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RESUMO 

 

A Raiva é uma encefalite viral aguda, transmitida por mamíferos com letalidade 

próxima de 100%, acarretando graves problemas econômicos e na saúde pública, 

principalmente em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Enfermidade 

causada por vírus do gênero Lyssavirus, pertencente à família Rhabdoviridae, que se 

espalha pelo sistema nervoso central e encontra-se em sobressalentes concentrações 

nas glândulas salivares de seu reservatório. O objetivo do trabalho foi avaliar o 

conhecimento da população usuária das Unidades Básicas de Saúde em relação à 

Raiva no município de Birigui, estado de São Paulo. Para tanto utilizou-se um 

questionário com questões fechadas a fim de identificar e categorizar o conhecimento 

e atitudes da população frente à Raiva. Foram entrevistados 400 pacientes de ambos 

os sexos, escolhidos de forma randômica. Nossos resultados revelaram que 74,25%  

dos entrevistados eram do sexo feminino, sendo 44%  alocados na faixa-etária entre 

31 a 50 anos, 45,25% possuíam o ensino médio completo, 97,25%  já tinham, ouvido 

falar sobre a Raiva, 67% sabiam quais eram os transmissores da enfermidade e 

85,05% adotavam esquema imunoprofilático contra a Raiva em seus animais. Pelo 

exposto concluímos que a população demonstrou conhecimento elevado sobre a 

Raiva, visto que em sua maior parte os entrevistados souberam quais eram os fatores 

causadores da doença como a transmissão, letalidade, terapêutica e medidas de 

prevenção, além de já terem ouvido falar sobre a zoonose em sua maior parte por 

meios digitais ou trocas de informações entre os indivíduos. 

 

Palavras-chave: Medicina Veterinária.  Hidrofobia.  Epidemiologia. 
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in primary health services. 2020. 53f. Dissertação (Mestrado) Faculdade de 
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ABSTRACT 

 
Rabies is an acute viral encephalitis, transmitted by mammals with close to 100% 

lethality, causing serious economic and public health problems, especially in 

developing and underdeveloped countries. Disease caused by viruses of the genus 

Lyssavirus, belonging to the Rhabdoviridae family, which spreads through the central 

nervous system and is found in spare concentrations in the salivary glands of its 

reservoir. The objective of this study was to evaluate the knowledge of the user 

population of the Basic Health Units in relation to rabies in the city of Birigui, state of 

São Paulo. For this purpose, a questionnaire with closed questions was used to identify 

and categorize the population's knowledge and attitudes towards rabies. Four hundred 

randomly selected patients of both sexes were interviewed. Our results revealed that 

74.25% of respondents were female, with 44% allocated in the age group 31-50 years, 

45.25% had 97.25% had heard of rabies, 67% knew which transmitters of the disease 

and 85.05% adopted immunoprophylactic regimen against rabies. Anger in your 

animals. From the above we conclude that the population showed high knowledge 

about rabies, since most interviewees knew what were the causative factors of the 

disease such as transmission, lethality, therapy and prevention measures, and have 

heard about zoonosis. mostly by digital means or exchanges of information between 

individuals. 

 

Keywords: Veterinary Medicine.  Hydrophobia.  Epidemiology. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

1.2 Raiva  

 

Trata-se de uma zoonose viral, causada pelo vírus do gênero Lyssavirus, da 

família Rhabdoviridae, caracterizada como uma encefalite progressiva aguda e 

apresenta letalidade próxima de 100%, além dos custos elevados na assistência às 

pessoas expostas ao risco de adoecer e morrer. É uma doença existente desde os 

primórdios da antiguidade e ainda perdura como problema de saúde pública nos 

países em desenvolvimento, especialmente transmitida por caninos e felinos, em 

áreas urbanas, mantendo o ciclo urbano mais próximo ao ser humano. O vírus rábico 

é neurotrópico e tem ação no sistema nervoso central (SNC), causando um quadro 

clínico característico de encefalite aguda, decorrente da sua multiplicação entre os 

neurônios 1.  

1.2.1 Transmissão  

 

Geralmente os seres humanos são infectados após uma mordedura profunda ou 

arranhão proveniente de um animal com Raiva. Nas américas, os morcegos são 

atualmente a principal fonte de mortes por Raiva humana, uma vez que a transmissão 

mediada por cães foi interrompida principalmente nesta região. A Raiva por morcegos 

também é uma ameaça emergente à saúde pública na Austrália e na Europa 

Ocidental. As mortes humanas após a exposição a raposas, guaxinins, gambás, 

chacais, mangustos e outras espécies hospedeiras de carnívoros selvagens são muito 

raras, e mordidas de roedores não são conhecidas por transmitir Raiva 1. 

A transmissão pode ocorrer também quando o material infeccioso- geralmente a 

saliva- entra em contato direto com a mucosa humana ou feridas na pele fresca. A 

transmissão de humano para humano através de mordidas é teoricamente possível, 

mas nunca foi confirmada 2. 

A contração da Raiva pela inalação de aerossóis contendo vírus ou pelo 

transplante de órgãos infectados é rara, além da contração de Raiva através do 

consumo de carne crua ou tecido de origem animal nunca ter sido confirmada nos 

seres humanos 2,3. 
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1.2.2 Sintomatologia  

 
O período de incubação da Raiva é tipicamente de 2 a 3 meses, podendo variar 

de uma semana a 1 ano, dependendo de fatores como o local de entrada do vírus e a 

carga viral. Os sintomas iniciais da Raiva incluem febre com dor e formigamento 

incomum ou inexplicável, picada ou sensação de queimação (parestesia) no local do 

ferimento. À proporção que o vírus se espalha para o SNC, desenvolve-se uma 

inflamação progressiva e fatal do cérebro e da medula espinhal 1. 

A doença se apresenta em duas formas: 

• Pessoas com Raiva furiosa exibem sinais de hiperatividade, comportamento 

excitável, hidrofobia (medo de água) e às vezes aerofobia (medo de correntes 

de ar ou de ar fresco). A morte ocorre após alguns dias devido a parada 

cardiorrespiratória 1,4. 

• A Raiva paralítica é responsável por cerca de 20% do número total de casos 

humanos. Essa forma de Raiva segue um curso menos dramático e geralmente 

mais longo que a forma furiosa. Os músculos gradualmente ficam paralisados, 

começando no local da mordida ou do arranhão. A situação de um coma se 

desenvolve lentamente e, eventualmente, a morte ocorre. A forma paralítica da 

Raiva é frequentemente diagnosticada incorretamente, contribuindo para a 

subnotificação da doença 1,4. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Raiva possui ampla 

distribuição geográfica, endêmica e manifesta-se em duas formas clínicas distintas, 

sendo elas: a Raiva furiosa e Raiva paralítica. Embora fatal quando surgem os sinais 

clínicos, a Raiva é totalmente evitável; atualmente dispomos de vacinas, 

medicamentos e tecnologias para impedir óbitos por Raiva. Ainda assim, a Raiva 

acomete dezenas de milhares e pessoas anualmente, nesses casos, a infecção 99% 

das vezes é oriunda pela mordida de um cão infectado 4.  

