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Entre 1 e 7 de Junho de 2009 decorreu a Conferência Electrónica “Preparando o Dia 

Mundial da Raiva”. Com esta iniciativa, o projecto SAPUVETNET III "Contributing to the 

Millennium Development Goals through the One Health Concept” teve como principal objectivo 

contribuir para uma discussão alargada dos diferentes aspectos da luta contra esta importante 

zoonose, que representa um sério problema em muitos países de África e América Latina e que 

é considerada uma doença negligenciada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).  

A Conferência contou com a presença de 132 participantes de vários países da Europa, 

América Latina e Estados Unidos da América, nomeadamente, Portugal, Espanha, Itália, 

Holanda, Inglaterra, Colômbia, Argentina, Peru, Chile, Uruguai, Costa Rica, Brasil e 

Massachusetts (EUA). Congratula-se e agradece-se a presença de numerosos estudantes dos 

cursos de Medicina Veterinária dos vários países, dos Professores Universitários, a maioria 

ligados à docência/investigação na área de Saúde Pública e/ou Epidemiologia, à Associação 

Portuguesa Nacional dos Médicos Veterinários dos Municípios, que demonstrou a sua forte 

presença e contribuiu com o exemplo das medidas implementadas naquele país e a presença 

de Médicos Veterinários clínicos particulares. O contributo de todos foi fundamental para o 

sucesso da Conferência.  

Como ponto de partida para os debates, foram colocados diferentes questões aos 

participantes, tendo sido debatidos ao longo da conferência, os seguintes aspectos:  

1. Dimensão real da Raiva tendo em conta os diferentes cenários eco-geográficos 

(situação nos países desenvolvidos vs países em desenvolvimento; diferentes cenários nos 

países em desenvolvimento);  

2. Comportamento Humano e Crenças associadas que interferem no sucesso das 

campanhas de prevenção: posse responsável, diferenças entre áreas urbanas e rurais e entre 

países com diferentes níveis de desenvolvimento sócio-económico; 

3. Como adequar as estratégias de intervenção aos diferentes cenários sócio. 

económicos? Qual a melhor estratégia de comunicação do risco? Que tipo de actividades 

podem ser desenvolvidas no Dia Mundial Contra a Raiva? 

 

Os países em desenvolvimento foram alvo de maior atenção, uma vez que a Raiva 

representa um problema sério para os mesmos. Bastante discutido foi o exemplo de África, 

onde a Raiva, bem como de muitas outras doenças, grassa de forma silenciosa, com mais de 

30.000 mortes anuais declaradas pela OMS. A pouca atenção prestada às acções de saúde 

pública, o pobre acesso a ferramentas que permitam medidas de profilaxia e diagnóstico, a 

ignorância das populações e o facto de apenas se realizarem acções de vigilância passiva, são 

alguns dos factores que contribuem para o elevado número de vítimas neste Continente. Para 

além disso, juntam-se também a estes factores as fortes crenças locais, testemunhadas por 



alguns participantes, sobre o impacto negativo da vacina no temperamento do cão, alegando 

os proprietários a perda de agressividade dos animais e da sua capacidade para caçar e 

guardar. Nestes locais, foi sugerida e discutida a importância de se contornar a questão, 

focando a utilidade da vacina como uma forma de proteger a saúde das famílias, mais do que a 

saúde animal. Outro ponto importante, relacionado com a falta de informação das populações, 

é o facto das pessoas não relacionarem a causa (agressão por mamífero/morcego) ao seu 

efeito (transmissão da raiva) e, como tal, serem pouco sensíveis à introdução de medidas 

preventivas. Os países latino-americanos estiveram fortemente presentes e partilharam 

experiências muito variadas uma vez que são uma região multifacetada onde coexistem países 

e zonas livres da doença com outras em que a doença é esporádica ou endémica, onde existe 

raiva urbana e silvestre, raiva em animais de produção e animais de companhia (cães e gatos) 

e onde se regista a intervenção crescente de morcegos na transmissão da doença. Na 

verdade, para a grande maioria destes países, a raiva silvestre é a grande preocupação, pois, 

perante o sucesso de programas de controlo dirigidos aos cães, os morcegos vampiros 

persistem como reservatórios silvestres da doença e desempenham um papel fundamental na 

sua transmissão a dois níveis, consoante se trata de populações de morcegos residentes ou 

migrantes. Um exemplo partilhado pela Colômbia, demonstrou a problemática dos morcegos 

