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As manifestações sistêmicas, quando muito pronunciadas, podem mascarar 
o quadro local principalmente por serem mais comuns em crianças. O diagnóstico 
precoce e a manutenção das funções vitais influem na evolução do caso, além da 
idade do acidentado (abaixo de 14 anos e principalmente menores que sete anos) e 
a espécie do escorpião.

O envenenamento por T. paraensis em algumas regiões da Amazônia pode 
ocasionar manifestações sistêmicas, tais como mioclonias, fasciculações e sensação de 
choque, não sendo observados em outras partes do País. 

Exames complementares: não há exames específicos para o diagnóstico do escorpionismo. 
Indivíduos com manifestações sistêmicas costumam apresentar alterações de vários 
exames laboratoriais, mais evidentes nos quadros graves, e reversíveis, na maioria das 
vezes, nos primeiros dias após o acidente.

Tratamento

Mesmo nos quadros leves, recomenda-se um período de observação na unidade 
de saúde nas primeiras quatro a seis horas após o acidente, principalmente em crianças. A 
presença de instabilidade hemodinâmica, com hiperatividade adrenérgica ou colinérgica, 
requer a monitorização contínua, preferencialmente em centro de terapia intensiva.

Sintomático: dependendo da intensidade da dor, podem ser indicados:  

a. Analgésicos sistêmicos, por via oral ou parenteral, dependendo da intensidade 
da dor são comumente empregados por via oral: Dipirona e Paracetalmol; e por 
via intramuscular e ou intravenosa: Dipirona e Meperidina, a critério médico, de 
acordo com a intensidade da dor;

b. Infiltração local com anestésico do tipo Lidocaína 2% ou Bupivacaína 0,5%, sem 
vasoconstritor: 3 a 4 ml para adultos e 1 a 2 ml para crianças, podendo ser repetida 
até três vezes, com intervalos de 30 a 60 minutos.

Específico: a soroterapia está indicada nos casos graves e moderados. De acordo com a 
classificação do acidente, o soro antiescorpiônico (SAESC) ou o soro antiaracnídico (SAA) 
deve ser administrado o mais rapidamente possível (Quadro 12).

Quadro 12: Classificação da intensidade do envenenamento de acordo
com manifestações.
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Complementar: na vigência de um caso moderado e grave, o acidentado deve 
preferencialmente ser encaminhado a um hospital de referência para que seja 
monitorizado continuamente quanto à freqüência cardíaca e respiratória, pressão 
arterial, oxigenação, estado de hidratação e equilíbrio ácido-básico. Exames como 
Rx tórax, ECG e ecocardiografia são necessários para a detecção de lesões cardíacas. 
Na vigência de insuficiência cardíaca congestiva e ou edema pulmonar, o tratamento 
deve ser de suporte, utilizando-se diuréticos, hidratação cuidadosa, oxigênio nasal 
ou por máscara e, nos casos mais graves, agentes inotrópicos e, se necessário, 
ventilação mecânica.

5.3.1  Primeiros socorros ou primeiro atendimento
O que fazer em caso de acidente escorpiônico?

• Limpar o local com água e sabão;

• Aplicar compressa morna no local;

• Procurar orientação imediata e mais próxima do local da ocorrência do acidente 
(UBS, posto de saúde, hospital de referência); 

• Se for possível, capturar o animal e levá-lo ao serviço de saúde.

O que NÃO fazer em caso de acidente escorpiônico?

• Não amarrar ou fazer torniquete;

• Não aplicar nenhum tipo de substâncias sobre o local da picada (fezes, álcool, 
querosene, fumo, ervas, urina) nem fazer curativos que fechem o local, pois 
podem favorecer a ocorrência de infecções;

• Não cortar, perfurar ou queimar o local da picada; 

• Não dar bebidas alcoólicas ao acidentado, ou outros líquidos como álcool, 
gasolina, querosene etc., pois não têm efeito contra o veneno e podem agravar 
o quadro.

5.4  ARANHAS 

As aranhas são representantes da classe dos aracnídeos. Atualmente existem mais 
de 36.000 espécies descritas, que ocupam todas as regiões da Terra, com exceção 
da Antártida.

Alimentam-se principalmente de insetos, como grilos e baratas. Seus predadores 
são pequenos vertebrados como roedores, répteis, peixes e filhotes de pássaros.

No Brasil, as aranhas consideradas de interesse para saúde pertencem a três 
gêneros (Quadro 13).
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Os venenos dos três gêneros de aranhas de importância em saúde (Phoneutria, 
Loxosceles e Latrodectus) possuem atividades bastante distintas, cujos envenenamentos 
apresentam características que permitem a diferenciação entre os tipos de acidente com 
relativa facilidade.

Acidentes causados por outras aranhas podem ser comuns, porém sem relevância. 
A maioria vive nas habitações humanas ou suas proximidades. As principais representantes 
desse grupo são as aranhas caranguejeiras, aranha-de-grama, aranha-de-jardim, aranha-
lobo ou tarântula, aranha-da-poeira, papa-moscas ou aranhas saltadoras. 