A Raiva humana mediada por cães pode ser eliminada através da realização de 

ações na sua fonte: cães infectados. A conscientização das pessoas sobre como 

evitar a mordedura, lambedura ou arranhadura de cães raivosos, procurar tratamento 
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quando exposta à uma situação de risco, bem como a vacinação nos animais de 

companhia podem interromper com êxito o ciclo de transmissão da Raiva 5.  

1.3 Epidemiologia da Raiva 

 

A cada 15 minutos ocorre uma morte causada pela Raiva no mundo, e são 

administradas 10 milhões de profilaxias pós-exposição e soro antirrábico em 

decorrência de agressão animal e 300 pessoas são expostas diariamente ao vírus 

rábico. No Brasil, em 2015 ocorreram 2 casos de Raiva em seres humanos no ano de 

2015, em ambas foram identificadas a variável do morcego, porém foram transmitidas 

pelo cão no município de Corumbá- Mato Grosso do Sul e um caso pelo felino no 

município de Jacaraú – Pernambuco 3. 

A OMS estima que a Raiva anualmente é responsável por 59.000 mortes humanas 

em mais de 150 países, com cerca de 95% dos casos ocorrendo na África e na Ásia, 

em virtude das subnotificações generalizadas e estimativas incertas, é provável que 

este número seja uma subestimação bruta do verdadeiro ônus da doença 4.  

Estima-se que 99% dos casos de Raiva são mediados por cães e o ônus da 

doença é suportado desproporcionalmente por populações rurais, com 

aproximadamente metade dos casos atribuídos a crianças menores de 15 anos de 

idade. Além disto é acrescido os ciclos epidemiológicos existentes da zoonose, em 

que a humanidade detém 4 ciclos principais existentes, são eles: o ciclo aéreo, 

propagado pelos morcegos, o ciclo urbano, nos quais os animais responsáveis são os 

cães e gatos, o ciclo selvagem disseminado pelos animais da fauna selvagem como 

primatas não-humanos e raposas, e o ciclo rural, que engloba os animais de produção 

como equinos, bovinos e ovinos 6, conforme demonstrado na Figura 1. 
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Figura 1 – Ciclos epidemiológicos da Raiva. 
 

 

O ciclo silvestre (aéreo e terrestre) atualmente, demonstra peculiar gravidade para 

a saúde pública, uma vez que a sua expansão tem sido influenciada por certas 

intervenções e modificações ambientais causadas pelo homem 1.  

1.4 Tratamento 

 
A Raiva é uma das doenças tropicais negligenciadas que afeta 

predominantemente populações pobres e vulneráveis que vivem em locais rurais 

remotos. Embora existam vacinas e imunoglobulinas humanas eficazes para a Raiva, 

elas não se encontram prontamente disponíveis ou acessíveis aos necessitados 7.  

Tratar uma exposição à Raiva, em que o custo médio da profilaxia pós-exposição 

à Raiva (PEP) é de US$ 40 na África e US$ 49 na Ásia, pode ser um fardo financeiro 

catastrófico para as famílias afetadas cuja renda média diária é de US$ 1 -2 por 

pessoa 7. 

Anualmente, cerca de 29 milhões de pessoas em todo o mundo recebem uma 

vacinação pós-exposição. Estima-se que isso evite centenas de milhares de mortes 

por Raiva todos os anos 7. 
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1.5 Prevenção 

 
Aumentar a conscientização sobre a prevenção e controle da Raiva nas 

comunidades inclui educação e informações sobre a posse responsável de animais, 

como evitar mordidas de cães e medidas de cuidados imediatos após uma mordida. O 

engajamento e a propriedade do programa no nível da comunidade aumentam o 

alcance e a aceitação das principais propostas em relação a prevenção da Raiva 8. 

1.5.1 Vacinação em cães e gatos 

 

A Raiva é uma doença evitável pela vacina. Vacinar cães e gatos a partir dos 3 

meses de idade anualmente é a estratégia mais econômica para prevenir a Raiva nos 

seres humanos. A vacinação canina reduz as mortes atribuíveis à Raiva e a 

necessidade de PEP como parte do cuidado do paciente com mordida de cachorro ou 

gato 7,8. 

1.5.2 Imunização em seres humanos 

 
Existem vacinas contra a Raiva humana para a imunização pré-exposição, elas 

são recomendadas para pessoas em determinadas ocupações de alto risco, como 

trabalhadores de laboratórios que lidam com o vírus rábico (lyssavirus); e pessoas 

(como equipe de controle de doenças animais e guardas florestais), cujas as 

atividades profissionais ou pessoais possam colocá-las em contato direto com 

morcegos, carnívoros ou outros mamíferos que possam por ventura estar infectados, 

além dos médicos veterinários e biólogos por terem contato direto com os 

reservatórios do vírus rábico 8.  

A imunização pré-exposição também é recomendada aos viajantes em áreas 

remotas afetadas pela Raiva ou aos que planejam passar muito tempo ao ar livre 

envolvidos em atividades como o alpinismo 8,9.  

Por fim, a imunização também deve ser considerada para crianças que moram ou 

visitam áreas remotas de alto risco. Ao brincar com animais, eles podem receber 

mordidas mais graves ou podem não reportar mordidas 9. 
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1.6 Educação em saúde 

 
A promoção da saúde sustenta o desenvolvimento individual e coletivo do homem 

por meio de ações com diversidade de enfoques. Neste sentido, estas ações 

caracterizam primordialmente a troca de informações, mediante a educação em 

saúde, que possibilita às pessoas, um melhor entendimento quanto a tomada de 

consciência da sua situação de saúde, bem como das relações desta com os 

facilitadores políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais e fisiológicos 10,11. 

Educação é o processo dinâmico de descoberta, no qual não há espaço para saber 

nem para ignorância absoluta, mas, sim, para a comunicação de um saber relativo a 

outros, que também possuem um saber relativo 10. 

A educação em saúde pública tem um papel fundamental no controle da Raiva: 

incluindo o encorajamento da posse responsável de animais de estimação e a garantia 

de um comportamento apropriado de busca dos serviços de saúde após a exposição 

potencial 11.  

O convívio com animais requer cuidados que, se ignorados, podem trazer 

consequências indesejadas como doenças, além de agressões, acidentes de trânsito 

e poluição ambiental 11. 
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2 CAPÍTULO 1 – PERCEPÇÃO E PRÁTICAS SOBRE A RAIVA DA 

POPULAÇÃO ATENDIDA NOS SERVIÇOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE. 

