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RESUMO   
 
O acesso oportuno ao atendimento antirrábico humano no 
município de São Luís, Maranhão, era limitado devido ao 
número insuficiente de unidades de saúde que ofertavam o 
serviço. Objetivou-se relatar a experiência da ampliação desse 
atendimento, a partir das ações do setor de Vigilância em 
Saúde do município no ano de 2013. Ampliou-se a 
disponibilidade de imunobiológicos e a capacitação dos 
profissionais de saúde das unidades de saúde. Observou-se 
que, houve a melhora na completude do esquema vacinal e a 
redução do abandono, o que contribuiu para o controle da raiva 
humana no município.  
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ABSTRACT 
 
Timely access to the human anti-rabies care in the city of São 
Luís, Maranhão, was limited due to the insufficient number of 
health units that offered this service. The aim of this study was 
to report the experience of the expansion of this service, from  
the actions developed by municipal Health Surveillance in 2013. 
The availability of immunobiologicals and the training of 
professionals of health services were expanded. It was 
observed that, there was an improvement in the completeness 
of the vaccine schedule and reduction of abandonment, which 
contributed to the control of human rabies in the city 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A raiva é uma zoonose viral, cuja transmissão ocorre através de agressões 

(mordedura e/ou arranhadura) de animais infectados aos indivíduos, e mais raramente, por 

meio de contato direto ou indireto com saliva desses animais em mucosa. Apresenta dois 

ciclos básicos de transmissão, o urbano e o silvestre, onde o urbano ocorre principalmente 

com a participação de cães e gatos, e o silvestre, de morcegos e macacos (BRASIL, 2014b). 

Sendo que, a raiva humana é uma doença passível de eliminação do seu ciclo urbano 

(BRASIL, 2009). 

Essa patologia compõe o elenco das doenças negligenciadas, que afetam 

particularmente comunidades com acesso desigual aos serviços de saúde (ORGANIZAÇÃO 

PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2014b) e seu controle tem grande relevância para saúde 

pública, devido a sua alta letalidade (BRASIL, 2009).  

O controle da doença está relacionado à vacinação de cães e gatos contra a 

raiva, especialmente em massa. Aliado a isto, a profilaxia pós-exposição da raiva humana 

também é extremamente importante para a efetiva prevenção da doença e do óbito 

provocado por ela (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), embora seja uma doença 

passível de prevenção, a raiva humana continua sendo um importante problema de saúde 

pública, estando presente em mais de 150 países, em todos os continentes, exceto 

Antártida e representa, com isso, um grande desafio para as autoridades sanitárias. 

Juntamente com esses países, o Brasil ainda integra o mapa de risco para a doença, onde o 

Maranhão ocupa lugar de destaque como área de transmissão ativa da raiva humana 

transmitida por cães (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). 

Desde o seu compromisso formal, em 1983 por meio do “Plano de Ação para 

Eliminação da Raiva Urbana das Principais Cidades da América Latina”, para eliminar as 

mortes humanas de raiva transmitida por cães, a América Latina é um exemplo de uma 

região em que vários países têm controlado com sucesso esse problema, com redução 

substancial do número de casos de raiva humana, de 355 casos transmitidos por cães em 

1982 para menos de 10 casos em 2012. A meta estabelecida pela Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS) é de eliminar a raiva humana transmitida por cães das 

Américas até 2015 (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 2014a).  

A partir de dados do Sistema de Informação de Agravo de Notificação (SINAN), 

constatou-se que no período de 2000 a 2009, teve-se uma média de 16 casos ao ano de 



 

 

                  

raiva humana registrada no Brasil, sendo que do total de 163 casos, a maioria ocorreu no 

Nordeste (52%), seguido da região Norte (38%).  Observa-se que, quanto à distribuição da 

raiva canina a região Nordeste apresenta por volta de 81% dos casos (WADA; ROCHA; 

MAIA-ELKHOURY, 2011). 

Um estudo realizado em cinco municípios maranhenses, com casos notificados 

da raiva humana transmitida por cães, verificou falhas no cumprimento de todas as diretrizes 

básicas do programa de eliminação da raiva humana transmitida por cães.  Na abordagem 

aos profissionais de saúde, uma das dificuldades apontadas foi a falta de imunobiológicos 

antirrábicos na unidade de saúde, o que prejudica a continuidade da assistência e 

demonstra a vulnerabilidade da população à doença (SARAIVA; THOMAZ; CALDAS, 2014). 

