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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas grandes cidades, periferias dos centros urbanos e áreas rurais a relação do homem com a 

população animal se dá, principalmente, pela criação de animais de companhia, como cães e 

gatos e, para produção agropecuária, como bovinos, eqüinos, suínos, asininos e muares 

(SCHOENDORFER, 2001). Alonso (2005) ressalta que, o processo de urbanização e 

conseqüente desequilíbrio ambiental colocam a população humana em contato com animais 

selvagens, grandes felídeos, canídeos selvagens, primatas não-humanos, morcegos, entre outros. 

As agressões ou acidentes humanos causados por animais constituem-se um problema de saúde 

pública, ocorrendo por motivos relacionados com a imprudência no trato com os animais, à 

índole natural da espécie, a comportamento induzido, a manutenção inadequada e ao convívio 

com animais selvagens (WOLFF, et al, 2007). Este agravo tem relevância em virtude possível 

inoculação de patógenos, já que os acidentes mais relatados são a mordedura e a arranhadura, 

havendo a risco de ocorrência de doenças como tétano, quando a pessoa agredida não apresenta 

imunidade adequada e, raiva (DIETZ, 2000).  

A raiva é uma doença infecto-contagiosa de etiologia viral que acomete todos os mamíferos, 

inclusive o homem, com transmissão através da penetração em mucosa ou pele lesionada do 

vírus contido na saliva de animal infectado (BRASIL, 2004). Ocorre em todos os continentes, 

com alguns países das Américas, da Europa e da Ásia encontram-se livres da raiva humana 

transmitida por cães. Apresenta quatro ciclos de transmissão: o urbano, o rural, o silvestre 

terrestre e, o silvestre aéreo (OPAS, 2005). Estratégias bem-sucedidas em alguns países 

desenvolvidos fizeram a doença praticamente desaparecer nessas regiões. No Brasil, apesar de 

controlada, a Raiva ainda está presente. 

Frente ao compromisso político assumido em 1983 pelas autoridades de saúde, os países da 

América Latina com o apoio da OPS realizaram grandes esforços para eliminar a Raiva Humana 

transmitida por cães. Nos últimos vinte anos o número de casos de raiva humana tem reduzido 

em cerca d 90% .Durante os últimos dez anos , o cão tem sido a fonte de infecção de 65% dos 

casos humanos notificados.Essa importante diminuição foi possível graças ao fortalecimento 

dos programas nacionais para implementar atividades  á luz do modelo da tríade tradicional de 

controle: atendimento das pessoas agredidas,vacinação animal e a Vigilância 



epidemiológica.Também compõem este conjunto de medidas a supervisão do uso de vacinas e 

outros produtos biológicos de qualidade e inocuidade reconhecidas,a promoção de rede de 

laboratórios de diagnósticos  e a utilização de estratégias de comunicação social para as ações 

preventivas. 

A América latina é a região mais desigual do mundo em função da distribuição de renda o que , 

obviamente ,se reflete nas condições de vida e saúde de seus habitantes(Deininger, 1996).Este 

quadro de  desigualdades se reflete em vários indicadores de saúde .As desigualdades 

econômicas também tem reflexos na situação epidemiológica e nas atividades de controle 

contra a raiva entre os países e dentro deles pois não ocorrem de forma homogênea na região.em 

geral, as ações de controle da raiva  são gratuitas para a população  mas os governos não contam 

com recursos humanos e financeiros suficientes , o que torna mais difícil executa-las e coloca-

las disponíveis oportunamente para a população.Também pode ocorrer que o tratamento esteja 

disponível em um centro municipal ,por exemplo, mas as condições sócio-econômicas das 

pessoas não lhes permitem chegar ao serviço de saúde. 

A raiva transmitida por cães está atualmente muito localizada  na América Latina. Áreas com 

maior concentração dos casos encontram-se na periferia de baixa renda de grandes 

cidades.Nestas áreas normalmente existe uma maior  concentração de cães errantes que não são 

incluídos nas campanhas de vacinação. 