2.1 Resumo 

A Raiva é uma encefalite viral aguda, transmitida por mamíferos com letalidade próxima de 

100%, acarretando graves problemas econômicos e na saúde pública, principalmente em países 

em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Enfermidade causada por vírus do gênero Lyssavirus, 

pertencente à família Rhabdoviridae, que se espalha pelo sistema nervoso central e encontra-se 

em sobressalentes concentrações nas glândulas salivares de seu reservatório. O objetivo do 

trabalho foi avaliar o conhecimento da população usuária das Unidades Básicas de Saúde em 

relação à Raiva no município de Birigui, estado de São Paulo. Para tanto utilizou-se um 

questionário com questões fechadas a fim de identificar e categorizar o conhecimento e atitudes 

da população frente à Raiva. Foram entrevistados 400 pacientes de ambos os sexos, escolhidos 

de forma randômica. Nossos resultados revelaram que 74,25%  dos entrevistados eram do sexo 

feminino, sendo 44%  alocados na faixa-etária entre 31 a 50 anos, 45,25% possuíam o ensino 

médio completo, 97,25%  já tinham, ouvido falar sobre a Raiva, 67% sabiam quais eram os 

transmissores da enfermidade e 85,05% adotavam esquema imunoprofilático contra a Raiva em 

seus animais. Pelo exposto concluímos que a população demonstrou conhecimento elevado 

sobre a Raiva, visto que em sua maior parte os entrevistados souberam quais eram os fatores 

causadores da doença como a transmissão, letalidade, terapêutica e medidas de prevenção, além 

de já terem ouvido falar sobre a zoonose em sua maior parte por meios digitais ou trocas de 

informações entre os indivíduos. 

Palavras-chave: Medicina Veterinária.  Hidrofobia.  Epidemiologia. 

 

2.2 Abstract 

Rabies is an acute viral encephalitis, transmitted by mammals with close to 100% lethality, 

causing serious economic and public health problems, especially in developing and 

underdeveloped countries. Disease caused by viruses of the genus Lyssavirus, belonging to the 

Rhabdoviridae family, which spreads through the central nervous system and is found in spare 

concentrations in the salivary glands of its reservoir. The objective of this study was to evaluate 

the knowledge of the user population of the Basic Health Units in relation to rabies in the city 

of Birigui, state of São Paulo. For this purpose, a questionnaire with closed questions was used 

to identify and categorize the population's knowledge and attitudes towards rabies. Four 

hundred randomly selected patients of both sexes were interviewed. Our results revealed that 

74.25% of respondents were female, with 44% allocated in the age group 31-50 years, 45.25% 

had 97.25% had heard of rabies, 67% knew which transmitters of the disease and 85.05% 

adopted immunoprophylactic regimen against rabies. Anger in your animals. From the above 

we conclude that the population showed high knowledge about rabies, since most interviewees 

knew what were the causative factors of the disease such as transmission, lethality, therapy and 

prevention measures, and have heard about zoonosis. mostly by digital means or exchanges of 

information between individuals. 

Keywords: Veterinary Medicine.  Hydrophobia.  Epidemiology. 
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2.3 Introdução1 

 

 Raiva, Hidrofobia e Lyssa são sinônimos de uma enfermidade infecto-contagiosa quase 

sempre fatal, caracterizada por sinais nervosos, ora representados por agressividade, ora por 

paresia e paralisia ⁽¹⁾. Zoonose de etiologia viral, pertencente ao gênero Lyssavirus, da família 

Rhabdoviridae, classificado na ordem Mononegavirales, descrito pela 1ª vez no sec. IV a.C.⁽²⁾. 

Atualmente, a Raiva é considerada o maior problema de saúde pública pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) sendo responsável por um caso fatal a cada 9 minutos, totalizando 

em 59.000 mortes humanas por ano, sendo que 99% desses casos são transmitidos por mordidas 

de cães, sendo que 40% das vítimas são crianças ⁽³⁾, embora trate-se de uma enfermidade antiga, 

e insidiosa, infelizmente encontra-se negligenciada, insuficientemente abordada pelos governos 

e pela comunidade internacional ⁽⁴⁻⁵⁾.  

A fim de reduzir esse cenário a OMS, a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) 

a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) estabeleceram a meta 

de eliminar a Raiva humana transmitida por cães em países endêmicos até 2030, estabelecendo 

um “Plano de estratégias Globais. Essa cartilha resume a epidemiologia da Raiva; esforços 

globais para diagnosticar, controlar e eliminar a transmissão por animais terrestres; e os 

mecanismos e fisiopatologia da infecção pelo Rhabdovirus ⁽⁶⁾.   

 No Brasil como em outros países, a Raiva é endêmica apresentando uma epidemiologia 

particular representada pelos ciclos epidemiológicos, envolvendo o   ciclo aéreo, transmitido 

por quirópteros, o silvestre terrestre, no qual os animais transmissores são os carnívoros 

silvestres e primatas não humanos; o rural, que engloba os animais de produção, e o urbano que 

 
1 Normas de Publicação da Revista (Anexo III). 
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é propagado principalmente pelo cão e gato. O ser humano por sua vez, pode ser infectado com 

o vírus proveniente seja de qual for o ciclo ⁽⁷⁾.  

  Entre as décadas de 1950 e 1960 os estados e municípios brasileiros expandiram suas 

atividades e regulamentações voltadas ao controle de zoonoses, em específico, da Raiva urbana, 

devido ao elevado número de casos de Raiva humana transmitida por cães. As medidas de 

controle adotadas foram imunização em massa de cães e gatos, apreensão e controle de animais 

errantes e campanhas de bloqueios em áreas de foco com grande circulação do vírus ⁽⁸⁾.  

Na região noroeste do estado, que abrange a região de Araçatuba, foi registrada uma 

epidemia de Raiva canina que iniciou-se em 1991 no município de Andradina e se estendeu aos 

municípios adjacentes, numa média de 26,4 km por ano, afetando 10 municípios, e resultando 

em dois casos de Raiva humana nos municípios de Araçatuba e Avanhandava nos anos de 1994 

e 1997 respectivamente. Os cães representaram 87,2% do total de amostras positivas, sendo 

registrados ainda casos em felinos, equinos, bovinos e outras espécies ⁽⁹⁾. 

No estado de São Paulo, a partir de 1994, ocorreu uma considerável queda no número 

de casos de Raiva canina, com um subsequente decréscimo da Raiva em humanos, transmitida 

pelo cão ⁽¹⁰⁾. No entanto, os ciclos selváticos estão se expandindo com um número crescente de 

diagnósticos em espécies como a raposa Cerdocyon thousand e um sagui comum Callythrix 

jacchus ⁽¹¹⁾. No Brasil, mas os morcegos vampiros também desempenham um papel principal 

na transmissão da Raiva ⁽¹⁾. Consequentemente, a ocorrência do vírus da Raiva em morcegos 

hematófagos é refletida pela incidência da Raiva em bovinos ⁽¹²⁻¹³⁾. 