Nesse sentido, o Sistema Brasileiro de Vigilância em Saúde também apresenta 

como um dos seus objetivos, assegurar o acesso oportuno, a qualidade e a disponibilidade 

dos imunobiológicos para humanos expostos ao vírus da raiva (BRASIL, 2014b). 

Entretanto, o acesso oportuno ao atendimento antirrábico humano encontrava-se 

prejudicado no município de São Luís (Maranhão) até o ano de 2012, devido ao reduzido 

número de unidades de saúde que dispunham do serviço. Associado a isso, houve a 

ocorrência de mortes por raiva humana transmitida por cães, sendo 01 óbito em 2011 e 02 

em 2012 (BRASIL, 2014a).  

Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo relatar a experiência da 

ampliação do acesso ao atendimento antirrábico humano em São Luís, Maranhão, a partir 

das ações do setor de Vigilância em Saúde do município no ano de 2013, a fim de melhorar 

o controle da doença. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 Método 

 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo do tipo relato de experiência de uma 

ação desenvolvida pelo serviço de Vigilância Epidemiológica (VE) da Secretaria Municipal 

de Saúde (SEMUS) do município de São Luís, no período de fevereiro a maio de 2013. 

Localizado na região nordeste do Brasil, o município de São Luís apresentava 

uma população estimada de 1.014.837 pessoas em 2013 (BRASIL, 2013), e Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDHM)  de 0,768 (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O 



 

 

                  

DESENVOLVIMENTO, 2013). É dividido em 07 distritos sanitários: Coroadinho, Itaqui-

Bacanga, Tirirical, Bequimão, Cohab, Vila Esperança e Centro (SÃO LUÍS, 2014a). 

A Coordenação de Vigilância Epidemiológica integra a Superintendência de 

Vigilância Epidemiológica e Sanitária (SVES), a qual está atrelada à Secretaria Municipal de 

Saúde (SEMUS). Essa coordenação possui a Divisão de Controle de Doenças 

Transmissíveis, na qual está inserido o Programa Municipal de Controle da Raiva Humana 

que conta com uma equipe multiprofissional que atua no controle do vírus da raiva humana. 

(SÃO LUÍS, 2014b). 

A rede assistencial do município compreendia, em 2012, à 63 unidades de 

saúde elegíveis para a oferta da vacina antirrábica humana (56 unidade básicas e 07 de 

unidades de média complexidade), além de 07 unidades de saúde elegíveis para a 

disponibilização do soro antirrábico humano (03 hospitais e 04 unidades de pronto 

atendimento) (SÃO LUÍS, 2014a).  

Entretanto, até o ano de 2012, apenas 09 unidades de saúde ofertavam a vacina 

antirrábica humana e 02 dispunham de soro antirrábico humano (SÃO LUÍS, 2014c), sendo 

assim, a oferta oferecida à população era reduzida em relação à demanda necessária. 

Nesse sentido, o serviço de vigilância epidemiológica municipal desenvolveu um plano de 

ação com o intuito de ampliar o acesso ao controle da raiva humana.  

 

  

2.2 Ações realizadas 

 

 

Inicialmente, a partir do diagnóstico situacional do município de São Luís em 

relação ao controle da raiva humana, observou-se que o ano de 2013, havia um alto risco 

para o surgimento de novos casos, a partir das notificações de casos confirmados nos anos 

anteriores. Assim, sensibilizou-se o gestor de saúde quanto a este cenário crítico, o que 

resultou na elaboração de um plano de ação, a fim de evitar mais óbitos por raiva humana 

em São Luís. 

Desse modo, foram realizadas reuniões entre as Superintendências de Vigilância 

Epidemiológica e Sanitária, da Rede de Saúde, de Ações e Serviços de Saúde, de 

Planejamento e de Educação em Saúde para que fossem planejadas as ações de 

implementação do programa de controle da raiva humana no município de São Luís, com 

ênfase no aumento da oferta dos imunobiológicos relacionados ao agravo, por distrito 

sanitário. 



