Atividade

Tarefas

Organismos responsáveis

Educação da comunidade

Sensibilização da comunidade

Muitas vezes os serviços especializados do MS, mas o ME,
o MA e as ONG também podem desempenhar um papel.

Ensino em sala de aula

ME, muitas vezes em colaborações com outros ministérios.

Educadores da comunidade

ME em colaboração com outros ministérios.

Promotores de Saúde

MS

Dirigentes da comunidade

Muitas vezes os serviços especializados do MS, mas o ME,
o MA e as ONG também podem desempenhar um papel.

Comunicação social

Vários ministérios.

Médicos e outros profissionais de
saúde humana

MS, faculdades de medicina e associações médicas.
Formação em matéria de saúde e segurança e profissional
da responsabilidade do ministério competente ou, em alguns
países, do Ministério do Trabalho.

Veterinários e profissionais de saúde
animal

Serviços veterinários, departamentos de zoonoses,
faculdades, associações, empresas farmacêuticas e
programas de aprendizagem ao longo da vida. Formação
em matéria de saúde e segurança profissional da
responsabilidade do ministério competente ou, em alguns
países, do Ministério do Trabalho.

Vacinadores e tratadores de animais

Serviços veterinários e faculdades.

Epidemiologistas

Ministérios competentes (Agricultura e Saúde), bem como
faculdades das universidades, institutos de investigação e
organizações internacionais.

Formação profissional

Diretores de laboratórios de referência Laboratórios de referência no país, faculdades, centros de
e técnicos de laboratório
colaboração da OMS ou programas de parcerias de
laboratórios da OIE.

Vigilância da raiva

Professores

ME

Organismos/pessoas responsáveis
pela aplicação da legislação

Ministério da Defesa/Interior, órgãos do poder local
responsáveis.

Profissionais que lidam com animais
selvagens

Ministério dos Recursos Naturais, faculdades das
universidades, institutos de investigação e organismos
internacionais.

Casos de raiva humana e animal
(confirmados clinicamente e por
análise laboratorial)

Unidades de Epidemiologia e de Vigilância no âmbito do MA
e do MS mas, em alguns países, um dos Ministérios pode
assumir a liderança. Os veterinários do setor privado
também podem desempenhar um papel importante.

Dados sobre lesões causadas por
MS e MA
mordeduras de animais (casos de cães
e outros animais) e doses
administradas de PPE
Análises de dados epidemiológicos,
notificação e divulgação de
informações

Unidades de Epidemiologia do MA e do MS em colaboração
com instituições acadêmicas e de investigação nacionais e
internacionais, mas, em alguns países, uma das instituições
pode assumir a liderança.

Colheita de amostras humanas e
animais para diagnóstico

MA e MS – pessoal médico (amostras de seres humanos),
veterinários de campo e trabalhadores da pecuária ou
técnicos de extensão agrária (amostras de animais).

Diagnóstico laboratorial

Em alguns países, as amostras de material humano e
animal são tratadas em laboratórios diferentes no âmbito do
MS e do MA, em outros, ambas as amostras são tratadas no
mesmo laboratório (por exemplo, Tunísia). Os laboratórios
nacionais de referência para a raiva devem assumir um
papel de liderança e de coordenação. As instituições
acadêmicas e de investigação podem também ter
capacidade para diagnosticar a raiva. Os laboratórios
internacionais de referência devem prestar apoio às
atividades nacionais de diagnóstico.

Levantamentos demográficos e da ecologia
canina

Vacinas para cães e vacinação

Dimensão das populações humanas e Organismos nacionais, regionais e distritais responsáveis no
caninas
âmbito do MS e do MA, instituições acadêmicas e de
investigação, mas também organizações internacionais (por
exemplo FAO, OMS, Banco Mundial) e ONG.

Dados sobre a ecologia canina

Instituições acadêmicas, muitas vezes em colaboração com
as ONG.

Conhecimentos e atitudes

Instituições acadêmicas muitas vezes em colaboração com
as ONG.

Fabricação e licença de vacinas

Organismos reguladores para os alimentos e os produtos
farmacêuticos.

