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CONHECIMENTO DE ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA SOBRE 
PROTOCOLO DE PROFILAXIA ANTIRRÁBICA 

 
KNOWLEDGE OF PRIMARY CARE NURSES ABOUT ANTI-RAILING PROPHYLAXIS 

PROTOCOL 
 

INTRODUÇÃO: A raiva é uma doença viral, aguda e fatal, que gera grande 

impacto na saúde pública. A transmissão se dá através da saliva infectada pelo 
hospedeiro rabioso, por qualquer porta de entrada, mordida ou arranhadura. 

Não existe tratamento para a doença, no entanto, o Ministério da Saúde 
oferece através da rede SUS a profilaxia da raiva, tratamento este que dá-se 

pós-exposição com quaisquer animais transmissores (cão, gato, morcego e 
animais silvestres). OBJETIVO: Identificar o conhecimento dos enfermeiros 

atuantes na atenção básica em um município do oeste do Paraná sobre 
protocolo de profilaxia antirrábica. METODOLOGIA: O presente estudo 

caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem quantitativa, do 
tipo descritiva. A coleta de dados foi realizada por meio de Formulário 

eletrônico online desenvolvido a partir do aplicativo Google Forms, e composto 
de questões de múltipla escolha, foram aplicados após o aceite por meio de 

contato eletrônico, aos enfermeiros da atenção básica. Para a análise dos 
dados, as respostas foram digitadas em um banco de dados, agrupados e 

contabilizados por frequência e porcentagens simples. RESULTADOS: 

Observou-se que maior parcela dos entrevistados tem conhecimento acerca do 
Protocolo de Profilaxia Antirrábica, bem como os procedimentos a serem 

adotados na ocorrência de acidentes. CONCLUSÃO: Os enfermeiros da rede 
de atenção básica vem desenvolvendo sua atuação embasada no seu 

conhecimento técnico científico, demonstrando responsabilidade com as ações 
desenvolvidas referentes a temática. Reforça a necessidade do serviço manter 

ações de capacitações e treinamentos aos profissionais, para garantir 
qualidade na atenção.   

 
INTRODUCTION: Rabies is a viral, acute and fatal disease that has a great 

impact on public health. Transmission takes place through the saliva infected 
by the rabies host, through any port of entry, bite or scratch. There is no 

treatment for the disease, however, the Ministry of Health offers rabies 
prophylaxis through the SUS network, which is post-exposure treatment with 

any transmitting animals (dog, cat, bat and wild animals). OBJECTIVE: To 

identify the knowledge of nurses working in primary care in a city in western 
Paraná about rabies prophylaxis protocol. METHODOLOGY: The present study 

is characterized as a research with a quantitative approach, of the descriptive 
type. Data collection was performed using an online electronic form developed 

from the Google Forms application, and consisting of multiple choice questions, 
which were applied after acceptance through electronic contact, to primary 

care nurses. For data analysis, responses were entered into a database, 
grouped and counted by frequency and simple percentages. RESULTS: It was 

observed that most respondents are aware of the Anti-rabies Prophylaxis 
Protocol, as well as the procedures to be adopted in the event of accidents. 

CONCLUSION: Nurses in the primary care network have been developing 
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their work based on their technical-scientific knowledge, demonstrating 
responsibility for the actions taken on the subject. It reinforces the need for 

the service to maintain qualification and training actions for professionals, to 
ensure quality care. 
 

Palavras chave: Vírus da Raiva; Profilaxia Pós-Exposição; Vacinas 
Antirrábicas. 

 
Keywords: Rabies Virus; Post-Exposure Prophylaxis; Rabies Vaccines. 
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INTRODUÇÃO 

A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus RNA neurotrópico 

da família Rhabdoviridae, gênero Lyssavirus e espécie Rabies vírus, que 

danifica o sistema nervoso central e é inoculado por meio da saliva ou 

secreções de animais infectados1.   

Segundo Vargas², a doença da raiva está presente no mundo todo, 

fazendo aproximadamente 59 mil vítimas todo ano, com maior caso de 

incidência na Ásia e África. No Brasil os casos predominam em ambiente 

urbano, com cerca de 590 casos registrados entre o ano de 1990 e 2017. O 

ministério da saúde e agricultura relata uma diminuição relativa nos casos de 

pacientes infectados devido à adesão e acesso a profilaxia pré e pós-exposição. 