 

 

                  

Sendo assim, o principal objetivo da ação foi ampliar e fortalecer o atendimento 

antirrábico humano no município de São Luís. Para isso, necessitou-se ampliar a oferta e 

disponibilidade nas unidades de saúde da vacina e soro antirrábico humano; além de, 

capacitar médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem da rede de serviço de saúde para 

as ações de controle da raiva humana, com ênfase no atendimento antirrábico humano. 

Articulou-se junto à Secretaria de Estado da Saúde (SES-MA), a possível 

necessidade do aumento na disponibilidade dos imunobiológicos utilizados no tratamento 

antirrábico humano. Além disso, contatou-se os diretores de unidades de saúde 

consideradas elegíveis para implantação/implementação do tratamento antirrábico humano 

no município, que consistiam de serviços de saúde com sala de vacinação e profissionais de 

saúde que pudessem prescrever e administrar os imunobiológicos para o atendimento 

antirrábico humano. 

Realizaram-se ainda capacitações, nos meses de fevereiro a abril de 2013, 

direcionadas aos enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos das unidades de saúde, 

onde foram implantadas/implementadas a oferta da vacinação e soro antirrábico humano, 

sendo ressaltado o papel de cada profissional no controle da doença. Somente após essa 

etapa, a vacinação e o soro antirrábico humano foram implantados/implementados nas 

unidades de saúde, através da visita de técnicos da vigilância epidemiológica do município 

(dos programas de imunização e controle da raiva humana), que fizeram visitas 

subsequentes aos serviços, a fim de monitorar as atividades relacionadas ao atendimento 

antirrábico humano. 

 

 

2.3 Resultados alcançados 

 

 

A partir da implementação do plano de ação, foram capacitados 169 

profissionais de saúde, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos, com um 

quantitativo variando entre 3 e 4 profissionais por unidade de saúde elegível para 

implantação/implementação da vacinação antirrábica humana.  

Após as capacitações houve uma expressiva ampliação das unidades de saúde 

da rede municipal, do total de 63 unidades de saúde elegíveis para realização de vacina 

antirrábica humana, ampliou-se de 09 unidades de saúde que realizavam esse serviço em 

2012 (14,3%) para 46 unidades de saúde no ano de 2013 (73%). 

Referente à oferta de vacinação antirrábica humana até o ano de 2012, havia 

uma unidade de saúde em seis dos sete distritos sanitários do município, com exceção do 



 

 

                  

distrito Bequimão, que ofertava a vacina em 03 unidades de saúde. A partir do ano de 2013, 

ampliou-se a oferta nas unidade de saúde da seguinte forma: distrito Tirirical - 11 (64,7%) 

das 17 unidades;  distrito Vila Esperança - 10 (83,3%) das 12 unidades;  distrito do Itaqui 

Bacanga - 06 (60%) das 10;  distrito Bequimão - 06 (75%) das 08; distrito Cohab – 06 

unidades (100%);  distrito Coroadinho - 03 (60%) das 05 e no distrito Centro - 04 (80%) das 

05 unidades. 

Quanto a oferta de soro antirrábico humano, das 07 unidades hospitalares 

elegíveis, apenas 02 ofertavam o soro no ano de 2012 (28,6%), aumentando para 05 no ano 

de 2013 (71,4%). 

A ampliação da oferta do soro por distritos sanitários, passou de 2 distritos 

(Centro e Tirirical) para 03 distritos (Bequimão, Itaqui Bacanga e Cohab), sendo 

contemplado 01 unidade hospitalar por distrito sanitário.  

Apesar da ampliação no número de unidades de saúde com oferta de tratamento 

antirrábico humano no município de São Luís, não houve alteração significativa no total de 

notificações de atendimento antirrábico humano (AARH), que foi de aproximadamente 6.000 

notificações anuais, tanto no ano de 2012 como em 2013 (SÃO LUÍS, 2014d). Além disso, 

segundo os dados do Programa Nacional de Imunização no município, houve um número 

elevado de primeira dose da vacina comparado às doses subseqüentes do esquema vacinal 

em 2012. Portanto, é possível inferir que a população procurava o serviço de saúde para o 

primeiro atendimento do tratamento antirrábico humano, mesmo que o serviço com oferta de 

vacina não estivesse próximo de sua residência, porém a baixa continuidade do esquema 

vacinal foi observada, possivelmente, em decorrência da distância de suas residências. 