Em decorrência das alterações ambientais provocadas pela intervenção humana, 

acrescida de diversos fatores, as áreas urbanas tornaram-se locais propícios para a criação de 

colônias de morcegos, associado ao intenso abandono de felinos, que por instinto predador e de 

caça aos morcegos, se insere exponencialmente ao ciclo epidemiológico da Raiva como um 

potente transmissor. Acrescido a isto, encontramos felinos circulando pelas ruas em condições 

de saúde, alimentação e de cuidados gerais inadequados para a espécie, ademais de tal situação, 

alia-se o fato de que a população humana enxerga este animal como um elemento ‘natural’ das 

ruas, simultaneamente, tolera-o de maneira extremamente próxima, dormindo e comendo 
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dentro de suas casas. Estas condições somadas são capazes de potencializar a situação de 

veiculação de zoonoses como a Raiva ⁽¹⁴⁻¹⁵⁾. 

É recomendado o uso de vacinas de cultivo celular, devido esta apresentar imunização 

comprovada, maior segurança e menores riscos de reações adversas. Tal vacina é utilizada no 

Brasil desde 2003, é gratuita e encontra-se disponível em toda rede do Sistema Único de Saúde 

(SUS) ⁽³⁾.  

O controle da Raiva humana está associado há diversas condutas de saúde e de 

educação, abrangendo ações individuais e coletivas, incluindo a vacinação animal, a captura 

para controle de mamíferos silvestres e a profilaxia pré e pós-exposição para o ser humano, 

além da vigilância epidemiológica efetiva e adequada ⁽¹⁶⁾. 

 Avanços foram obtidos no controle desta zoonose, com uma significativa redução dos 

casos de Raiva canina transmitida aos seres humanos, principalmente em função das atividades 

desenvolvidas ao controle da Raiva em cães ⁽¹⁵⁾.  

Diante do exposto, por tratar-se de uma doença negligenciada e um problema de saúde 

público, é extremamente importante avaliarmos a adoção de medidas de educação continuada 

em todas as faixas etárias para que ocorra a descentralização do assunto para todas os graus de 

escolaridades, uma vez que tal temática geralmente é abordada apenas nos cursos de graduação 

e pós-graduação da área da saúde humana e animal. 

2.4 Objetivo 

 
Avaliar o conhecimento e práticas da população atendida das Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs) em relação à Raiva no município de Birigui, estado de São Paulo. 

2.5 Material e Métodos 

 
 Tratou-se de uma pesquisa de natureza observacional de abordagem descritiva analítica, 

com delineamento transversal e exploratório. 

 



22 
 

2.5.1 Descrição da área do estudo  

 

O município de Birigui é localizado no Brasil, na região Noroeste do estado de São 

Paulo, interagindo com a região administrativa de Araçatuba. Possui uma população estimada 

de 120.692 habitantes. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Birigui é 0,780, em 

2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 

0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com 

índice de 0,869, seguida de Renda, com índice de 0,743, e de Educação, com índice de 0,734. 

Referente aos indicadores econômicos apresenta índice de Gini de 2010 foi de 0,42 ⁽¹⁷⁾.  

 A população de Birigui foi escolhida para o estudo pela amostra acessível para o 

desenvolvimento da pesquisa devido à proximidade com a UNESP – Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Campus de Araçatuba – Faculdade de Medicina 

Veterinária – FMVA (UNESP-FMVA), e a cooperação de autoridades sanitárias municipais. O 

município desenvolve o programa de controle de Raiva com a campanha anual de vacinação de 

cães e gatos, e verificação da circulação viral com remessa de material para o laboratório de 

Raiva da UNESP – FMVA credenciado pelo Ministério da Saúde. Dispõe de dez UBSs que 

fornecem atendimento de saúde pelo SUS, todas estas, localizadas em perímetro urbano 

conforme apresentado na Figura 1. 
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Figura 1- Localização geográfica do município de Birigui-SP, Brasil, 2019. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.5.2 Aplicação do questionário e população alvo 

 

 Com o propósito de avaliar o conhecimento da população usuária das UBSs do 

município de Birigui sobre a Raiva, foi aplicado aos participantes um questionário desenvolvido 

por⁽¹⁸⁾, adaptado do repertório sobre a zoonose Raiva para este estudo. As questões deste 

questionário possibilitaram a avaliação do conteúdo informativo a respeito da infecção, de sua 

transmissão e das práticas adotadas pela população estudada, para sua prevenção. 

Os questionários foram aplicados aos participantes nas dez UBSs do município de 

Birigui-SP de forma randomizada, para 400 participantes que, no momento da coleta de dados 

encontravam-se presentes nas mesmas para atendimento de saúde, o mesmo foi respondido pelo 

próprio participante após concordância e assinatura expressa no  Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). 

2.5.3 Aspectos Éticos 
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 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da 

Faculdade de Odontologia de Araçatuba da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho (FOA-UNESP), sob o protocolo n° 3.401.325 através da Plataforma Brasil.  

2.5.4 Análise Estatística 

 

 No processamento estatístico dos dados foi utilizado o programa R com a interface 

RStudio (Versão 1.2.1335), sendo aplicado o Teste de Independência de Pearson, para a análise 

da relação entre a variável dependente e as independentes, adotando-se o valor de p < 0,05 

como nível de significância para rejeição de hipótese nula. 

2.5.5 Análises espaciais 

 

Nas análises descritivas dos dados de geoprocessamento, foi realizada a análise da 

densidade de pontos, definida como estimador de intensidade de Kernel, que consiste 

em um método de interpolação exploratória, baseado na definição de áreas circulares de 

influência em torno de pontos de ocorrências de um fenômeno, gerando uma superfície de 

densidade para a identificação de áreas vulneráveis ⁽¹⁹⁻²⁰⁾. 

O estimador Kernel tem como parâmetros básicos: o raio de influência que define a 

vizinhança do ponto a ser interpolado e controla o grau de alisamento da superfície gerada; e 

uma função de estimação com propriedades de suavização do fenômeno. O raio de influência, 

também chamado largura de banda, define a área centrada no ponto de estimação u que 

indica quantos eventos i u contribuem para a estimativa da função intensidade λ. Um raio 

muito pequeno irá gerar uma superfície muito descontínua e oscilante; se for grande demais, a 

superfície poderá ficar muito suavizada ⁽²¹⁾. 

Para determinar o raio, foi utilizada a ferramenta Incremental Spatial Autocorrelation do 

software ArcGis (Versão 10.5). Essa ferramenta utiliza o Índice de Moran (I) para calcular uma 

série de distâncias crescentes, medindo a intensidade do cluster para cada distância que 

é determinada pelo z score.. Geralmente, à medida que a distância aumenta, o z score também 

indica a intensificação do cluster. Em certa distância, no entanto, a pontuação Z geralmente 

atinge o pico que reflete a distância onde os processos espaciais que promovem o cluster são 
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mais pronunciados, portanto a distância final a ser utilizada no estudo será a que atingir o 

pico, isto é, a mais pronunciada, com maior z score e melhor p valor ⁽²²⁾. 