O Programa Nacional de Profilaxia da Raiva Humana foi instituído no Brasil em 

1973, promovendo assim a efetividade com campanhas de vacinação canina, 

entretanto, a doença é transmitida também no ciclo silvestre, por morcego, 

cachorro do mato, raposas, entre outros, mudando assim o perfil 

epidemiológico da raiva humana. 

A doença da raiva permanece como um significativo problema de saúde 

pública no Brasil, principalmente pela falta de conhecimento pela população 

em geral sobre as medidas iniciais após contato, e pela falta de conhecimento 

de médicos generalistas. Após a infecção pelo vírus da raiva, dá-se início as 

manifestações clínicas, que já em estado avançado apresenta agitação, 

ansiedade, evoluindo para as disfunções do tronco cerebral, levando o paciente 

a óbito3. 

A vigilância epidemiológica é imprescindível para que ações de profilaxia 

sejam tomadas antes do início dos sinais clínicos da raiva. O monitoramento 

epidemiológico é fundamental na vigilância da raiva e devem ser analisados no 

momento de recomendação a profilaxia pré ou pós-exposição ao vírus, 

processo este que deve ser criterioso e deve-se considerar a situação 

epidemiológica do local e a condição de saúde do animal agressor4. 

Em ação conjunta com a vigilância epidemiológica, destacam-se as ações 

de vigilância ambiental que atua concomitante para organizar atividades de 

prevenção a saúde pública5. 
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De acordo com o Ministério da Saúde6, é recomendado o tratamento com 

o protocolo para todo paciente com suspeita clínica de raiva ou que tenha 

vínculo epidemiológico sem a profilaxia adequada. A profilaxia antirrábica 

consiste em observação do animal juntamente com vacina e soro antirrábico. 

Após contato com animais de estimação (gato e cachorro), animais silvestres 

(morcego, cachorro do mato, quati, etc.), ou ainda animais rurais (porco, 

vaca), devem dar início ao protocolo, que vai avaliar individualmente cada caso 

e tipo de agressão, dando início então ao tratamento conforme protocolo. 

O presente estudo visa obter respostas acerca do conhecimento dos 

enfermeiros a respeito do protocolo instituído pelo Ministério da Saúde 

referente ao processo da profilaxia da raiva humana, visando garantir a sua 

efetividade e avalizar a melhora da saúde pública, prevenindo o adoecimento e 

minimizando a circulação do vírus no município. 

O acesso às bases de dados por artigos e textos que abordassem a 

avaliação do conhecimento dos enfermeiros acerca do protocolo de profilaxia 

antirrábica, revelou um pequeno número de estudos. O que aponta para a 

importância de explorar este tema, estimulando uma discussão e reflexão, 

motivando novas pesquisas na área.  

Neste sentido, a escolha deste tema de estudo está associada à ideia de 

identificar o conhecimento dos enfermeiros da atenção primaria à saúde (APS), 

e desta forma poder estabelecer discussões e ações para que o processo de 

profilaxia antirrábica seja de fato realizado garantindo atenção qualificada aos 

usuários vítimas de acidentes. 

Diante da problemática exposta, desenvolveu o estudo orientado pela 

seguinte questão de pesquisa: Qual o conhecimento dos enfermeiros atuantes 

na atenção básica de um município do Oeste do Paraná sobre protocolo de 

profilaxia antirrábica? Para responde-la objetivou-se Identificar o conhecimento 

dos enfermeiros atuantes na atenção básica em um município do oeste do 

Paraná sobre protocolo de profilaxia antirrábica. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa apoia-se na abordagem quantitativa de natureza exploratória 

e descritiva, no qual a pesquisa exploratória dispõe do pesquisador uma 

aproximação com o problema e posteriormente tornando-se mais próximo aos 

fatos que serão abordados. A pesquisa descritiva tem como objetivo realizar a 

observação, registrar e, em seguida especificar as características dos 

fenômenos e dos fatos de um determinado público7. 

