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ESTUDO DE CASO 1 – Funções e responsabilidades dos Ministérios da Saúde e da 
Agricultura para prevenção e controle da raiva na Colômbia. Embora a luta contra esta 
doença se insira no âmbito das competências de ambos os ministérios, o Ministério da 
Saúde assume um papel de liderança nesse assunto. 
Ministério da Saúde Nível nacional

! Definição de prioridades, objetivos, políticas, elaboração de normas sanitárias
! Exercício de liderança
! Prestação de assistência técnica
! Monitoramento e avaliação dos programas de prevenção, vigilância e controle da raiva 

com gestão departamental e distrital
! Aquisição e distribuição de vacina anti-rábica (humana e animal), imunoglobulina anti-

rábica humana, redes e anticoagulantes para o controle da raiva em morcegos
! Prestação de assistência técnica e monitoria da rede nacional de laboratórios de 

diagnóstico locais e nacionais
! Recepção e tratamento de informação e comunicação de casos de raiva
! Apoio à investigação e às atividades de controle da raiva
! Auditoria clínica e verificação da aplicação de protocolos de assistência às pessoas 

expostas ao vírus da raiva
! Aplicação de sanções ao pessoal e às instituições que não prestam assistência médica 

adequada 

Nível provincial e distrital
! Desenvolvimento e implementação de atividades de prevenção
! Vigilância e controle da raiva nos municípios sob a sua jurisdição
! Coordenação, com o Ministério da Agricultura, da monitoria e do controle de surtos de 

raiva em zonas urbanas e rurais
! Implementação de programas de vacinação anti-rábica de cães e gatos e identificação de 

animais
! Captura de canídeos e felídeos
! Observação de animais
! Investigação de contatos humanos
! Distribuição de vacina anti-rábica humana e de imunoglobulina a instituições de saúde
! Educação e comunicação
! Prestação de assistência a pessoas expostas ao vírus da raiva
! Coleta e envio de amostras para laboratórios
! Controle de morcegos
! Coordenação de programas destinados a incentivar a posse responsável de cães e a 

adoção de cães e gatos
! Desenvolvimento de programas de esterilização de cães e gatos 

Nível municipal
! Realização de atividades de serviço público e apoio a atividades de prevenção, vigilância 

e a iniciativas no domínio da monitoria sanitária desenvolvidas a nível central
! Apoio à pesquisa de contatos
! Ações de sensibilização comunitária
! Coleta de amostras de cães e gatos que manifestem sintomas neurológicos compatíveis 

com a raiva
! Desenvolvimento de atividades para o controle de morcegos (se for o caso) 

Ministério da Agricultura Nível nacional
! Elaboração de planos e objetivos no setor da pecuária
! Laboratório nacional de referência para o diagnóstico da raiva 
! Coordenação e execução de programas de controle
! Monitoria, comunicação e investigação de casos de distúrbios neurológicos em animais de 

criação
! Aquisição de redes e anticoagulantes para o controle da raiva em morcegos em zonas 

com explorações pecuárias afetadas pela doença

Nível provincial e distrital
! Realização de atividades de vigilância, comunicação, investigação e controle de surtos de 

raiva
! Educação, comunicação e informação destinada à prevenção de casos de raiva na fauna 

selvagem

Nível municipal 
! Desenvolvimento de programas de prevenção e controle da raiva nos animais de criação
! Apoio e coordenação do controle de morcegos em articulação com as direções de saúde 

municipais
! Pesquisa, comunicação e submissão a controle de animais (bovinos, equídeos e suínos) 

que manifestem sintomas neurológicos