Observou-se que ocorreu uma redução expressiva no número de primeira dose 

do esquema vacinal do ano de 2012 (13.231 doses) para 2013 (8.451 doses) (SÃO LUÍS, 

2014c), indicando melhor critério na prescrição da vacinação antirrábica humana e/ou 

melhora no registro adequado das doses, reflexo das capacitações realizadas aos 

profissionais de saúde envolvidos no atendimento antirrábico humano.  

Porém, os dados revelam que pode ter havido sub-notificação do agravo no 

município, já que o número de primeira dose de vacina deveria estar compatível com o 

número de notificações, pois a vacinação indica atendimento ao indivíduo e com isso a 

necessidade de notificar (aproximadamente 6.000 notificações anuais). Havendo ainda, a 

notificações de indivíduos em que não há indicação de vacinação, com isso o número de 

primeira dose de vacina deveria ser menor que o número de notificações no ano.  

A realização da primeira dose de vacina, se apresentando maior que o número 

de notificações, também pode resultar de registro inadequado de doses subseqüentes no 



 

 

                  

local indicado para o registro de primeira dose, especialmente quando o esquema vacinal é 

iniciado em uma unidade de saúde e finalizado em outra. 

Constata-se ainda, significativa melhora na completude do esquema vacinal, 

através dos dados do PNI do município com aumento no número das doses subseqüentes 

da vacina do ano de 2012 (2ª doses: 1.651; 3ª dose: 680; 4ª dose: 428; 5ª dose: 312), para 

o ano de 2013 (2ª dose: 3.829; 3ª dose: 1.787; 4ª dose: 1.186; 5ª dose: 1.001) (SÃO LUÍS, 

2014c). Esses dados retratam as contribuições que a ampliação da oferta de tratamento 

antirrábico humano levou, pois o aumento no número de doses subsequentes leva à 

importante redução da frequência de abandono do esquema vacinal. 

Essa redução do número de abandono do esquema vacinal foi condicionada 

pelo aumento no número de unidades de saúde realizando vacinação antirrábica humana no 

município, na medida em que a população passou a ter acesso ao tratamento antirrábico 

humano mais próximo de sua residência. 

Quanto à quantidade de doses de soro antirrábico administradas no município, 

os dados do PNI mostram uma grande redução no número de doses aplicadas, de 2.275 

doses em 2012 para 480 doses no ano de 2013 (SÃO LUÍS, 2014c), o que possivelmente 

pode ser, reflexo de uma postura prescritiva mais criteriosa dos profissionais após as 

capacitações realizadas nas unidades de saúde da rede. 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

 

Apesar da redução gradual na incidência de raiva humana, ao longo dos anos, e 

de grandes esforços para se atingir o compromisso internacional de eliminação da doença, 

ainda ocorrem casos de óbito pela patologia no país. Nesse sentido, a ampliação da 

profilaxia pós-exposição da raiva humana é importante, já que é um agravo de altíssima 

letalidade e afeta particularmente populações vulneráveis, as quais apresentam um acesso 

desigual aos serviços de saúde.  

Nessa perspectiva, o município de São Luís promoveu a expansão da oferta do 

tratamento antirrábico humano de forma estratégica e regular, capacitando os profissionais 

de saúde (técnicos de enfermagem, médicos e enfermeiros) para as ações do controle da 

raiva humana, com ênfase no atendimento antirrábico humano. Dessa forma, houve um 

aumento de 14,3% para 73% unidades de saúde com disponibilidade da vacina antirrábica 

humana em um ano, além de 28,6% para 71,4% daquelas que realizam o soro antirrábico 



 

 

                  

humano. Após essa expansão, observou-se melhora na completude do esquema vacinal 

com aumento no número das doses subsequentes da vacina no ano de 2013.  

Compreende-se que houve melhoria do acesso da população a esse serviço, 

contribuindo para minimizar as iniquidades no controle da raiva humana, agravo que, pode 

levar o indivíduo a óbito, gerando para as famílias e sociedade perdas físicas, emocionais e 

sociais importantes. 
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