Na América Latina anualmente são atendidas cerca de um milhão de pessoas que se supõe 

poderiam estar expostas ao risco da raiva , grande parte delas por agressões de animais , 

principalmente o cão. 

Para analisar esta ação de controle deve-se conhecer o acesso ao tratamento, tanto no que se 

refere ao imunobiológico , como também a qualidade de atenção , o que inclui a prescrição 

correta e o cumprimento do esquema prescrito para o paciente. 

Os países que mais consomem doses de vacinas anti-rábicas de uso humano são Brasil e 

México , são os que têm maior população e utilizam a vacina de cultivo celular. Na América 

latina se vacinam anualmente cerca de 44 milhões de cães .Grande parte desse número de 

animais vacinados  corresponde ao Brasil (17 milhões) e ao México(16 milhões). 

  



2 BRASIL 

 

Desde a criação do programa nacional de Profilaxia da Raiva em 1973,o Brasil vem alcançando 

importantes resultados no controle da raiva humana transmitida por cães , com uma redução de 

85% em 20 anos.Em 2003 , graças ás ações conjuntas e descentralizadas nos níveis federal, 

estadual e municipal, houve uma redução de 93% de raiva canina , com um pressuposto de 27 

milhões de dólares anuais. 

A raiva no país não tem uma distribuição uniforme; Os casos de raiva humana transmitidas por 

cães ocorrem na região nordeste e norte onde são encontradas as maiores dificuldades sócio 

econômicas do país enquanto que na região sul, há estados isentos de casos humanos há mais 

de15 anos .Ao mesmo tempo  que o Brasil  apresentava um melhor controle da raiva transmitida 

por cães, na década de 90 foram registrados casos transmitido por morcegos em localidades 

rurais.A mortalidade resultante da  raiva silvestre tem sido fortemente influenciada pelas 

mudanças ambientais e o processo produtivo agrícola. 

O sistema de informação é descentralizado, o que permite monitorar e analisar a raiva nos 

estados e municípios e aplicar estratégias específicas para cada situação. 

Anualmente se atende cerca de 360000 pessoas tratadas com medidas profiláticas oferecidas 

gratuitamente pelo sistema de saúde.desde 2002 o país vem utilizando a vacina de cultivo 

celular em substituição à vacina Fluenzalida-Palacios.esta medida acompanhada pela 

capacitação de profissionais de saúde possibilitou uma maior descentralização do tratamento 

humano e facilitado o acesso do paciente ao tratamento. 

Para Belotto, a Raiva humana transmitida por cão é falta de vontade política e de compromisso 

com a Saúde Pública 

 

3 REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR 

 

É considerada a 99ª maior região metropolitana do mundo e a terceira do Nordeste brasileiro, 

sendo assim a 8ª maior do Brasil. 

Compreende os municípios de Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, 

Madre de Deus (distrito emancipado de Salvador em 1990), Salvador, São Francisco do Conde, 

Simões Filho e Vera Cruz. 



Itaparica e Vera Cruz dividem a ilha de Itaparica, na Baía de Todos os Santos, importante ponto 

turístico. 

A Região Metropolitana de Salvador ocupa 2.339,6 km², contava em 2006, de acordo com o 

Censo Demográfico, uma população de 3.408.273 habitantes, o que representava uma 

densidade demográfica de 1.457,14 hab/km². 

Destacam-se na região metropolitana as atividades do Pólo Petroquímico de Camaçari, além 

das atividades relacionadas ao turismo. 

Sua área de influência abrange os estados da Bahia e Sergipe, além de parte dos estados de 

Alagoas, Pernambuco e Piauí. 

 

 

 

A Região Metropolitana de Salvador (RMS) apresenta comportamento endêmico de Raiva e 

circulação viral na maioria dos municípios. Até 2004, o ciclo era essencialmente urbano, a partir 

de 2005, o perfil da doença vem se modificando com o aumento de casos em animais de 

produção transmitidos por animais silvestres (BAHIA, 2006). 

No período de 2001 a 2006 cerca de 52.000 pessoas receberam atendimento profilático contra 

Raiva , na região metropolitana de Salvador. Grande parte delas expostas ao risco da Raiva  em 

decorrência de agressões por animais potencialmente transmissores do vírus. 