Dessa forma, o estimador Kernel é muito útil para fornecer uma visão geral da 

distribuição dos pontos amostrais, bem como é um indicativo da ocorrência de clusters⁽²¹⁾. 

2.5.6 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

 Foram incluídos neste estudo moradores no município de Birigui, estado de São Paulo, 

usuários das UBSs maiores de 18 anos de idade e que aceitaram responder o questionário. 

Foram excluídas todas as pessoas menores de 18 anos de idade, analfabetas e aqueles que se 

recusaram a responder o questionário via TCLE. 

2.6 Resultados 

 

À análise estatística descritiva, pode-se observar na Tabela 1 que dos 400 entrevistados, 

74,25% (297/400) eram do sexo feminino e 25,75% (103/400) do sexo masculino, em relação 

à idade 44% (176/400) pertenciam a faixa etária entre 31 a 50 anos, enquanto que 34,5% 

(138/400) pertenciam a faixa etária de 18 a 30 anos de idade. Em relação à escolaridade 45,25% 

(181/400) participantes, relataram ter concluído o ensino médio, enquanto que 21,25% (85/400) 

informaram ter ensino superior completo e quando questionados sobre vínculo empregatício, 

41% (164/400) dos entrevistados disseram que trabalhavam com carteira assinada, enquanto 

que 31,75% (127/400) relataram não estar trabalhando no presente momento. Com relação a 

possuir casa própria 68,75% (275/400) informaram possuir, enquanto que 31,25% (125/400) 

declaram que não. Ao associarmos a quantidade de indivíduos por residência, verificou-se que 

em 37,25% (139/400) dos resultados analisados a proporção 3 indivíduos /domicílio.  
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Tabela 1- Caracterização do perfil sociodemográfico da população usuária dos serviços prestados nas Unidades 

Básicas de Saúde do município de Birigui-SP, 2019. 

Variável Categoria n % 

Sexo Masculino 103 25,75 

  Feminino 297 74,25 

  18 a 30 138 34,5 

Idade 31 a 50  176 44,00 

  51 a 65  54 13,5 

  66 ou mais 32 8,00 

  Ensino Fundamental completo 28 7,00 

  Ensino Fundamental incompleto 32 8,00 

Escolaridade  Ensino Médio incompleto 27 6,75 

  Ensino Superior completo 85 21,25 

  Ensino Superior incompleto 43 10,75 

  Nunca estudei 4 1,00 

  Sim, com carteira assinada 164 41,00 

Vínculo empregatício Sim, sem carteira assinada 59 14,75 

  Sim, em regime estatutário 50 12,5 

  Não 127 31,75 

Casa própria Sim 275 68,75 

  Não 125 31,25 

  1 pessoa 22 5,5 

  2 pessoas 98 24,5 

Quantidade de moradores por residência 3 pessoas 149 37,25 

  4 pessoas  96 24,00 

  5 pessoas ou mais 35 8,75 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em relação à Tabela 2, referente ao conhecimento sobre a Raiva, a maioria dos 

participantes da pesquisa 97,25% (389/400) assinalaram que já tinham ouvido falar sobre a 

doença, 51% (204/400) informaram já terem tido algum caso conhecido de Raiva humana, dos 

51% (204/400) que responderam ter tido conhecimento sobre algum caso de Raiva 48,53% 

(99/204) informaram ter tido acesso à informação pela televisão, sendo que 38,73% (79/204) 

dos casos foram referentes a Raiva humana. Com relação ao nível de conhecimento da 

população sobre o hospedeiro transmissor da enfermidade, 67% (268/400) dos entrevistados 

indicaram o cão, gato, morcego e bovino como os responsáveis pela transmissão da doença, 

enquanto que 16% (64/400) e 12,25% (49/400) associaram a transmissão apenas ao cão e ao 
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morcego, respectivamente, ao serem questionados sobre a forma da transmissão, observou-se 

que 38,5% (154/400) informaram que a mesma ocorreria somente através da mordedura de um 

animal infectado, Ao serem indagados sobre a letalidade e terapêutica da doença, 88,25% 

(353/400) dos entrevistados afirmaram que a Raiva era letal, enquanto que 1,5% (6/400) 

responderam que a enfermidade não era letal, ao mesmo tempo em que 10,25% (41/400) 

assinalaram que não ter conhecimento. Com relação ao tratamento, 75,75% (303/400) alegaram 

que a mesma possui tratamento, enquanto que 8,25% (33/400) informaram não existir 

tratamento específico e 16% (64/400) declararam não saber sobre algum tipo de tratamento 

específico para a Raiva. Sobre a caracterização dos casos de agressões por animais no município 

de Birigui- SP, podemos observar que 58,25% (233/400) dos entrevistados relataram nunca 

terem sofrido algum tipo de agressão por mordedura, arranhadura e ou lambedura, já 41,75% 

(167/400) informaram que em algum momento da vida sofreram agressão por animais, sendo 

que 62,87% (105/167) informaram terem sido agredidos por cães, 17,96% (30/167) por gatos e 

1,2% (2/167) por morcegos. Quando questionados sobre como trataram da agressão 43,11% 

(72/167) dos participantes informaram que lavaram o local da lesão com água e sabão, enquanto 

14,37% (24/167) afirmaram que não foi realizado nenhum procedimento no local da agressão, 

e 67,66% (113/167) informaram ter buscado ajuda médica enquanto, 32,34% (54/167) não 

buscaram socorro médico.  Dos que buscaram ajuda médica, 57,52% (65/113) declararam ter 

procurado o Pronto Socorro, enquanto 38,05% (43/113) procuraram a Unidade Básica de 

Saúde. Podemos observar que 75,25% (301/400) dos entrevistados responderam ter animal de 

estimação em casa, enquanto que 24,75% (99/400) declararam não possuir nenhum animal de 

estimação no domicílio, dos 75,25% que possuíam animais de estimação 43,19% (130/301) dos 

participantes afirmaram ter somente um animal domiciliado, enquanto que 26,58% (80/301) 

afirmaram possuir dois animais.  Com relação à caracterização dos animais de estimação 

65,45% (197/301) dos entrevistados declararam possuir cão, enquanto que 10,63% (55/301), 
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informaram possuir cão e gato no domicílio. Com relação à imunoprofilaxia antirrábica dos 

animais, 85,05% (256/301) da população informou já ter realizado esquema vacinal, enquanto 

14,95% (45/301) declararam que nunca o fizeram. Desses 85,05% que declararam ter realizado 

a vacinação antirrábica em seu pet, 1,02% (233/256) relataram faze-la anualmente, enquanto 

2,73% (7/256) expuseram que somente realizara a vacinação, quando os animais ficaram doente 

e foram levados ao veterinário, e 6,25% (16/256) referiram não saber a periodicidade do ciclo 

vacinal. 

Tabela 2- Distribuição da população do município de acordo com o conhecimento e práticas sobre a Raiva, 

Birigui-SP, Brasil, 2019.  

