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A WSAVA e a Missão Raiva Unem Esforços na Prevenção contra a Raiva  

Memorando para a Compreensão do Estímulo para Colaboração 

A Associação Mundial de Médicos Veterinários de Pequenos Animais (WSAVA) assinou um 

Memorando para Compreensão (Memorandum of Understanding - MoU) com a instituição de 

beneficência Missão Raiva. As organizações, que têm vindo a trabalhar juntas informalmente há 

vários anos, colaborarão agora numa ação conjunta, de modo a contribuir para os esforços 

internacionais para a erradicação da raiva transmitida pela mordedura de cães, mediante uma 

abordagem orientada pela investigação da One Health – Uma Saúde.   

Ao abrigo deste Memorando, a WSAVA tornar-se-á, também, num observador para o Grupo de 

Trabalho Internacional para a Raiva (International Rabies Taskforce - IRT), que visa providenciar 

aconselhamento prático e diretrizes para ajudar os governos a planear e desenvolver estratégias 

bem-sucedidas e economicamente sustentáveis para a erradicação da raiva. O Grupo de Trabalho 

Internacional para a Raiva compromete-se com o objetivo, que partilha com a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), a Organização Mundial para a Sanidade Animal (OIE), o Fundo Internacional para a 

Alimentação e Agricultura (FAO) das Nações Unidas e a Aliança Global para o Controlo da Raiva, de 

eliminar as mortes humanas devidas a raiva mediada pela mordedura de cães até ao ano de 2030. 

A WSAVA representa mais de 200,000 médicos veterinários de todo o Mundo, através das suas 113 

associações membro, e tem influência em diversos temas importantes, que afetam os cuidados de 

saúde que envolvem os animais de companhia a nível internacional. Tem comités clínicos focados 

tanto na vacinação, com na One Health e tem vindo a trabalhar com a Missão Raiva numa grande 

variedade de projetos ao longo dos últimos anos. A Fundação WSAVA, organismo de beneficência da 

Associação, angaria fundos para a Missão Raiva, de forma mais notável na ‘Fun(d) Run’ anual, que 

decorre durante o Congresso Mundial da WSAVA. Os fundos angariados pela Fundação WSAVA têm 

apoiado projetos, tais como o programa de vacinação em massa no Distrito de Bosomtwe, na região 
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central do Gana no início do presente ano, durante o qual foram vacinados 4,370 cães contra a raiva, 

num trabalho de cooperação entre o governo local e a Missão Raiva. 

A Missão Raiva é uma organização de beneficência sediada no Reino Unido, liderada pelo Dr. Luke 

Gamble, médico veterinário laureado com o Prémio One Health da WSAVA em 2016. Cumprindo as 

diretrizes internacionais estabelecidas pela OMS, OIE e FAO, a instituição organiza campanhas de 

vacinação em massa de cães e educação comunitária, bem como de melhoria da vigilância da raiva 

nos pontos mais quentes para a doença em todo o Mundo.  

Referindo-se ao Memorando e respetivos planos para o futuro, o Professor Emérito Michael Day, 

Tesoureiro Honorário para a WSAVA e Curador para a Missão Raiva, afirmou: “A WSAVA e a 

Fundação WSAVA têm vindo a trabalhar em proximidade com a Missão Raiva ao longo vários anos e 

o controlo da raiva constitui um elemento chave do trabalho do nosso Comité para a One Health, 

bem como do Grupo para as Diretrizes de Vacinação. A criação do Grupo de Trabalho Internacional 

para a Raiva gera uma oportunidade para formalizar a nossa relação, a fim de podermos trabalhar 

conjuntamente de modo a maximizar o envolvimento da nossa comunidade de médicos veterinários 

de pequenos animais neste grande movimento internacional para a erradicação da raiva canina.” 

 

O Dr. Frédéric Lohr, Diretor das Parcerias Estratégicas na Missão Raiva acrescentou: “A comunidade 

médico veterinária tem um papel fundamental na erradicação da raiva a nível internacional. A nossa 

parceria com a WSAVA permitirá que os médicos veterinários participem ativamente na luta contra 

esta doença terrível.” 

Para informação adicional, contatar: 

Rebecca George, Comunicação WSAVA, Tel: 01449 737281/07974 161108 ou 

rebecca.george@wsava.org 
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