nesse país: nas zonas rurais existe circulação do vírus, sobretudo devido aos morcegos, em 22 

dos 36 Departamentos e Distritos. Há casos em animais de produção, principalmente bovinos e 

equinos e surtos ocasionais em humanos, com uma elevada percentagem da população a ser 

mordida por morcegos. As populações mais atingidas são as nativas e colonos, com 

habitações dotadas de pobres condições higio-sanitárias. Focou-se bastante esta problemática, 

ficando claro que não deve ser descurada a variabilidade genética e a capacidade de 

adaptação do vírus, pois estes países testemunham que as variantes do vírus encontradas 

sobretudo nos morcegos estão a aparecer frequentemente nos cães, e, deste modo, morcegos 

nas áreas rurais podem afectar os cães e introduzir a doença nas áreas urbanas, onde esta já 

estava controlada, constituindo um elevado risco para a Saúde Pública.  

Tendo em conta as experiências partilhadas, prontamente se debateram Programas de 

Vigilância, Controlo e Monitorização da Raiva, salientando-se que os conhecimentos adquiridos 

neste contexto poderão ser bastante úteis quando aplicados em alguns países africanos e 

outros em desenvolvimento. Houve consenso geral de que os casos de raiva estão sub-

notificados e que falta um sistema de recolha de dados de casos de raiva eficaz e credível, 

principalmente em países em desenvolvimento. A vigilância continua, em muitos países, a ser 

passiva e enquanto assim for haverá sempre sub-notificação. Neste contexto, destacou-se a 

importância de dinamizar os processos de vigilância activa, com a participação da comunidade 

(escolas, universidades, organizações comunitárias, entre outros). Chegou-se à conclusão que 

a sensibilização da opinião pública é certamente a chave para o sucesso de qualquer 

actividade de controlo, sendo absolutamente necessário melhorar a divulgação, informando as 



pessoas sobre a etiologia, transmissão, tratamento pré e pós contágio, a importância das 

acções preventivas e o risco associado à não vacinação. Devem também ter conhecimento do 

comportamento dos animais de companhia e silvestres no sentido de diminuir os episódios de 

agressão, bem como, conhecerem as atitudes e cuidados a tomar após esses episódios de 

agressão. Deve trabalhar-se para a criação de mecanismos efectivos de difusão que abranjam 

toda a população. Para isso há que recordar que a maioria das pessoas ainda não tem acesso 

a meios de comunicação mais modernos como a internet, ou mesmo rádio ou televisão. 

Discutiu-se a dificuldade em sensibilizar as populações mais idosas e analfabetas e na 

importância de chegar aos mais jovens, uma vez que são muito permeáveis à informação e 

serão uma fonte de transmissão da mesma na sociedade, permitindo a alteração de 

comportamentos no futuro. Por ex. em África parece ser fundamental a capacidade das crianças 

trazerem os seus animais à vacina. Também neste seguimento, os médicos veterinários, como 

fontes primordiais de transmissão da informação, foram alvo de debate no que respeita aos 

conhecimentos sobre a doença e à actualização dos mesmos. O desconhecimento de muitos 

veterinários pode ser uma causa contributiva para o insucesso da vacinação.  

Os estudos epidemiológicos devem ser parte integrante da estratégia contra a Raiva. 

Alguns estudos ajudaram a conhecer os factores que contribuíam, não só para a manutenção 

da raiva transmitida por morcegos, como permitiram conhecer o modo e as áreas de dispersão 

do vírus, ocorrência, velocidade e apresentação da forma clínica e o reconhecimento de 

espaços inter-epidémicos (onde os morcegos vampiros também morrem de raiva). Continua, no 

entanto, a ser de elevada necessidade e importância, estudos da dinâmica populacional dos 

morcegos vampiros e da sua ecologia, bem como da definição do papel do Homem no 

equilíbrio dos ecossistemas e nas alterações climáticas no sentido de prevenir a transmissão 

do vírus. 