Variável Categoria n % 

Ouviu falar sobre Raiva Sim 389 97,25 

  Não 11 2,75 

Conhecimento sobre algum caso de Raiva 

humana Sim 204 51,00 

  Não 196 49,00 

  Farmácia 3 1,47 

  Hospital 4 1,96 

Local do conhecimento sobre caso de Raiva  Vizinho 19 9,31 

  Ouvi falar 79 38,73 

  Televisão/ Meios digitais 99 48,53 

  Sim 353 88,25 

Letalidade da Raiva Não 6 1,5 

  Não sei 41 10,25 

  Sim 303 75,75 

Tratamento da Raiva Não 33 8,25 

  Não sei 64 16,00 

  Cão 64 16,00 

  Gato 0 0 

  Morcego 49 12,25 

Animal transmissor da Raiva Bovino 4 1,00 

  Cão, gato, morcego e bovino 268 67,00 

  Nenhuma das alternativas 4 1,00 

  Não sei 11 2,75 

  Mordedura 154 38,5 

  Arranhadura 3 0,75 

Maneira de transmissão da Raiva Lambedura 2 0,5 

  Mordedura, arranhadura e lambedura 225 56,25 

  Nenhuma das alternativas 3 0,75 

  Não sei 13 3,25 

   (Continua) 
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   (Conclusão) 

Presença de animal de estimação no domicílio Sim 301 75,25 

  Não 99 24,75 

  1 130 43,19 

  2 80 26,58 

Número de animais no domicílio 3 54 17,94 

  4 20 6,64 

  5 7 2,33 

  6 ou mais 10 3,32 

  Gato 32 10,63 

Espécie do animal de estimação Cão e gato 55 18,27 

  Pássaro 7 2,33 

  Outros 10 3,32 

Realização de vacinação antirrábica no animal Sim 256 85,05 

  Não 45 14,95 

  Não sei 16 6,25 

Periodicidade de vacinação do animal Somente quando fica doente 7 2,73 

  Anualmente 233 91,02 

Agressão animal Sim 167 48,75 

  Não 233 51,25 

  Gato 30 17,96 

  Cão 105 62,87 

  Cão e gato 26 15,57 

Espécie responsável pela agressão Morcego 2 1,2 

  Bovino 0 0 

  Outros 4 2,4 

  Passei álcool 19 11,38 

  Lavei com água e sabão 72 43,11 

Cuidados com o ferimento Passei álcool e lavei com água e sabão 52 31,14 

  Não fiz nada 24 14,37 

Recorreu aos serviços de saúde Sim 113 67,66 

  Não 54 32,34 

  Farmácia 5 4,43 

Serviço de saúde requisitado pelo participante Pronto Socorro 65 57,52 

  Unidade Básica de Saúde 43 38,05 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 Na  Figura 2 podemos observar o número de participantes que responderam 

corretamente sobre os animais transmissores da Raiva (foi considerada a resposta certa a 

alternativa que continha as variáveis “Cão, gato, morcego e bovino”) segundo o mapa de 

densidade de Kernel, na qual obtivemos que a UBS que obteve um cluster com maior densidade 

de respostas corretas foi a de número 2, seguida da UBS de número 6, e encontramos clusters 
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com menores densidades de respostas corretas são nas UBSs 4, 8 e 10 respectivamente, nas 

quais as mesmas apresentaram menores números de acertos sobre os animais transmissores da 

Raiva. 

Figura 2- Distribuição espacial do número de acertos segundo animal transmissor da Raiva de 

acordo com as UBSs, segundo mapa de densidade de Kernel, Birigui-SP, Brasil, 2019. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 3 revela o número de animais de estimação da população estudada de acordo 

com as UBSs, na qual podemos observar, que as UBSs que os participantes possuem mais 

animais de estimação são as de número 1, 6 e 10 respectivamente gerando clusters com 

densidades pronunciadas no mapa de Kernel, representando os locais com maiores números de 

animais de estimação do município, e as que possuem menores números de animais de 

estimação, foram as de número 4 e 9 consequentemente apresentando clusters com densidades 

mais suavizadas no mapa, representando os locais onde os munícipes tem menores quantidades 

de animais de estimação por domicilio.  
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Figura 3- Distribuição espacial dos participantes que possuem animais de estimação de acordo 

com as UBSs, segundo mapa de densidade de Kernel, Birigui-SP, Brasil, 2019. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Referente a periodicidade de vacinação dos animais de acordo com as UBSs, na Figura 

4 podemos observar que as UBSs 8 e 2 respectivamente apresentam densidades pronunciadas  

no mapa enquanto representando as UBSs onde ocorrem corretamente as práticas de vacinação 

antirrábica; e as de densidades mais baixas, são as de número 9 e 3 respectivamente, 

representando os locais do município onde as práticas de vacinação ocorrem com menores 

frequências. 
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Figura 4- Distribuição da periodicidade de vacinação antirrábica anual de acordo com as UBSs, 

segundo Mapa de Densidades de Kernel, Birigui-SP, Brasil, 2019. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O número de casos de agressões por animais, demonstrado na Figura 5, observa-se que 

os clusters onde houve densidades mais críticas foram as UBSs 10, 8 e 1 respectivamente, e os 

com menores densidades de pessoas agredidas foram as UBSs 6 e 4. 
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Figura 5- Distribuição dos casos de agressões por animais segundo UBSs no município de 

Birigui-SP, Brasil, 2019. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Na tabela 3 encontramos a associação entre as variáveis dependentes e as independentes 

do estudo testadas, na qual podemos observar os resultados estatisticamente significativos, os 

valores mais expressivos foram encontrados na associação da variável dependente idade com a 

variável independente animal transmissor da Raiva em que encontramos o p-valor 0,0000234 

evidenciando que a população com ensino médio completo já ouviu falar sobre a Raiva com 

maior frequência do que as demais escolaridades, seguida da variável dependente escolaridade 

associada à variável independente se ouviu falar sobre a Raiva em que o p-valor foi de 

0,0008246 evidenciando que a faixa etária da população entre 18 a 30 anos acertaram mais as 

respostas do que as demais faixas etárias. 
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Tabela 3- Associação entre as variáveis dependentes e independentes utilizando o Teste de X². 

Variáveis independentes Variáveis dependentes P-valor 

Sexo Animal transmissor da Raiva   

Feminino  0,00243 

  Práticas de vacinação adequadas   

Feminino  0,04675 

Escolaridade  Ouviu falar sobre a Raiva   

Ensino Médio Completo  0,0008246 

 Tratamento   

Ensino Médio Completo  0,00137 

 Práticas de vacinação adequadas  

Ensino Médio Completo   0,04675  

Idade Animal transmissor da Raiva  
 

18 a 30 anos  0,0000234 

 Ouviu falar sobre a Raiva  

18 a 30 anos   0,00157 

Agressão por animais Animal responsável pela agressão  

Cão  0,02562 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
  

2.7 Discussão 

 

Para nosso entendimento, este é o primeiro estudo sobre o conhecimento da Raiva 

realizado entre a comunidade da cidade de Birigui- SP, Brasil.  

