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5.6 Avaliação 

 5.6.1. Como podemos saber se o programa de controle da raiva canina foi bem sucedido? 
 5.6.2. O programa atingiu um número suficiente de cães? 
 5.6.3. O programa teve impacto sobre os casos de raiva canina? 
 5.6.4. O programa teve impacto sobre as mortes humanas por raiva, as exposições a 

mordeduras e a procura de tratamento pós-exposição? 
 5.6.5. Os cães têm uma boa resposta imunitária à vacina? 

5.6.1. Como podemos saber se o programa de 

controle da raiva canina foi bem sucedido? 

A vigilância da raiva desempenha um papel essencial na avaliação do programa e é um 

indicador-chave para o sucesso de qualquer intervenção. Se ainda não existir um programa de 

vigilância, tem de ser implementado (para obter mais informações, clicar aqui ). A diminuição 

e/ou a ausência de raiva obriga a uma verificação e os focos residuais devem ser rapidamente 

detectados. Na presente seção, é apresentada uma série de indicadores que poderão ajudar a 

determinar a eficácia do programa. Nota-se que estes indicadores estão relacionados ao 

componente de vacinação de cães do programa. Para consultar orientações sobre a monitoração e 

avaliação de outras vertentes dos programas de gestão da população canina, clicar aqui ). 

5.6.2. O programa atingiu um número 

suficiente de cães? 

Os programas de vacinação generalizada devem abranger todos os anos um número adequado de 

animais (pelo menos 70 %, mas, em função do contexto, este limiar pode ser mais elevado, por 

exemplo em populações de elevada rotatividade, ou pode ser inferior, por exemplo em zonas 

onde a movimentação dos cães é restrita) e deve manter este nível de cobertura ao longo do 

tempo até os casos de raiva serem eliminados pelas campanhas de vacinação frequentes (pelo 

menos, uma por ano). A cobertura de vacinação deve ser determinada antes de começar o 

programa de vacinação populacional (embora possa ser difícil, no caso de se ter optado por uma 

estratégia de investigação operacional) e, a partir daí, no início de cada uma das campanhas 

seguintes, por exemplo, todos os anos se as campanhas forem anuais. Convém ter em conta a 

imigração de cães para a zona do projeto. Se os recursos forem limitados e não for possível 

estimar a cobertura depois de cada campanha, é importante prosseguir com as campanhas de 

vacinação. Para obter mais informações sobre a forma de estimar a cobertura da campanha de 

vacinação, clicar aqui.  

http://caninerabiesblueprint.org/5-6-1-Como-podemos-saber-se-o
http://caninerabiesblueprint.org/5-6-2-O-programa-atingiu-um-numero
http://caninerabiesblueprint.org/5-6-3-O-programa-teve-impacto
http://caninerabiesblueprint.org/5-6-4-O-programa-teve-impacto
http://caninerabiesblueprint.org/5-6-4-O-programa-teve-impacto
http://caninerabiesblueprint.org/5-6-5-Os-caes-tem-uma-boa-resposta
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-2-Por-que-e-importante-a
http://caninerabiesblueprint.org/Guidelines-for-dog-population
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-13-Como-calcular-o-nivel-de
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5.6.3. O programa teve impacto sobre os 

casos de raiva canina? 

A coleta e a análise de dados sobre os casos de raiva canina são importantes para ajudar a 

determinar se a intervenção teve algum impacto sobre a raiva canina na zona em questão. Estes 

dados devem ser compilados antes, durante e depois das campanhas para avaliar o impacto ao 

longo do tempo. Também devem ser examinados os casos de raiva nas outras espécies animais, a 

fim de avaliar o impacto do controle da raiva canina sobre a incidência da raiva nas outras 

espécies. 

5.6.4. O programa teve impacto sobre as 

mortes humanas por raiva, as exposições a 

mordeduras e a procura de tratamento pós-

exposição? 

Os registros dos hospitais dos casos de raiva humana e das exposições a animais com suspeita de 

raiva (durante os períodos anteriores e posteriores à vacinação) são indicadores úteis da relação 

entre a vacinação generalizada de cães e a raiva humana. Nas regiões onde não existem registros 

hospitalares disponíveis, essas informações podem ser obtidas através de inquéritos aos grupos 

familiares, conforme explicado aqui. As doses de vacina humana administradas podem ser 

utilizadas para avaliar a rentabilidade da vacinação canina em relação à prevenção da raiva 

humana apenas através da profilaxia humana da raiva. A análise dos dados obtidos de zonas em 

que não houve campanhas de vacinação em relação às zonas-alvo (vacinadas) também pode ser 

efetuada, mas convém ter atenção na interpretação dos dados provenientes de zonas diferentes, 

http://caninerabiesblueprint.org/5-4-2-Por-que-e-importante-a
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uma vez que podem não ter ocorrido surtos nessas zonas ou podem não ser diretamente 

comparáveis.  
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5.6.5. Os cães têm uma boa resposta 

imunitária à vacina? 

A segurança e eficácia das vacinas modernas, produzidas em cultura de células de acordo com as 

normas da OMS [1] (ver aqui ) ) e atualmente utilizadas para a imunização parenteral dos cães, 

são reconhecidas mundialmente. Portanto, não é necessário proceder a confirmação sorológica 

do sucesso da vacinação. No entanto, em algumas situações será indicado realizar análises 

laboratoriais específicas para o teste sorológico das espécies-alvo (ou seja, os cães) para detecção 

dos anticorpos da raiva, para medir especificamente o nível de anticorpos induzidos pela 

vacinação. Este procedimento pode ser necessário para a avaliação do sucesso de novas 

estratégias (por exemplo, a vacinação oral), para garantir a correta administração e a manutenção 

das condições térmicas (frio), e é uma exigência para o deslocamento internacional dos cães. 

Para saber mais sobre a monitoração e os indicadores de sucesso das campanhas de vacinação 

oral, clicar aqui. Convém lembrar que a colheita das amostras para estas análises pode ser difícil 

sob o ponto de vista operacional, exigindo, em geral, um grande investimento em trabalho e 

capital: as amostras devem ser colhidas antes e depois da vacinação, com intervalos específicos, 

e as análises laboratoriais normais (medição dos anticorpos neutralizantes) são onerosas e, 

atualmente, só podem ser realizadas em laboratórios especializados (como os centros de 

colaboração da OMS para a raiva e os laboratórios de referência da OIE [2] para a raiva, 

indicados aqui). Devido ao elevado custo dos exames sorológicos, o melhor investimento será 

comprar e utilizar vacinas modernas e eficazes e não arriscar as campanhas com vacinas de baixa 

qualidade produzidas por fabricantes não reconhecidos pelas organizações reguladoras 

internacionais. 

http://caninerabiesblueprint.org/5-6-5-Os-caes-tem-uma-boa-resposta#nb1
http://caninerabiesblueprint.org/Animal-vaccines-recommended-by,993
http://caninerabiesblueprint.org/Guidelines-for-oral-vaccination,994
http://caninerabiesblueprint.org/5-6-5-Os-caes-tem-uma-boa-resposta#nb2
http://caninerabiesblueprint.org/Available-details-of-international
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[1] Organização Mundial de Saúde 

[2] Organização Mundial de Saúde Animal 

 

http://caninerabiesblueprint.org/5-6-5-Os-caes-tem-uma-boa-resposta#nh1
http://caninerabiesblueprint.org/5-6-5-Os-caes-tem-uma-boa-resposta#nh2