Mesmo com a modificação do perfil da doença na RMS, como as agressões ou acidentes com 

animais podem transmitir Raiva, é fundamental a continuidade das ações de controle, em 

especial, voltadas para atenção às pessoas expostas ao risco, visto se tratar de doença com 

letalidade de 100%. 



 

4 JUSTIFICATIVA 

A raiva humana é uma doença de notificação obrigatória imediata. O registro dos atendimentos 

anti-rábicos no Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) constitui-se 

ferramenta de apoio às ações de prevenção da doença36, 37.  

A RMS, conhecida como Grande Salvador, é 91ª maior região metropolitana do mundo, 6ª 

maior do Brasil e a segunda do Nordeste brasileiro em termos demográficos, tem área de 

influência abrangendo os Estados de Sergipe, além de parte de Alagoas, Pernambuco e Piauí48. 

A regiao tem comportamento endêmico de raiva e circulação viral na maioria dos municípios. 

Entre 2000 e 2006, notificou casos de raiva humana transmitida por cão em Salvador (3) e Dias 

D´ávila (1). Até 2004, o ciclo era essencialmente urbano, a partir de 2005, o perfil 

epidemiológico da doença modifica-se, com a redução dos casos de raiva, principalmente, em 

Salvador e, aumento, na região, de casos em animais de produção transmitidos por animais 

silvestres34. 

No período de 2004 a 2006, a região notificou 46 676 atendimentos anti-rábicos humanos, 

destes 39 202 (83%) tiveram conduta pós-exposição, 2 234 (4,8%) pré-exposição, 523 (1,1%) 

tratados como reexposição e, 10% dos registros ignorado/branco. Foram aplicadas 5 126 doses 

de vacina, 4 630 (90,3%) de cultivo celular 49.  

Segundo a OMS (2002), o desconhecimento e a falta de acessibilidade à profilaxia de pós-

exposição, os níveis da consciência sobre raiva e os riscos da exposição aos cães raivosos 

resultam em uma distribuição enviesada do risco da doença na sociedade, atingindo 

particularmente crianças de comunidades carentes. 

A magnitude da exposição das pessoas ao risco tem relevância pela alta severidade da raiva no 

homem. Os elevados custos financeiros e sociais do tratamento consomem recursos do sistema 

de saúde, que poderiam ser melhor aplicados de acordo a análise de situação de saúde. As 

seqüelas físicas, psicológicas, sociais geradas pela agressão por animais, além das reações 

adversas advindas do uso de vacinas, podem definir de forma negativa a relação da vitima com 

qualquer animal. 

 O estudo investigou o perfil demográfico das pessoas atendidas pelo serviço de saúde da RMS, 

Bahia, Brasil, no período de 2004 a 2006, avaliando a conduta profilática e questões 

relacionadas com o abandono do tratamento. Entendendo que, a informação em saúde deve 



subsidiar o processo decisório através da tradução da realidade de saúde, pretende-se contribuir 

com a prevenção da raiva humana através do desencadeamento de ações voltadas à proteção de 

grupos expostos. 

 

5 OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo Geral  

Descrever a condução da profilaxia anti-rábica humana para atenção às pessoas expostas ao 

risco na Região Metropolitana de Salvador, Bahia, Brasil, analisando dados secundários dos 

atendimentos notificados no SINAN, no período de 2004 a 2006. 

 

5.2 Objetivos específicos 

• Avaliar a qualidade do banco de dados do SINAN, versão Windows, dos atendimentos 

anti-rábicos da RMS, quanto à duplicidade dos registros, completitude e consistência dos dados, 

no período de 2004 a 2006;  

• Descrever os atendimentos anti-rábicos da RMS segundo características do perfil 

demográfico das pessoas atendidas relacionando-as no tempo, no espaço, no período de 2004 a 

2006; 

• Analisar a adequação dos tratamentos prescritos na RMS para profilaxia da Raiva com 

as normas técnicas vigentes PNPR, no período de 2004 a 2006;  

• Estimar a freqüência de abandono do tratamento com imunobiológicos na RMS e 

investigar os fatores relacionados à sua ocorrência, no período de 2004 a 2006. 