Uma vez caracterizado o perfil da população estudada verificou-se que os entrevistados 

em sua maioria eram do sexo feminino, alocados em sua maioria na faixa-etária dos 31 a 50 

anos, possuíam o ensino médio completo como escolaridade e em sua maioria possuíam grau 

de conhecimento satisfatório sobre a Raiva. Não obstante, os dados revelaram que alguns dos 

participantes desconheciam aspectos relevantes sobre a epidemiologia da Raiva, como a 

transmissão da Raiva humana pelo felino e morcego, uma vez que o número dos casos 

transmitidos por estas espécies tem aumentado exponencialmente no Brasil ⁽³⁾,  a terapêutica da 

zoonose, visto que a maioria dos participantes alegaram o tratamento da Raiva como recurso, 

neste viés vale ressaltar que todos os pacientes que obtiveram a cura da Raiva humana, ficaram 
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com sequelas graves, sem um prognóstico 100% eficaz, isto induz a população à não realização 

dos esquemas de pré e pós-exposição contra Raiva preconizados pelo Ministério da Saúde 

(MS), maneira mais eficaz no controle da mesma ⁽⁷⁾, a letalidade em que os mesmos ignoravam 

a gravidade da doença visto que a maioria dos participantes apontaram o tratamento para tal, 

desconhecendo a gravidade dos casos,  além de parte da população ignorar a adoção do esquema 

imunoprofilático anual para animais. 

  No que diz respeito à adoção de práticas corretas de pós-exposição contra Raiva, a 

maioria dos participantes que procuram socorro junto ao serviço público de saúde constitui-se 

de mulheres, semelhantemente aos achados de ⁽¹⁸⁾, realizado na cidade de Botucatu- SP no ano 

de 2010, no qual 61,86% dos participantes eram do sexo feminino.  Tal fato justifica-se pela 

relutância apresentada pelos homens em procurar ajuda junto aos serviços de saúde, 

corroborando com outros trabalhos já desenvolvidos que abordaram o mesmo escopo ⁽²³⁾ que 

identificou em seus estudos, as principais características que fazem com que ocorra a baixa 

procura do gênero masculino nos serviços de saúde, e apontou como uma das principais lacunas, 

a questão cultural envolvendo os homens. 

A cidade de Birigui é referência na América Latina em relação à indústria do calçado 

infantil tendo o maior polo trabalhista no setor ⁽²⁴⁾, portanto justifica-se que a maioria dos 

entrevistados, pertenciam a faixa etária entre 31 e 50 anos, representando a classe 

economicamente ativa da população, semelhante aos dados apontados por ⁽¹⁸⁾ que em seu estudo 

realizado em Botucatu- SP identificou que os participantes pertenciam a mesma faixa etária 

entre 21 a 60 anos. Neste sentido, podemos ressalvar que o trabalhador brasileiro geralmente 

trabalha até idades superiores correspondentes ao tempo de contribuição para a aposentadoria, 

e alguns, continuam trabalhando mesmo após aposentar-se, fato que aponta a necessidade dos 

indivíduos manter-se economicamente ativos na sociedade. 
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A percepção da população mais jovem do estudo com 18 a 30 anos de idade sobre 

conhecimentos que permeiam o tema em questão demonstrou ser bem mais informada que as 

demais faixas etárias, sugerindo, portanto, que o assunto deve-se ser debatido nos ambientes 

escolares, principalmente no ensino médio e fundamental. O grau de escolaridade dos 

envolvidos revelou que a maioria que possuía ensino médio completo, apresentaram mais 

conhecimentos sobre a enfermidade, sobre a existência de práticas preventivas e sobre o 

esquema imunoprofilático, além de adotar tais medidas. Além disto, ainda afirmaram fazer uso 

dos serviços públicos de saúde em caso de agressões e/ou contato com animal suspeito, 

semelhante aos resultados encontrados por ⁽²⁵⁾ em Kigali, na Ruanda, no qual ao avaliar o 

conhecimento, atitudes e práticas de tutores de cachorros sobre a Raiva encontrou nível elevado 

de conhecimento na população que possuía grau de escolaridade primário, secundário e 

terciário quando comparado aos que não possuíam escolaridade e por ⁽²⁶⁾ que no seu estudo 

realizado na India verificou que os trabalhadores mais experientes e com melhor escolaridade 

possuíam conhecimento elevado sobre a Raiva quando comparado aos demais. Os dados 

assemelham-se devido ao uso contínuo da população jovem com os serviços pertinentes à 

globalização mundial, geralmente tal faixa etaria se mostra mais interessada em fontes de 

informações como a Internet, as redes sociais móveis, bem como se mantem mais atualizados 

que as demais faixas etarias devido a proximidade mais acentuada com estes meios de 

comunicação em tempo real.  

O presente estudo ainda revelou a importância da informação ser veiculada pelos meios 

de comunicação como a televisão, e meios digitais, visto que ambas as formas foram apontadas 

como meios de disseminação de informação, particularmente da população mais jovem do 

estudo. Os resultados demonstram a extrema importância da adoção de políticas públicas de 

educação continuada voltadas para o ambiente escolar descentralizando o assunto dos cursos 

de graduação e pós-graduação, visto que há muita desinformação sobre o tema, além de reforçar 
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as mudanças nos ciclos epidemiológicos acerca do felino e do morcego, e diante da gravidade 

da doença e da existência de práticas preventivas e de ações significativas que possam 

efetivamente coibir e mitigar o desenvolvimento e/ou o agravo da enfermidade, é urgente que 

tal temática seja amplamente discutida pela sociedade. 

A vacinação é uma estratégia consolidada pelo MS como medida de prevenção contra 

esta zoonose, consecutivamente garantindo a saúde única, e o bem-estar do animal, para que os 

protocolos sejam executados de maneira apropriada, é fundamental que os tutores dos animais 

tenham ciência sobre os esquemas corretos, de acordo com as recomendações dos médicos 

veterinários, e estabelecidos pelo MS ⁽⁷⁾ , o mesmo tem como embasamento no estilo de vida 

do animal e o risco de exposição à doença salvo exigências internacionais por manuais que 

devem ser seguidos ⁽²⁷⁾. 