Esta pesquisa foi desenvolvida nos serviços de atenção primária à saúde 

de um município do oeste do Paraná. A Atenção Primária a Saúde (APS) do 

município, é constituída por 41 Unidades Básicas de Saúde e 45 equipes Saúde 

da Família, divididas em 03 distritos sanitários8.  

Foram aplicados quarenta formulário via contato eletrônico (e-mail) aos 

enfermeiros da APS. Os critérios de inclusão foram: ser enfermeiros (as) 

atuantes nos serviços de atenção primária à saúde, como critério de exclusão: 

estar ausente do trabalho por licença de qualquer natureza (gestante, doença), 

no período estabelecido para a coleta de dados que ocorreu no mês de julho e 

agosto de 2021 nos turnos matutino. 

Para a geração de dados foi utilizada a técnica de Formulário eletrônico 

online desenvolvido a partir do aplicativo Google Forms e composto de 

questões de múltipla escolha, que foram divididas em dois momentos, o 

primeiro foi referente a caracterização dos participantes e o segundo momento 

referente às questões alusivas ao conhecimento dos profissionais acerca do 

tema de pesquisa. Os dados foram contabilizados e analisados após coleta por 

frequência e porcentagens simples. 

Este estudo foi realizado em consonância com as normas da Resolução 

nº 466/20129 e a Resolução 510/201610 para o desenvolvimento de pesquisas 

com seres humanos, sendo respeitados os princípios éticos da autonomia, da 

beneficência, não maleficência e justiça. O estudo foi apreciado e aprovado 

pelo Comitê de Ética da Universidade Paranaense (UNIPAR) sob o Protocolo nº 

47098421.0.0000.0109, Parecer nº 4.788.836 e o termo de autorização para 

desenvolvimento de atividades acadêmicas nos serviços da APS. 
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RESULTADOS 

Após análise dos dados foi elaborado a Tabela 01, com o intuito de 

caracterizar o perfil profissional dos participantes da pesquisa, apontando, 

sexo, tempo de formação, tempo de trabalho na rede pública, se os mesmos 

obtiveram conhecimento referentes ao protocolo antirrábico durante a 

graduação. 

 

Tabela 1. Distribuição da amostra (N=40) segundo aspectos de caracterização 

profissional. Cascavel, Paraná, Brasil, 2021. 
Variáveis      n (%) 

Sexo  

   Feminino        40 (100,0%) 

   Masculino 00(0,0%) 

Tempo de formação  

   Até 5 anos 06 (15,0) 

   6 a 10 anos 12 (30,0) 

   11 a 15 anos 10 (25,0) 

   16 a 20 anos 03 (7,5) 

   Acima de 20 anos  09 (22,5) 

Conhecimento do protocolo durante a 
graduação 

 

   Sim 23 (57,5) 

   Não 17 (42,5) 

   Tempo de atuação na rede publica   

   Até 5 anos 15 (37,5) 

   6 a 10 anos 09 (22,5) 

   11 a 15 anos 04 (10,0) 

   16 a 20 anos 05 (12,5) 

   Acima de 20 anos  07 (17,5) 

 

Em relação a caracterização dos profissionais de enfermagem, tivemos a 

totalidade da amostra do sexo feminino, sendo que a maioria tem tempo de 

formação entre 06 a 15 anos. Observa-se que durante a graduação os 
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profissionais obtiveram conhecimento sobre o protocolo e ainda que grande 

percentual atua na rede pública por tempo de até 10 anos. 

A Tabela 2 apresenta os achados quanto ao conhecimento referente a 

profilaxia antirrábica, necessidade de orientação aos pacientes referente ao 

protocolo antirrábico, utilização rotineira do protocolo e necessidade de auxílio 

para orientação aos pacientes mediante à acidente doméstico. 

 

Tabela 2. Distribuição da amostra (N=40) segundo aspectos conhecimento e utilização 
dos protocolos. Cascavel, Paraná, Brasil, 2021. 