 

6 MATERIAL E METODOLOGIA 

 

6.1 Comitê de ética 

 O trabalho não foi apreciado pelo comitê de ética em pesquisas da Universidade Federal 

da Bahia/Instituto de Saúde Coletiva por se tratar de um estudo epidemiológico do tipo 

ecológico. Foram respeitados os princípios de privacidade, confidencialidade, para proteção da 

imagem e não estigmação em prejuízo de pessoas ou comunidades. 



6.2 Área Geográfica 

A unidade de análise escolhida foi a Região Metropolitana de Salvador, conhecida como 

Grande Salvador, dividida em 10 municípios: Camaçari, Candeias, Dias D´ávila, Itaparica, 

Lauro de Freitas, Madre de Deus, Salvador, São Francisco do Conde, Simões Filho e Vera Cruz.  

A Região ocupa uma área de 3 065 km², com população estimada, em 2006, de 3 409 644 

habitantes e, densidade populacional de 1 112,4 hab/km², de acordo a estimação do Censo 

Demografico realizado em 2000 e tem 98,2% do território urbanizado50. 

A Grande Salvador, possue um extenso litoral, tirando Dias d'Ávila, todos os seus outros 

municípios têm litoral, fazendo divisa seja com o Oceano Atlântico, como Camaçari e Lauro 

de Freitas, ou com a Baía de Todos os Santos, como Itaparica, Candeias, Simões Filho, São 

Francisco do Conde, Madre de Deus, ou mesmo com os dois, como Salvador e Vera Cruz. 

Envolve ainda várias ilhas e ilhotas, dentre elas se destaca a ilha de Itaparica. 

Destacam-se na RMS, atividades industriais do Pólo Petroquímico de Camaçari e do Centro 

Industrial de Aratu, além das relacionadas ao turismo e o comércio. Seu PIB é de R$ 

56.457.919.000,00 e a renda per capita é de R$ R$14.037,00 e, são os maiores do Nordeste do 

Brasil51. 

 

6.3 Tipo de Estudo 

O método epidemiológico empregado foi o delineamento ecológico, útil para detectar 

associação entre exposição – indicadores de condições de vida, e indicadores epidemiológicos, 

ocorrência de morbi-mortalidade, no caso, acidente anti-rábico humano. Também, foi feito 

análise a nível individual através do estudo de séries de casos, como nas análises de avaliação 

de condutas e do abandono. 

 

6.4 Base de dados 

A base de informações foi composta por dados secundários dos atendimentos anti-rábicos 

humanos, provenientes do SINAN, versão Windows, da base estadual, do período de 2004 a 

2006 49. 

 

6.5 Variáveis estudadas 

▪ Características das pessoas atendidas: sexo, idade, escolaridade, raça, ocupação, 

município de residência na RMS, local da agressão; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Km²


▪ Características do ferimento: profundidade, tipo, localização, exposição; 

▪ Características do animal agressor: espécie, condição clínica no momento da agressão, 

modo de ocorrência, motivo da agressão;  

▪ Características do atendimento: data e unidade de saúde, conduta adotada pelo serviço de 

saúde, número de doses prescritas e administradas de vacina e soro anti-rábico.  

 

Protocolo adotado para coleta de dados 

O protocolo adotado teve a seguinte estrutura compreendendo as seguintes sessões: Município 

de notificação na RMS; Ano de notificação de 2004 a 2006; Atributo das pessoas, segundo 

lugar e tempo; Características da exposição; Características do animal agressor e, 

Características do atendimento. Os registros ignorados/em branco foram avaliados para 

variáveis essenciais do atendimento anti-rábico e os cálculos de freqüência simples e relativa 

foram realizados somente com os registros onde havia informação. 