Uma vez que o preço da vacina pode ser um factor desmobilizador para a vacinação, foi 

também amplamente discutido se a vacina deveria ser gratuita ou não, e, se gratuita para 

animais de companhia e/ou gado e se o sector público ou privado prestaria esse serviço, sendo 

também discutida a reestruturação do sector veterinário e a sua privatização, uma vez que a 

maioria dos proprietários de animais de companhia recorre a clínicas privadas. Neste ponto não 

se chegou a um consenso, mas várias outras questões importantes foram colocadas, como a 

diferença entre campanhas de vacinação em larga escala e vacinação individual de animais 

pelos seus proprietários, para além de que, mais uma vez, se considerou a importância da 

situação socioeconómica do país como determinante para a escolha do tipo de serviços veterinários 

a serem oferecidos. Ainda relacionado com a vacinação, colocou-se a questão de onde vacinar, 

se esta deveria ser interrompida em áreas livres de raiva ou continuar a ser obrigatória e o que 

fazer nos locais onde as zonas livres de raiva fazem fronteira com as zonas infectadas. A 

opinião geral foi de que no primeiro caso, em que o risco de infecção é baixo, os países devem 

ser livres de optar pela obrigatoriedade ou não da vacina, no segundo, a vacinação deveria 



continuar. Uma terceira situação, a de uma área onde existe raiva canina endémica e aqui 

todos concordaram na vacinação obrigatória de cães e gatos domésticos.  

Outro aspecto importante abordado foi o de como promover a posse responsável de 

animais domésticos. Uma das formas já referidas será através da promoção de acções de 

sensibilização em escolas, com actividades e jogos lúdicos que ensinem às crianças a 

responsabilidade de ter um animal de estimação e as sensibilize para as medidas preventivas. 

Outra forma é a obrigatoriedade da identificação electrónica dos animais, como forma de 

responsabilizar os proprietários e desincentivar o abandono de animais. Relativamente a este 

último ponto, numa tentativa de controlo da população de cães errantes e de manter o número 

de cães abandonados o mais baixo possível, conclui-se que a aposta em campanhas de 

esterilização de animais abandonados e projectos de adopção é a melhor forma, em detrimento 

da eutanásia.   

Nas zonas rurais deve proceder-se à implementação de barreiras físicas que impeçam a 

entrada de morcegos nas habitações, ao controlo das populações de morcegos hematófagos, 

ao desenvolvimento de estratégias de informação, educação, comunicação e declaração de 

ocorrências de agressão, para que desta forma as pessoas possam ser assistidas mais 

rapidamente em episódios de mordedura, à disponibilização de mais recursos económicos e 

humanos no sentido de desenvolver vacinas mais eficazes, ao fortalecimento de estratégias 

para vacinação, sobretudo de gatos.  

Todas estas estratégias devem ser adaptadas às especificidades socioeconómicas de 

cada região, tendo em conta que esses aspectos socioeconómicos e geográficos de cada área 

podem determinar a utilidade ou não das diferentes medidas a tomar, já que o que pode 

funcionar muito bem num lugar pode ser um investimento perdido noutro.  

Por fim, numa outra perspectiva, insistiu-se na importância de unificar a medicina 

veterinária à medicina humana quando se deseja atingir o sucesso nos programas em marcha. 

É necessária a intervenção de equipas multidisciplinares que integrem médicos, veterinários, 

biólogos, geógrafos e meteorologistas, para se poderem compreender os ciclos 

epidemiológicos da doença, especialmente nas zonas silvestres.  

Há que inovar, ser mais criativo, para chegar às comunidades, aos sectores público e 

privado, para que se envolvam e comprometam no sentido de encontrar soluções racionais e 

sustentáveis, que tenham em conta o bem-estar e a saúde das populações humanas e animais 

nas áreas urbanas e rurais.  

 

Muito resumidamente e em forma de finalização destacaram-se os seguintes 

aspectos: 

 



 Sente-se a falta de estratégias de investigação, em especial em áreas que permitam 

prever o comportamento do vírus e seus hospedeiros (ecologia, alterações climáticas, 

mapas epidemiológicos…) 

 Há necessidade de desenhar programas inovadores e dinâmicos de difusão e 

transmissão de informação, adaptados a cada população, que contribuam para informar 

e educar as populações e para as sensibilizar quanto à necessidade de introdução de 

medidas preventivas, contornando crenças e comportamentos que contribuem para o 

fracasso das campanhas de vacinação. 

 Há necessidade de realçar a importância da vacinação animal na promoção da saúde 

humana, havendo necessidade de definir quais as zonas a vacinar e quem deve 

suportar os seus custos (papel do sector público e privado). 

 Há necessidade de introduzir medidas eficazes de controlo da população de animais 

errantes, tendo sido realçada a falência do sistema de eutanásia; 

 Realçou-se a importância da cooperação interdisciplinar e transdisciplinar.  

 

 

  

 

 

  

  

 