Variáveis      n (%) 

Conhecimento da profilaxia  

   Sim 37 (92,5) 

   Não 03 (7,5) 

Necessidade de orientação sobre o protocolo  

   Sim 34 (85,0) 

   Não 06 (15,0) 

Utilização do protocolo no dia-a-dia  

   Sim 28 (70,0) 

   Não 12 (30,0) 

Necessidade de auxílio para orientar pós acidente   

   Sim  24 (60,0) 

   Não  16 (40,0) 

 

Com relação as variáveis abordadas quanto ao conhecimento sobre a 

profilaxia e necessidade de orientação dos pacientes sobre o protocolo, maior 

parte do público entrevistado apresentou resposta afirmativa. Já referente a 

utilização do protocolo rotineiramente, uma parcela significativa não o faz em 

seu dia-a-dia, bem como é verificado que há necessidade de auxílio ao prestar 

orientação pós acidente doméstico aos pacientes.  

Neste contexto verificou-se que, uma ínfima parcela de profissionais, 

admite desconhecer como proceder nestes casos, o que pode trazer prejuízo 

no atendimento, e na prevenção da doença. 
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Também foram abordadas questões sobre as condutas dos profissionais 

frente ao acidente doméstico ou com animais de rua, se há necessidade de 

atendimento médico mesmo em casos leves, quais os animais que transmitem 

o vírus da raiva e quais os sistemas acometidos pelo vírus da raiva, cujas 

respostas foram apontadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Distribuição da amostra (N=40) segundo condutas profissionais e 

conhecimentos genéricos. Cascavel, Paraná, Brasil, 2021. 

Variáveis      n (%) 

Conduta diante de acidente doméstico ou com 
animais de rua 

 

Não é necessário atendimento médico, apenas um 
curativo 

0(0,0) 

Orientar apenas a lavar o ferimento e observar o 
animal 

04 (10,0) 

Passar o paciente por atendimento médico 36 (90,0) 

Necessidade de atendimento médico em casos 

leves 

 

Sim 31 (77,5) 

Não 09 (22,5) 

Animais que transmitem vírus da raiva  

Urbano (cachorro; gato) 04 (10,0) 

Rural (vaca; porco) 0 (0,0) 

Silvestre (quati; gato do mato) 0 (0,0) 

Todas estão corretas  36 (90,0) 

Sistemas afetados pela doença da raiva   

Vascular 01 (2,5) 

Motor 02 (5,0) 

Respiratório 0 (0,0) 

Nervoso Central 37 (92,5) 

 

A maioria dos profissionais seguem os protocolos vigentes e percebem a 

necessidade de atendimento médico mesmo em casos leves. Verifica-se 

também que há um grande número de enfermeiros que conhecem os animais 

transmissores da raiva, bem como os sistemas que são acometidos pelo vírus.  
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DISCUSSÃO 

As profissões são construções sociais que se situam no tempo e no 

espaço, e a área da enfermagem teve seu início construído como uma prática 

feminina, a presença dos homens na profissão já vem se mostrando como uma 

realidade, o que pode representar rupturas importantes de paradigmas 

históricos11,12.  

A equipe de enfermagem desempenha uma série de processos de 

trabalho, os quais de forma articulada devem ser executados de maneira 

concomitante. Dentre estas ações, cabe ao enfermeiro além de administrar, 

ensinar, pesquisar, o assistir de forma holística ao paciente, bem como 

supervisionar e avaliar os cuidados prestados por outrem de sua equipe3. 

A educação continuada, segundo Silva et al13, é o componente essencial 

dos programas de formação e desenvolvimento de recursos humanos das 

instituições e o treinamento adequado da equipe de enfermagem é um dos 

fatores que assegura o atendimento de qualidade aos usuários dos serviços de 

saúde. 

Segundo Rigo e Honer14, a prevenção da raiva humana é baseada no 

tratamento profilático antirrábico quando houver suspeita e/ou exposição ao 

vírus, pois as lesões causadas por animais se destacam pela possibilidade de 

transmissão da raiva, sendo esta uma doença com alta letalidade. Sendo 

assim, é muito importante que a equipe de enfermagem tenha conhecimento 

atualizado quanto ao protocolo de atendimento antirrábico, a fim de garantir 

qualidade e resolutividade na assistência prestada, considerando que o 

tratamento antirrábico é a única forma de prevenção da doença após o contato 

com o vírus. 