 

Análise de dados 

A análise de dados foi desenvolvida a fim de determinar a associação das exposições com os 

atributos de pessoas, tempo e lugar; calcular as taxas de exposição anual e do período; 

realizando a análise descritiva de cada uma das variáveis e demonstração através de estatística 

descritiva. 

O banco de dados do SINAN foi importado para o programa Epi info v. 6,04, foram feitas as 

tabulações de dados, após a retirada dos registros duplicados observados no relatório de 

duplicidade.  

Para o estudo foram consideradas as seguintes concepções teóricas: Conduta adotada: 

adequação da prescrição do tratamento, relacionando perfil epidemiológico da área, animal 

agressor, exposição ao vírus, possibilidade de observação do animal, investigação laboratorial 

e instituição ou não de tratamento com imunoglobulina conforme a nota técnica que preconiza 

a profilaxia humana pós-exposição17. As condutas instituídas foram classificadas como: 

adequada - quando instituída de maneira recomendada para evitar o risco; inadequada - quando 

não instituída a evitar o risco de contrair raiva; insuficiente – casos não existam informações 

suficientes para avaliar o tratamento prescrito.  



Abandono do tratamento:  interrupção do tratamento prescrito sem indicação prévia do Serviço 

de Saúde17. 

 

7 RESULTADOS 

 

7.1 Avaliação da Qualidade do Banco de dados 

A RMS registrou no período entre 2004 a 2006, 46.676 notificações no SINAN de pacientes 

que receberam atendimento profilático anti–rábico humano. Utilizamos o programa TABWIN 

para análise de completitude, verificação de duplicidade no banco e avaliação de consistência 

da base de dados. 

Analisamos a completitude do banco através do cálculo da proporção do campo “ignorado/em 

branco“ da referida região e dos municípios que a compõem, separadamente, e obtivemos os 

seguintes resultados: 

Na RMS, referente aos campos essenciais, pode-se observar que “ano de atendimento” e “mês 

de atendimento” 2,64% das notificações são considerados “ignorados/em branco”. Referente 

ao “tipo de exposição ao vírus”, obtivemos:  8,1% dos registros não informam se houve contato 

indireto, 8,2% não oferecem informação se a exposição ocorreu através de lambedura: 7,4% 

foram considerados também “ignorados/em branco” para a ocorrência de arranhadura e 5,2% 

não informam se a exposição se deu por mordedura. Em relação ao “local da agressão” não há 

informação se houve lesão de mucosa em 8,1% dos casos; 6,7% dos registros não oferecem 

informações se a lesão ocorreu em mãos/pés, assim como  foram considerados ignorados/em 

branco 7,9% das notificações de lesão em cabeça/pescoço e; 8,0% não informam se houve lesão 

em tronco; Na categoria “membros superiores”, 7,5% foram considerados ignorados/em branco 

e em “membros inferiores”, 6,8%.  

Em 6,7% dos registros não há informação para espécie agressora e 10,1% foram considerados 

ignorados/em branco para tratamento indicado. Em 70,8% não houve referência sobre avaliação 

sorológica e, 11,4% foram considerados “ignorados/em branco” para vacina utilizada. Em 

22,1% não há informação sobre  interrupção de tratamento e em 80,0% não se sabia o motivo 

de interrupção do tratamento. Em 83,3% dos casos, não houve informação se a US procurou o 

paciente. 



Dos atendimentos 38,4%,  38,5% e 38,4% foram considerados “ignorados/em branco” para 

reação adversa local, reação adversa neurológica e reação adversa sistêmica, respectivamente. 

Em 25,6% dos registros, não houve informação sobre indicação de soro. E 9,1% dos 

atendimentos foram considerados ignorados para data de encerramento. As freqüências 

encontram-se demonstradas na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 –  Características do registro das variáveis essenciais para o atendimento anti-

rábico na RMS, 2004 a 2006. 