Importação, distribuição e monitoria de Organismos reguladores para os alimentos e os produtos
vacinas para animais
farmacêuticos. Monitorização habitualmente da
responsabilidade do MA.
Vacinação de cães

Os serviços veterinários e o MS devem assumir a
responsabilidade, mas os órgãos do poder local e regional,
as ONG, voluntários, estudantes de veterinária, setor da
saúde pública, organismos responsáveis pela vida
selvagem, comunidades, etc., formadas e/ou
supervisionadas por veterinários, podem prestar assistência.
Também pode ser realizada pelo MS em colaboração com
os serviços veterinários.

Planos de contingência da raiva

MA (controle da raiva animal) e MS (prevenção da raiva
humana) em mútua coordenação.

Investigação de surtos

Vacinas humana e vacinação

MA (controle da raiva animal) e MS (prevenção da raiva
humana) em mútua coordenação.
Fabricação e licença de vacinas

Organismos reguladores para os alimentos e os produtos
farmacêuticos.

Importação, distribuição e monitoria de MS e organismos reguladores para os alimentos e os
vacinas humanas
produtos farmacêuticos.

Gestão de lesões causadas por
MS
mordeduras de animais, administração
de vacinas a seres humanos e
cuidados dos pacientes
Gestão da população canina

Legislação

Educação

ME, serviços veterinários, autoridades locais, ONG em
consulta com os serviços veterinários/MA.

Registro e identificação

Serviços veterinários, autoridades locais.

Esterilização cirúrgica

Serviços veterinários, organizações internacionais e
nacionais dedicadas ao bem-estar dos animais (por
exemplo, Índia), autoridades locais, ONG, faculdades de
veterinária.

Confinamento a instalações

Autoridades locais e serviços veterinários, bem como os
donos dos cães.

Captura e eutanásia

Serviços veterinários, autoridades locais, ONG.

Controle do habitat

Ministério do Ambiente/Turismo e autoridades locais.

Legislação em matéria de saúde e
bem-estar animal

Serviços veterinários, ONG em consulta com o
Departamento da Justiça.

Registro de cães e pagamento da
vacinação de cães

Serviços veterinários, autoridades locais.

Autorização para vacinar

Conselhos profissionais (veterinária)

Vacinação compulsiva contra a raiva

Serviços veterinários, Departamentos de zoonoses,
autoridades locais.

Procedimentos para os donos de cães Em alguns países (por exemplo, Zâmbia) forças policiais e
que mordem
dirigentes da comunidade.
Controle das movimentações dos cães Serviços veterinários e serviços de inspecção zoosanitária
no âmbito do MA (postos zoosanitários), Ministério dos
Recursos Naturais e do Turismo ou organismos
responsáveis pela vida selvagem (postos florestais) e
Ministério da Administração Interna (postos de controle da
polícia). Ordens para prender os cães são da
responsabilidade dos veterinários e da polícia.
Quarentena e controles de fronteiras

Serviços veterinários, alfândegas e pontos de inspecção
zoosanitários.

Retenção de cães suspeitos e canis

Responsáveis pela saúde local (por exemplo, EUA) e
instituições acadêmicas, com o controle do MA.

Abate compulsivo de cães com raiva

Polícia e serviços veterinários locais.

Lojas de cães e outros animais de
companhia

Serviços veterinários.

Mercados de canídeos

Autoridades locais e serviços veterinários

Declaração/notificação – cães

Quer o MS quer os serviços veterinários ou ambos ou, em
alguns países, comissão interministerial de zoonose, polícia,
alfândegas.

Declaração /Notificação – casos
humanos

MS, comissão de zoonoses, organismos federais
responsáveis pela saúde, polícia, alfândegas.

Leis relativas à doença, comissão para MS
as recomendações de vacinas,
recomendações de PPE
Alterações na legislação

MA ou MS, quando se tratar de um animal ou de uma
questão de saúde pública, ou uma comissão interministrial.

FAO = Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura; MA = Ministério da Agricultura/Pecuária; ME = Ministério da Educação; MS =
Ministério da Saúde; ONG = Organização não governamental; OIE = Organização Mundial para a Saúde Animal; EUA = Estados Unidos da América; PPE
= profilaxia pós-exposição; OMS = Organização Mundial da Saúde.