De acordo com o Ministério da Saúde6, é recomendado o tratamento com 

o protocolo para todo paciente com suspeita clínica de raiva ou que tenha 

vínculo epidemiológico sem a profilaxia adequada. Sendo assim, é de suma 

importância que todos os profissionais envolvidos na assistência do paciente 

acometido, desde o acolhimento, até sua alta, utilizando-se dos protocolos 

existentes e disponíveis para este fim. 
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Mostrando a necessidade dos profissionais reverem todas as condições 

que envolvem o conhecimento sobre os manuais, protocolos, normas e rotinas, 

bem como fluxos adotados, também é pensar em como estão sendo aplicadas 

as políticas públicas de saúde que tentam atender as demandas específicas 

neste processo12. 

É de suma importância considerar e compreender as dificuldades que 

tanto o profissional, quanto o paciente trazem consigo, pelo seu conhecimento 

prévio, crenças e mitos, e como estes fatos afetam todas as instâncias do seu 

entorno sejam condições físicas, psíquicas ou sociais12,13. 

Embora a prática da atenção primária ocorra por muitos anos no Brasil, e 

o Programa Nacional de Profilaxia da Raiva Humana tenha sido instituído a 

mais de 40 anos nos estados brasileiros, alguns profissionais da rede nunca 

precisaram orientar seus pacientes. Contudo vale ressaltar a importância de 

que este conhecimento deveria ser amplamente difundido, visando a promoção 

à saúde, o reconhecimento e busca por diagnóstico precoce procurando prestar 

imediato e integral às pessoas acometidas2,4. 

A profilaxia antirrábica consiste em observação do animal juntamente 

com vacina e soro antirrábico. Após contato com animais de estimação (gato e 

cachorro), animais silvestres (morcego, cachorro do mato, quati, etc.), ou 

ainda animais rurais (porco, vaca), devem dar início ao protocolo, que vai 

avaliar individualmente cada caso e tipo de agressão, dando início então ao 

tratamento conforme protocolo4. 

Quando não se tem domínio sobre a melhor abordagem ao paciente, 

neste caso, a pessoa acometida por acidente doméstico com animais, o ideal é 

que um profissional habilitado, ou devidamente treinado, assuma ou auxilie 

nas orientações a serem fornecidas. Isto se deve ao fato de obter maior 

adesão ao tratamento e continuidade da assistência. 

De acordo com Brasil6 

“Frente a uma possível exposição ao vírus da raiva, é 

imprescindível a limpeza do ferimento com água corrente 

abundante e sabão, ou outro detergente, o que contribui na 

diminuição do risco de infecção, devendo ser realizado o mais 

rapidamente possível após a agressão. Deve-se buscar 

imediatamente assistência médica, para avaliação da 
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necessidade da aplicação de vacina e soro antirrábico 

(segundo o esquema de pós-exposição).” 

 

Independente da gravidade da lesão faz-se necessário que haja um 

acompanhamento adequado, tanto do paciente acometido, como do animal 

envolvido.  

Outro apontamento importante se dá no fato da necessidade e 

obrigatoriedade em realizar-se a notificação de todos os casos no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), conforme orientação pelo 

próprio Ministério da Saúde6: 

 

“Tanto os casos de profilaxia antirrábica humana quanto os 

casos suspeitos ou confirmados de raiva humana, precisam 

ser adequadamente investigados e notificados no SINAN. 

Também os casos de eventos adversos pós-vacinal precisam 

ser adequadamente investigados e informados”. 

 

No Brasil os casos predominam em ambiente urbano, com cerca de 590 

casos registrados entre o ano de 1990 e 2017. O ministério da saúde e 

agricultura relata uma diminuição relativa nos casos de pacientes infectados 

devido à adesão e acesso a profilaxia pré e pós-exposição. Contudo, a doença 

é transmitida também no ciclo silvestre, por morcego, cachorro do mato, 

raposas, entre outros, mudando assim o perfil epidemiológico da raiva 

humana6. 

Segundo Martins1, a raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus 

RNA neurotrópico da família Rhabdoviridae, gênero Lyssavirus e espécie Rabies 

vírus, que danifica o sistema nervoso central e é inoculado por meio da saliva 

ou secreções de animais infectados. 