A constante mudança no perfil epidemiológico da Raiva, gera uma tendência à 

população de associar somente o cão como animal responsável pela transmissão da doença, 

porém estudos já comprovam que o cão já não é mais o transmissor principal ⁽¹⁴⁻¹⁶⁾, que em seus 

estudos, apontaram as mudanças acentuadas na susceptibilidade dos reservatórios da Raiva, 

devido a intervenção do ser humano causando uma desordem nos ciclos epidemiológicos da 

doença, dados que são preocupantes neste estudo, uma vez que a população não associou o 

felino e o morcego de forma isolada, apenas em associação com o cão. Tal fato pode ser 

explicado devido às epidemias de Raiva canina no Brasil na década de 1990 ⁽⁹⁾, que em seus 

estudos caracterizam os casos de Raiva animal positivos nos anos de 1993 a 2007 na região de 

Noroeste do estado de São Paulo, que detinha o cão como principal reservatório transmissor da 

Raiva, além disto, as ações de educação continuada são extremamente necessárias ao modo que 

a zoonose modifica sua epidemiologia, para que assim toda a população tenha ciência das ações 

de prevenção em virtude dos reservatórios transmissores. 
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A Raiva animal e humana é totalmente evitável, devido a vacinação efetiva, ao acesso 

a saúde, ao diagnóstico preciso, a conscientização da população, ao desenvolvimento de 

políticas públicas e de ações globais que reduzam o impacto da transmissão da doença e 

consequentemente a diminuição da Raiva ⁽¹⁵⁾. 

Em decorrência dos avanços na geotecnologia, podemos realizar análises espaciais em 

saúde, que vão além do mapeamento dos eventos, para a reprodução de áreas que permitam 

análise e reflexão, com a incrementação de dados históricos, geográficos, ambientais e 

socioeconômicos, de maneira intrínseca e extrínseca, envolvidos no surgimento da doença ou 

de agravos em espaços temporais definidos ⁽¹⁹⁾. 

Neste contexto, se faz de extrema importância à continuidade da educação em saúde por 

profissionais capacitados, a inclusão de temas sobre a Raiva e demais zoonoses junto ao ensino 

médio e fundamental, a fomentação de campanhas educativas do governo exibidas pelas mídias 

digitais, televisão e a continuidade da campanha de vacinação antirrábica anual.  

Esperamos que as nossas descobertas guiem as autoridades locais para uma tomada de 

decisão com o intuito de melhorar a prevenção e o controle da Raiva em cães, gatos, morcegos 

e em seres humanos por meio de um programa educacional direcionado à comunidade.  

2.8 Conclusão 

 

 A população demonstrou conhecimento elevado sobre a Raiva, visto que em sua maior 

parte os entrevistados souberam quais eram os fatores causadores da doença como a 

transmissão, letalidade, terapêutica e medidas de prevenção, além de já terem ouvido falar sobre 

a zoonose em sua maior parte por meios digitais ou trocas de informações entre os indivíduos. 

 À análise espacial combinada a fontes de informação contribuiu em uma avaliação mais 

ampla do perfil do conhecimento dos munícipes sobre a Raiva, identificando os locais onde a 
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população demonstrou conhecimento mais acentuado sobre a zoonose, bem como, os locais 

mais vulneráveis neste viés. Tais ferramentas, são fundamentais para a consolidação de 

estratégias em campanhas de educação em saúde e maior concentração dos esforços para o 

controle e prevenção da Raiva urbana. 
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ANEXO II- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

TCLE 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Título da Pesquisa: “Avaliação da percepção dos usuários das Unidades Básicas de Saúde a respeito 

da Raiva canina no município de Birigui-SP”.  

Nome do Pesquisador: Vinicius de Lima Lovadini.  

Nome da Orientadora: Professora Dra. Marcia Marinho  

1.Natureza da Pesquisa: : o(a) sr.(a) está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa que tem 

como finalidade: Avaliar o grau de percepção da população relacionada à saúde e pacientes em 

relação à Raiva no município de Birigui, estado de São Paulo e Verificar a efetividade da Campanha 

anual de vacinação contra a Raiva nos anos de 2014, 2016, 2017 e 2018, no município de Birigui, 

estado de São Paulo.   

  

2.Participantes da Pesquisa: O estudo contará com aproximadamente 400 participantes, serão 

incluídos nesta pesquisa, usuários do serviço de saúde, moradores no município de Birigui, estado de 

São Paulo, maiores de 18 anos de idade e que aceitarem responder o questionário.   

1. 3.Envolvimento na Pesquisa: ao participar deste estudo o(a) sr.(a) permitirá que o (a) pesquisador 

(a) faça um levantamento de dados através das respostas coletadas no questionário para análise 

de trabalho de Pós Graduação. O (a) sr.(a) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se 

recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o(a) 

sr.(a). Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone do 

(a) pesquisador (a) do projeto e, se necessário através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa.   

  

2. 4.Sobre as entrevistas: O projeto contará com um questionário (APÊNDICE A), composto por 

questões fechadas e espaços para resposta aberta com números com variáveis do interesse 

discretas em sua maioria, sendo: idade do participante, sexo, UBS de referência, perfil sócio 

demográfico, quantidade de cães na residência, se o cão possui vacina da Raiva, nível de 

conhecimento a respeito da patologia, entre outras.  

 A aplicação do mesmo, será realizada por meio de entrevistas com os usuários dos serviços de saúde 

que se dispuser a participar da pesquisa, será realizada nas Unidades Básicas de Saúde, não havendo 

qualquer tipo de indução das respostas do questionário no momento da aplicação.  

3. 5.Riscos e desconfortos: a participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, a 

pesquisa apresentará risco mínimo, pois os dados serão coletados através de um questionário, 

onde não será coletada amostra do sujeito. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem 

aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº. 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade.  

6.Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. 

Somente o(a) pesquisado(a) e seu (sua) orientador(a) ( e/ou equipe de pesquisa)terão conhecimento 
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de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados dessa 

pesquisa.  

7.Benefícios: Ao participar desta pesquisa o(a) sr.(a) não terá nenhum benefício direto. Entretanto, 

esperamos que este estudo resulte em informações importantes sobre a percepção do munícipe de 

Birigui quanto à Raiva, de forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa 

possa identificar o grau de conhecimento em relação à Raiva, onde pesquisador se compromete a 

divulgar os resultados obtidos, respeitando-se o sigilo das informações coletadas, conforme previsto 

no item anterior.  

8.Pagamento: O(a) sr.(a) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como 

nada será pago por sua participação.  

     Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar desta 

pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: Confiro que recebi via deste termo 

de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos 

neste estudo.  

     Obs. Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.  

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 
consentimento em participar da pesquisa.  

______________________________________  

Nome do participante da Pesquisa  

______________________________________  

                                                      Assinatura do Participante da Pesquisa  

_____________________________________  

Assinatura  do(a) Pesquisador(a)  

____________________________________  

Assinatura  do(a) Orientador(a)  

  

Pesquisador: Vinicius de Lima Lovadini – (18) 99145-5398  

Orientadora: Marcia Marinho – (18) 3636-1382  

Coordenador(a) do Comitê de Ética em Pesquisa: Prof. Dr. Aldiéres Alves Pesqueira  

Vice-Coordenador(a): Profa. Dra. Cristiane Duque   

Telefone do Comitê: (18) 3636-3234  

E-mail cep@foa.unesp.br  
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ANEXO III- NORMAS DE PUBLICAÇÃO DA REVISTA 

 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 
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