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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. 
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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. 
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ANEXOS 
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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  