Após a infecção pelo vírus da raiva, dá-se início as manifestações 

clínicas, que já em estado avançado apresenta agitação, ansiedade, evoluindo 

para as disfunções do tronco cerebral, levando o paciente a óbito3. 

De acordo com Brasil12, após o período de incubação, surgem os sinais e 

sintomas clínicos inespecíficos (pródromos) da raiva, que duram em média de 

2 a 10 dias.  
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Ainda conforme mesmo artigo12, no período em que surgem os sintomas, 

o paciente pode apresentar: “mal-estar geral; pequeno aumento de 

temperatura; anorexia; cefaleia; náuseas; dor de garganta; entorpecimento; 

irritabilidade; inquietude;  sensação de angústia.”  

Também podem ocorrer linfoadenopatia, hiperestesia e parestesia 

(trajeto de nervos periféricos, próximos ao local da mordedura), e alterações 

de comportamento. 

 

CONCLUSÃO 

Com a realização da pesquisa é possível concluir que os enfermeiros da 

rede de atenção básica vem desenvolvendo sua atuação embasada no seu 

conhecimento técnico científico, sobre a profilaxia antirrábica, o que contribui 

para atenção realizada aos usuários.  

Acredita-se com a realização desta pesquisa, contribuir para o avanço do 

conhecimento da enfermagem, pois, também aponta a necessidade de 

rediscussões das potencialidades dos enfermeiros da APS, visando à formação 

adequada e a qualificação da rede de atenção à saúde no âmbito do SUS. 

Reforçando a necessidade dos serviços manterem ações de capacitações e 

treinamentos aos profissionais, para garantir qualidade na atenção.   

Como implicações para a prática profissional, espera-se que os 

resultados possam contribuir no planejamento da atenção, e fomentar 

momentos de reflexão para os profissionais, possibilitando ao enfermeiro o 

protagonismo na APS. 

No que tange às pesquisas, recomenda se estudos relacionados a 

temática, colaborando para a construção do conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

1MARTINS, V.B.; et al. Avaliação do Diagnóstico Laboratorial do 

Programa de Controle da Raiva Urbana no Rio de Janeiro, Brasil entre 
2002-2011. Visa em Debate, Rio de Janeiro, v.3, n.3, p.56-63, 2015. DOI. 

10.3395/2317-269x.00245 Disponível em: 

https://visaemdebate.incqs.fiocruz.br/index.php/ 
visaemdebate/article/view/245/210. Acessado em 05/03/2021. 

 
2VARGAS, A. Raiva humana no Brasil: estudo descritivo 2000-2017, julho 

2018. Disponível em https://www.scielo.br/pdf/ress/v28n2/2237-9622-ress-
28-02-e2018275.pdf. Acessado em 22/11/2020. 

3GOMES, D.L.S. A epidemiologia para o enfermeiro. Rev. Latino-Am. 
Enfermagem, Ribeirão Preto /SP , v.2, n.1, p. 31-39, jan./2012. Disponível em 
Http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S01041169199400010

0004& lng=pt&nrm=iso . Acessado em 04/03/2021. 

4COSTA, W.A. et al. Profilaxia da raiva humana: manual técnico. 2 ed. São 

Paulo: Instituto Pasteur, 2000. (Manuais 4). Consultado em 03/03/2021 
 
5AUGUSTO, L.G. da S. Saúde e vigilância ambiental: um tema em 
construção. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v.12, n.4, p.177-187, dez./2003. 

Disponível em: 
HTTP://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679497 

42003000400 002&lng=pt&nrm. Acessado em 04/03/2021 

6Brasil Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de 

vigilância epidemiológica. 6a ed. Brasília: MS; 2005. Disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_3ed.pdf. 

Acessado em 22/11/2020.  

7GIL, A, C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. - São Paulo: Atlas, 2009. 

 
8CASCAVEL. Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel. Conselho Municipal de 

Saúde. Plano Municipal de Saúde  2018-2021. Cascavel, 2018. 

 
9BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde, Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa. Resolução Nº 466 de 12 de dezembro de 2012: 
aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa 

envolvendo seres humanos. Brasília: Ministério da Saúde; 2012. 