De outro modo, lesões cutâneas são muitas vezes atribuídas a supostas picadas 
de aranhas domésticas. Outros diagnósticos, como celulite, erisipela, infecção herpética, 
eczemas e outras afecções dermatológicas são usualmente motivo de consulta em que 

Quadro 13: Gêneros e espécies das principais aranhas de interesse
para saúde no Brasil.
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as aranhas são imputadas a “causa” dessas lesões que, em geral, não são confirmadas 
com a história clínica.

5.4.1  Foneutrismo

O veneno de Phoneutria promove a despolarização de fibras musculares e 
terminações nervosas da junção neuromuscular, bem como ativação do sistema nervoso 
autônomo, causando a liberação de neurotransmissores adrenérgicos e acetilcolina, da 
mesma forma que o veneno escorpiônico. Dessa forma, o quadro clínico dos acidentes 
por Phoneutria e escorpião são bastante semelhantes, podendo até ser indistinguíveis 
caso o animal causador não seja identificado.

Quadro clínico

Local: predominam no foneutrismo as manifestações locais. A dor imediata é observada 
na maioria dos casos, às vezes bastante intensa, podendo se irradiar até a raiz do membro 
acometido. Outras manifestações são também observadas: edema discreto, eritema, 
sudorese local, parestesia e a marca dos dois pontos de inoculação.

Sistêmico: manifestações adrenérgicas e colinérgicas podem surgir precocemente e 
determinam a gravidade do envenenamento que ocorre principalmente em crianças. 
No sistema cardiovascular, são observadas alterações hemodinâmicas caracterizadas por 
hipotensão ou hipertensão arterial, bradicardia e arritmias. O edema pulmonar agudo e 
o choque são as principais causas de óbito.

Exames Complementares

Não há exames específicos. Na presença de alterações cardiovasculares, exames 
específicos devem ser realizados à semelhança do envenenamento escorpiônico.

Tratamento

Sintomático: aplicação de procedimentos terapêuticos para alívio da dor, com infiltração 
anestésica local isolada ou associada a analgésicos por via oral ou uso exclusivo de 
analgésicos por via oral.

• Infiltração anestésica: é realizada com Lidocaína a 2%, sem vasoconstritor, 
2-4 ml em adultos, ou 0,5-2 ml em crianças; pode ser repetida após 60 a 90 
minutos, sendo rara a realização de três ou mais infiltrações no local da picada 
ou troncular. O efeito anestésico da lidocaína dura, em geral, de 2-8 horas e a 
dose máxima não deve ultrapassar 7 mg/kg/dia. 

• Analgesia: Paracetamol, por via oral (crianças, 10 mg/kg/dose/ a cada quatro a 
seis horas; adultos, 500 mg/dose, no mesmo intervalo) ou Dipirona (crianças, 10 
mg/kg/dose a cada seis a seis horas; adultos, 500 mg/dose, no mesmo intervalo). 
Caso a dor não remita com as infiltrações, pode-se optar por opióides por via 
intravenosa ou intramuscular, como a meperidina (Dolantina®), na dose de 1 
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mg/kg (crianças) e 50 mg (adultos ou pacientes com mais de 40 kg). Uma vez 
que os pacientes podem apresentar recorrência da dor, é prudente a prescrição 
de analgésicos nas primeiras 24 horas.

Específico: a soroterapia antiveneno (soro antiaracnídico, SAA) está indicada nos casos 
moderados e graves, aliada a medidas de suporte vital. Todos os acidentados graves 
devem ser internados numa unidade de cuidados intensivos para monitoramento dos 
distúrbios hemodinâmicos e respiratórios. A classificação deve ser feita com base nas 
manifestações, como no Quadro 14.

Quadro 14: Classificação da intensidade do envenenamento
de acordo com manifestações

O SAA é um concentrado de imunoglobulinas específicas indicado no tratamento 
dos acidentes por aranhas do gênero Phoneutria e Loxosceles, e escorpiões do 
gênero Tityus. 

5.4.2  Loxoscelismo

O veneno loxoscélico possui uma substância denominada esfingomielinase-D, 
que age sobre o sistema complemento e diferentes células como leucócitos, hemácias, 
plaquetas, sendo a ela atribuída a atividade dermonecrótica e a hemólise intravascular. 

Pelo fato das Loxosceles serem pouco agressivas, os acidentes acontecem quando 
as aranhas são comprimidas contra o corpo, no momento em que as pessoas vestem 
roupas, calçados, usam toalhas de banho ou dormem.