    Ignorados/Branco   N   %   

Ano do Atendimento      

  ign/branco  1.233  2,6  

  Total 1  46.677  100,0  

Ocupação/Ramo de Atividade      

  ign/branco  25.622  54,9  

  Total 1  46.677  100,0  

Tipo de Exposição      

  Mordedura  2.426  5,2  

  Arranhadura  3.464  7,4  

  Lambedura  3.843  8,2  

  Contato  3.793  8,1  

  Total 1  46.677  100,0  

Localização      

  Membros Inferiores  3.185  6,8  

  Mãos / Pés  3.150  6,7  

  Membros Superiores  3.515  7,5  

  Cabeça / Pescoço  3.677  7,9  

  Tronco  3.741  8,0  

  Mucosa  3.781  8,1  

  Total 1  46.677  100,0  

Espécie do Animal agressor      

  ign/branco  3.120  6,7  

  Total 1  46.677  100,0  

Tratamento Indicado      

  ign/branco  4.717  10,1  

  Total 1  46.677  100,0  

Avaliação Sorológica      

  ign/branco  33.058  70,8  

  Total 1  46.677  100,0  

Vacina Utilizada      

  ign/branco  5.335  11,4  

  Total 1  46.677  100,0  



Interrupção do Tratamento      

  ign/branco  10.316  22,1  

  Total 1  46.677  100,0  

Motivo da Interrupção      

  ign/branco  37.354  80,0  

  Total 1  46.677  100,0  

Busca Ativa      

  ign/branco  38.883  83,3  

  Total 1  46.677  100,0  

Reação Adversa à vacina      

  local  17.912  38,4  

  sistêmica  17.944  38,4  

  neurológica  17.974  38,5  

  Total 1  46.677  100,0  

Indicação de Soro      

  ign/branco  11.943  25,6  

  Total 1  46.677  100,0  

Ano de Encerramento      

  Sim  4.239  9,1  

  Total 1  46.677  100,0  

1 Total de atendimentos no período.  

 

7.2 Avaliação de Consistência  para  Adequação do Tratamento 

 

Para avaliação da adequação da conduta adotada referente a indicação do soro anti rábico, foram 

consideradas as variáveis :espécie agressora, condição do  animal, Espécie positiva 

clinicamente para raiva e espécie positiva laboratorialmente para raiva.Importante salientar que 

o Programa de controle da Raiva preconiza indicação de soro anti rábico para  todo acidente 

envolvendo as espécies quiróptera, primata,raposa,espécie mamífero e ou silvestre 

indeterminado,assim como animais considerados desaparecidos ou raivosos. 

Foram criadas classificações para conduta adotada referente à imunoprofilaxia referida , 

considerando-se a recomendação técnica vigente: Adequada quando a conduta instituída era a 

forma mais adequada  para evitar o risco de o paciente vir a contrair raiva; inadequada quando 

a conduta não garantia evitar o risco de contrair raiva e sem informação quando não havia 

nenhuma referência sobre a utilização do soro anti rábico 

Para 30,80% dos pacientes agredidos por quiróptero, não existe informação sobre indicação de 

soro anti-rábico então considerados insuficientes e, 29,95% dos pacientes não receberam soro 



anti-rábico, portanto a conduta foi inadequada. Dos 237, apenas 93 pacientes receberam a 

conduta adequada. 

Em relação à agressão por primatas, em 14,6% dos registros não existe informação se houve 

tratamento com soro portanto classificados insuficientes , 36,5% não receberam o tratamento 

adequado para acidentes com esta espécie animal e, 48,8% receberam tratamento adequado 

referente à indicação de soro. Nesta situação todos os 641 pacientes deveriam receber 

imunoprofilaxia com soro anti-rábico. 

Tendo em vista agressão por raposa, em 11,7% dos registros não há informação se receberam 

soro logo considerados insuficientes, em 73,5% destes os pacientes agredidos não receberam o 

tratamento adequado, e 14,70% receberam o tratamento adequado. Todos os 34 pacientes 

deveriam ter recebido soro anti-rábico. 

Em relação à agressão por “outras espécies”, para 18,2% dos registros não há informação sobre 

indicação de soro logo classificados insuficientes , em 30,1% destes os pacientes receberam 

tratamento adequado e em 51,7% não houve tratamento adequado. Por tratar-se de espécie 

inespecífica, o tratamento adequado preconiza indicação de soro, portanto todos os 236 

pacientes deveriam ser tratados com soro hiperimune. 

