Prêmio para os três melhores eventos sobre a prevenção e controle da
Raiva na América Latina e o Caribe para o

Dia Mundial contra a Raiva 2010
A Aliança para o Controle da Raiva (Alliance for Rabies Control), junto com a Organização
Pan‐americana da Saúde / Saúde Pública Veterinária / PANAFTOSA, está promovendo um
concurso para os três eventos com maior êxito sobre a prevenção e o controle da Raiva para
comemorar o Dia Mundial contra a Raiva na América Latina e o Caribe no dia 28 de
setembro de 2010. Cada equipe vencedora receberá um certificado da OPAS bem como um
prêmio do Dia Mundial contra a Raiva de US$ 1.000, para ser gasto em materiais para usar
em um projeto no próximo ano para o Dia Mundial contra a Raiva 2011.

Porque este concurso?
O propósito deste concurso é servir como uma experiência de aprendizagem positiva para
as equipes que competem e assim os motivar a « Trabalhar juntos para fazer que a Raiva
seja história! » (www.worldrabiesday.org). O Dia Mundial contra a Raiva está focado em
aumentar a conscientização sobre o impacto da Raiva humana e animal, a facilidade com
que a virose pode ser prevenida e como eliminar as principais fontes de infecção mundiais.
Há evidências do êxito dos esforços desenvolvidos nas Américas que, por exemplo, têm
demonstrado que se pode eliminar a Raiva transmitida pelos cães. Em um contexto geral, o
número de casos humanos e caninos tem sido reduzido de 90%, e há esperança em alcançar
a meta de eliminação da Raiva transmitida pelos cães.

Quem pode participar?
Todos os grupos (governos, universidades, comunidades e outros) ou indivíduos podem
competir.

Quando, como e onde devo apresentar informações sobre meu evento?
Quando: O concurso considerará todos os eventos realizados na América Latina e o
Caribe; os materiais para o concurso devem ser apresentados entre os dias 01 de
agosto e 31 de dezembro de 2010.
Co m o :
Apresente o relatório do seu evento utilizando o formulário na página
http://www.worldrabiesday.org/assets/files/LAC2010%20Form%20PORT.doc

O que é necessário encaminhar ao comitê avaliador?
Preencha todas as informações solicitadas no formulário on‐line; inclua no texto na janela
de “Descrição sucinta do evento” as informações seguintes:
Preencha o formulário na sua própria língua, caso seja espanhol, português, francês ou
inglês).

1. Nome do chefe de sua equipe, instituição e/ou grupo: Favor incluir seu endereço
completo, os números de telefone e fax, e seu correio eletrônico.
2. Objetivos do seu evento.
3. Área de interesse (controle de animais, educação, vigilância, etc.)
4. Número de pessoas atingidas pelo seu evento (cifra aproximada).
5. Resumo do seu evento
a. Resumo do seu evento (não mais que 200 palavras).
b. Como seu evento enfrentou o problema de controle da Raiva? O que faz que
seu evento se destaque dos demais?
c. Seu evento poderia ser usado como um modelo para outros projetos
semelhantes de grupos trabalhando para o objetivo de controlar a Raiva?
Quando o processo de avaliação iniciar‐se no começo de 2011, você poderá ser solicitado
a submeter fotos e outras evidências relacionadas ao sucesso de seu evento, assim
recomendamos que, se possível, documente o seu evento, e mantenha arquivado notícias
da mídia impressa relacionadas ao seu evento.***

Sugestões para o seu evento
Os eventos podem estar relacionados com o melhoramento de programas de controle e
vacinação de animais já existentes, iniciativas educacionais, expansão da vigilância
epidemiológica, o melhoramento do diagnóstico da Raiva ou campanhas de concientização
sobre a Raiva.
Você melhor que ninguém conhece a área onde trabalha, e a melhor forma para atingir
o objetivo de controlar a Raiva lá. A informação que recebemos de você é de enorme
importância para compilar um diagnóstico de situação global sobre assuntos relacionados a
Raiva de uma perspectiva local. Seguem algumas idéias que podem ajudá‐lo a realizar seu
evento.
1. Disseminação de informações sobre o DIA MUNDIAL CONTRA A RAIVA
 Criar e distribuir um pôster sobre a prevenção da Raiva
 Agregar o logotipo, vínculo e/ou informações sobre o Dia Mundial contra a Raiva
à página Web de sua organização
 Trabalhar com a imprensa para divulgar informações sobre o Dia Mundial contra
a Raiva
 Agregar um adesivo com o logotipo do Dia Mundial contra a Raiva a todas as
suas correspondências a organizações envolvidas com saúde animal
2. Campanhas para a promoção da conscientização sobre a Raiva, dirigidas a:
 Donos de animais de companhia
 Crianças em idade escolar
 Clínicos
 Médicos Veterinários
 Estudantes de Medicina Veterinária
 Estudantes de Saúde Pública
 Estudantes de Medicina
 Trabalhadores em albergues para animais
 Viajantes




Os meios de comunicação
O público em geral especialmente nas áreas onde há grande quantidade de cães
errantes

3. Campanhas para a vacinação de animais de companhia (por exemplo, estratégias
inovadoras para atingir áreas de maior necessidade)
 Em clínicas veterinárias
 Em lojas que vendem animais ou produtos para animais
 Em albergues para animais
4. Educação do público sobre o risco da Raiva silvestre
 Proteção contra morcegos e exclusão adequada destes
 Deixar os animais silvestres como estão e não mantê‐los como animais de
companhia ou animais domésticos
5. Organização ou participação de eventos para comemorar o DIA MUNDIAL CONTRA A RAIVA
 Campanhas de vacinação eventualmente inovando as formas de atingir regiões
onde a vacinação é mais necessária
 Atividades para controlar populações de animais (por exemplo, clínicas de
esterilização)
 Materiais educacionais, reuniões comunitárias e seminários
 Desfiles e passeios com animais de companhia
 Eventos especiais como concertos de “Rock n’ Roll para o Controle”, bailes,
festivais, “Correr contra a Raiva,” e outros

Recursos em linha
Em português
Página da Web da OPAS sobre o Dia Mundial contra a Raiva em:
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=2455&Itemid=259&lang=pt

Em inglês
Página da Web principal do Dia Mundial contra a Raiva em www.worldrabiesday.org

Informações sobre eventos
http://www.worldrabiesday.org/EN/Events.html

Logotipo: O logotipo do Dia Mundial contra a Raiva está disponível agora em 28 línguas e
outros podem ser criados segundo suas necessidades! Contate
Jane.Coutts@worldrabiesday.org para receber os arquivos correspondentes apropriados ou
acesse www.worldrabiesday.org/EN/Logo_Downloads.html para baixar os arquivos.

Como vou saber se ganhei?
A informação sobre os três eventos ganhadores será anunciada no início de 2011 pela
página da Web do Dia Mundial contra a Raiva, www.worldrabiesday.org

Trabalhando juntos para fazer com que a Raiva seja história do passado!