 
10BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução no 510, 

de 7 de abril de 2016. Trata sobre as diretrizes e normas 
regulamentadoras de pesquisa em ciências humanas e sociais. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 24 maio 2016.  



 
 

19 
 

 
11HERNANDES, E.; BOSCO, Z. F.; RIBEIRO, M. B. Perfil socioeconômico e 

epidemiológico dos trabalhadores do Ministério da Saúde do Brasil. In: 
Comun. ciênc. Saúde; 28(3-4): 303-312, jul. 2017. Disponível em 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-972678 Acessado em: 
13/04/2020. 

12MACHADO, M. H.; OLIVEIRA, E. S.; LEMOS, W. R.; LACERDA, W. F,; 
JUSTINO, E. Mercado de trabalho em enfermagem no âmbito do SUS: 

uma abordagem a partir da pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil. 
Divulgação Em Saúde Para Debate. Rio de Janeiro, n. 56, p. 52-69, DEZ. 2016. 

Disponível em https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/04/884409/mercado-
de-trabalho-em-enfermagem-no-ambito-do-sus-uma-abordage_Uir6lGY.pdf. 

Acessado em: 12/08/2021 

13SILVA, M. F. da, et al. Educação continuada: um levantamento de 

necessidades da equipe de enfermagem. São Paulo, v. jan/mar,n32, p.47 
-55 2008. 

14RIGO, L; HORNER, M. R. Análise da profilaxia da raiva humana em 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, 2002. Cad. Saúde Pública Rio 
de Janeiro, v21(6) p.1939-45. Nov-dez 2005. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/csp /v21n6/34.pdf. Acessado em: 12/08/21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-972678


 
 

20 
 

APÊNDICE A 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

TÍTULO DA PESQUISA:  Conhecimento de enfermeiros da atenção básica 
sobre protocolo de profilaxia antirrábica 

PESQUISADORES: Daisy Rodrigues e Ana Claudia Maikot 

CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

1) Qual seu sexo?  ( ) feminino  ( ) masculino 

2) Idade? ( ) 20 a 30 anos  ( ) 31 a 40 anos  ( ) 41 a 50 anos ( ) acima de 51 

anos 

3) Qual o tempo de formação? _________ 

4) Durante a graduação aprendeu sobre o protocolo da raiva humana? ( ) sim  

( ) não 

5) Atua na rede pública? ( ) sim  ( ) não 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS ACERCA DO 

PROTOCOLO DE PROFILAXIA ANTIRRÁBICA  

1. Conhece a profilaxia antirrábica? ( ) sim  ( ) não 

2. Já precisou orientar pacientes sobre este protocolo? ( ) sim ( ) não 

3. Usa o protocolo no dia a dia? ( ) sim ( ) não 

4. Precisa de auxílio para orientação aos pacientes mediante acidente 

domésticos? ( ) sim ( ) não 

5. Como enfermeiro (a) da unidade qual sua conduta diante de um caso de 

acidente doméstico ou com animais de rua? 

( ) Não é necessário atendimento médico, apenas um curativo 

( ) Orientar apenas a lavar o ferimento e observar o animal 

( ) passar o paciente por atendimento medico 

6. Acha necessário atendimento médico mesmo em casos leves? ( ) sim ( ) 

não 

7. Que animais transmitem o vírus da raiva? 

( ) urbano  (cachorro; gato) 
( ) rural (vaca; porco) 

( ) silvestre (quati, gato do mato) 
( ) todas estão corretas 

8. Qual  sistema a doença da raiva afeta?  

( ) vascular ( ) motor ( ) respiratório ( ) nervoso central 

9. Após o diagnóstico da doença existe tratamento? ( ) sim ( ) não 

10. Você tem facilidades de atender o paciente  

  

 



 
 

21 
 

APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 

Nome da Pesquisa: Conhecimento de enfermeiros da atenção básica sobre 

protocolo de profilaxia antirrábica 

Pesquisador(es): Daisy Cristina Rodrigues e Ana Claudia Maikot 

Objetivos da Pesquisa: Identificar o conhecimento dos enfermeiros atuantes 

na atenção básica em uma cidade do oeste do Paraná sobre protocolo de 
profilaxia antirrábica. 