Para 15,5% dos pacientes agredidos por animais desaparecidos, não existe informação sobre a 

indicação de soro portanto classificados insuficientes, 39,2% destes pacientes receberam 

tratamento adequado e 45,7% não receberam. Nesta situação todos os 2361 deveriam ter 

recebido soro. 

Dos 27,5% registros de pacientes agredidos por animais raivosos, não há informação sobre 

indicação de soro sendo considerados insuficientes, 30, 1% destes receberam tratamento 

adequado e 42,3% destes não receberam tratamento adequado. Nesta situação, todos os 352 

pacientes deveriam ter recebido soro anti-rábico. 

 

8 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

Uma base de dados de boa qualidade deve conter todos os casos diagnosticados fidedigna aos 

dados originais registrados nas unidades de saúde (confiabilidade), sem duplicidades e seus 

campos devem estar preenchidos e consistentes. 

Entende-se por completitude dos registros, o grau de preenchimento do campo. Esses dados são 

necessários para análise da qualidade do banco e avaliação do serviço de vigilância 



epidemiológica baseando-se no cálculo das proporções do campo “ignorado/em branco”, ou 

seja, sem informação. O preenchimento adequado dos campos possibilita a inclusão da 

notificação no SINAN assim como sua utilização para cálculos de indicadores epidemiológicos. 

Número significativo de registros indevidamente duplicados pode distorcer os resultados de 

indicadores calculados a partir desta base de dados. Os registros duplicados foram identificados 

e analisados sua confiabilidade. 

 

8.1 CONCLUSÃO 

O presente trabalho confirmou a extrema necessidade de maior conscientização da importância 

do preenchimento correto das fichas de notificações do SINAN, de capacitações permanentes 

de equipes de saúde pública para que os recursos cumpram adequadamente seu papel de 

vigilância epidemiológica.Deve-se salientar também a importância de supervisão contínua 

objetivando resolução de falhas na execução das etapas do programa e a necessidade de 

educação em saúde. 

Observou-se a pertinência de maior atenção á exposição da população por animais silvestres 

cuja casuística vem aumentando consideravelmente. 

A maior dificuldade de preenchimento foi observada nos campos relativos à conduta utilizada 

pelo setor de vigilância epidemiológica quanto a indicação da imunoprofilaxia  e 

acompanhamento do paciente uma vez que os maiores índices de “ignorados/em branco” 

apresentaram percentuais de mais de 70% para motivo da interrupção de tratamento e mais de 

75% para Us procurou o paciente, em todos os municípios da região metropolitana de Salvador. 

É fundamental a continuidade das ações de vigilância e controle da raiva animal evitando um 

possível recrudescimento da doença, além de reduzir os gastos com imunobiológicos e os 

transtornos causados por reações adversas. 

Referente aos campos obrigatórios(número de notificação,data de notificação,município de 

notificação, unidade de saúde) não foram registrados maiores problemas  de preenchimento das 

notificações quando comparados aos campos essenciais ,até mesmo porque a ausência de dados 

naqueles , impossibilita a inclusão da notificação ou da investigação no SINAN. 

 Acreditamos que a diferença existente entre os estados e países, quanto ao atendimento anti-

rábico humano, está associada à informação sobre o risco de contrair a doença, ao acesso e á 



confiabilidade nos serviços de saúde e á importância dada pela população à notificação e 

tratamento das agressões 

O atendimento às pessoas expostas ao risco na RMS foi notificado por 146, 170 e 183 unidades 

de saúde dos municípios que compõem a região, respectivamente em 2004, 2005 e 2006. Foram 

atendidas na RMS, no período de estudo, 46 677 pessoas. A disponibilidade de atendimento foi 

de 23 353,7; 20 056,7 e 18 631,9 hab/US, respectivamente em 2004, 2005 e 2006. A média de 

tratamento disponível por habitante na América Latina, de 2001 a 2003, foi de 34 383 hab/US 

e no Brasil foi de 24 000 hab/US1. 
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