Prezado (a) participante da pesquisa,  

Participação na pesquisa: Você foi escolhido para este estudo, por ser 

enfermeiro e atuar nos serviços da atenção básica de um município do oeste 
do Paraná.  Ao participar desta pesquisa você será submetido a aplicação de 

um Formulário eletrônico online desenvolvido a partir do aplicativo Google 
Docs e composto de questões de múltipla escolha que apresentará questões 

referentes a caracterização, e as questões relacionas ao conhecimento sobre o 
protocolo de profilaxia antirrábica. Lembramos que a sua participação é 

voluntária, você tem a liberdade de não querer participar, e pode desistir, em 
qualquer momento, mesmo após ter iniciado a pesquisa sem nenhum prejuízo 

para você. 

Riscos e desconfortos: Os procedimentos utilizados (Formulário eletrônico 
online desenvolvido a partir do aplicativo Google Docs) poderão trazer algum 

desconforto como demanda de tempo. O tipo de procedimento apresenta um 
risco mínimo de quebra de confidencialidade que será reduzido pelo anonimato 

dos formulário. As informações representarão a realidade e opinião de um 
grupo e não de uma pessoa, além disso, todos os cuidado éticos serão 

tomados no sentido de preservar privacidade e sigilo das instituições e 
participantes envolvidos 

Benefícios: Os benefícios da pesquisa para os participantes serão indiretos, 
pois a pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado. Os 

benefícios da pesquisa terá como contribuição a reflexão sobre o conhecimento 
dos enfermeiros acerca do protocolo de profilaxia antirrábica, a fim de ampliar 

a visão sobre a temática, e contribuir para a construção de reflexões e 
propostas que possa preparar os enfermeiros a prestar uma atenção 

qualificada a população que precise das ações profiláticas. 

Formas de assistência: Apoio do pesquisador durante a aplicação do 
formulário a e se durante a realização do mesmo, o participante se sentir 

desconfortável ou constrangido será interrompido, e só terá retorno com a 
autorização do participante. 

Confidencialidade: Todas as informações que o (a) Sr. (a) nos fornecer serão 
utilizadas somente para esta pesquisa. Seus dados e respostas ficarão em 

segredo e seu nome não aparecerá em lugar nenhum dos questionários nem 
quando os resultados forem apresentados.  

Esclarecimentos: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos 
métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o 

pesquisador responsável.  
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Nome do pesquisador responsável: Daisy Cristina Rodrigues  
Endereço: Rua Mato grosso, 995 Centro 

Telefone para contato: (45) 99812-7982 
Horário de atendimento: 8:00 às 22:00 

Se desejar obter informações sobre os seus direitos e os aspectos éticos 
envolvidos na pesquisa poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos da Universidade Paranaense (UNIPAR). 

Praça Mascarenhas de Moraes, s/n.º - Cx Postal 224 – Umuarama – Paraná – 
CEP: 87.502-210 

Fone / Fax: (44) 3621.2849 – Ramal 1219 e-mail: cepeh@unipar.br 
Ressarcimento das despesas: Caso o (a) Sr. (a) aceite participar da 

pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira.  
Concordância na participação: Se o (a) Sr. (a) estiver de acordo em 

participar deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-
esclarecido que se segue, e receberá uma cópia deste Termo.  

 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. 

(a)_______________________________________________________, 
portador(a) da cédula de identidade__________________________, declara 

que, após leitura minuciosa do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, 
esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas pelos pesquisadores, 

ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, e que este 
consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, que não será 

identificado e estará mantido o caráter confidencial das informações 
relacionadas à privacidade e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido 

e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar 

voluntariamente desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

Receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os 
procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa; 

2-  Retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de permitir minha 
participação ou de qualquer indivíduo sob minha responsabilidade do estudo; 

3-  não será identificado e será mantido o caráter confidencial das informações 

relacionada à privacidade. 

 

Cascavel, ____ de _____________ de 2021. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do participante 

mailto:cepeh@unipar.br
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APENDICÊ C 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CAMPO 
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APÊNDICE D 
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