Quadro clínico
Local: a presença de manifestações locais caracteriza a forma cutânea que é a mais 
comumente observada a partir de uma picada pouco dolorosa ou despercebida; 
eritema e edema endurado que progride nas 2-4 horas subseqüentes, acompanhados 
de equimose com áreas de palidez, formando a chamada “placa marmórea”. O quadro 
agudo pode evoluir com necrose e escara que, após retirada, deixa um úlcera com fundo 
granulomatoso e bordos elevados.
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Sistêmico: manifestações inespecíficas relativamente comuns podem aparecer nas 
primeiras 24 horas, na forma de exantema morbiliforme ou escarlatiforme, febre, mal-
estar, fraqueza, cefaléia, náuseas e vômitos. No entanto, o quadro sistêmico é definido 
pela presença de hemólise intravascular, caracterizando a forma cutâneo-hemolítica (ou 
cutâneo visceral), onde, além da lesão cutânea, há presença de anemia aguda, icterícia 
cutâneo-mucosa ou hemoglobinúria, que ocorrem, em geral, nas primeiras 72 horas após 
acidente. Complicações como insuficiência renal aguda (IRA) e coagulação intravascular 
disseminada são menos freqüentes.

Tratamento  
Apesar de não haver um consenso sobre sua eficácia, sobre a evolução da lesão 

cutânea, o antiveneno (soro antiaracnídico ou antiloxoscélico) tem sido administrado nos 
casos atendidos precocemente, até 72 horas após o acidente. Entretanto, quanto maior 
é o tempo decorrido após o acidente, menor a eficácia da soroterapia sobre a evolução 
da lesão cutânea. Na forma cutâneo-hemolítica, o antiveneno tem sido indicado mesmo 
quando o quadro ocorre mais tardiamente (Quadro 15).

Quadro 15: Classificação do tipo de loxoscelismo de acordo com manifestações

5.4.3  Latrodectismo

O principal componente tóxico do veneno de Latrodectus é uma neurotoxina pré-
sinaptica que atua sobre terminações nervosas sensitivas, provocando dor intensa no local.

Quadro Clínico 

A dor local é imediata, podendo ser intensa, irradiando-se aos gânglios linfáticos 
regionais. Com a progressão do envenenamento, podem ocorrer sudorese, hipertensão 
arterial, taquicardia, contraturas musculares, com fasciculação, opistótono, abdome 
em tábua. São ainda descritos trismo, blefaroconjuntivite, retenção urinária, priapismo, 
bradicardia e choque.
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No Brasil, os casos com manifestações sistêmicas têm sido relacionados a acidentes 
com L. curacaviensis.

Tratamento

Específico: aliada às medidas de suporte vital, o soro antilatrodéctico estaria indicado nos 
casos moderados ou graves, no entanto, não se encontra disponível no Brasil, pois está 
em fase final de testes para início da distribuição (Quadro 16).

Suporte: o tratamento preconizado inclui analgésico, relaxante muscular e sedativo:

• Benzodiazepínicos do tipo Diazepam (5 a 10 mg em adultos, 1 a 2 mg/kg/dose 
em crianças, IV a cada quatro horas);

• Clorpromazina (25 a 50 mg em adultos, 0,55 mg/kg/dose em crianças, IM a 
cada oito horas) até a reversão da sintomatologia do envenenamento.

Quadro 16: Classificação da intensidade do envenenamento de acordo
com manifestações

5.4.4  Primeiros socorros

O que fazer? 
O tempo entre a picada e o início dos sintomas se revela um elemento que 

pode contribuir para o diagnóstico e é determinante para o tratamento, na medida 
em que somente o envenenamento por Loxosceles cursa de maneira insidiosa, com 
o passar de horas. Tanto o quadro clínico do foneutrismo como do latrodectismo se 
instalam nos primeiros minutos após a picada. Diferentemente do que é difundido 
popularmente, não há nenhum embasamento fisiopatológico que justifique a suposição 
de que manifestações de envenenamento possam surgir dias após o acidente ou que 
múltiplas lesões sejam decorrentes da ação do veneno em diferentes partes do corpo, 
a não ser que haja mais de uma picada (evento extremamente raro).
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Para que o tratamento seja realizado, é importante que algumas medidas sejam tomadas 
logo após o acidente:

• Afastar o acidentado da aranha e, se for possível, capturá-la com muito cuidado;

• Limpar o local com água e sabão;

• Levar o acidentado o quanto antes para o serviço de saúde mais próximo;

• Monitorar sinais vitais (pressão arterial e freqüência cardíaca).

A identificação da aranha causadora do acidente pode ajudar no diagnóstico, portanto 
deve-se levá-la ao serviço de saúde, quando capturada.

O que NÃO fazer?
• Não amarrar ou fazer torniquete, pois essas medidas podem acentuar a 

dor local;

• Não aplicar nenhum tipo de substâncias sobre o local da picada (fezes, álcool, 
querosene, fumo, ervas, urina); 

• Não fazer curativos que ocluam o local, pois podem favorecer a ocorrência de 
infecções;

• Não cortar, perfurar ou queimar o local da picada;

• Não esperar para dar atendimento à vítima em serviços de saúde de maior 
complexidade e mais distantes. Deve-se procurar o local mais próximo, o 
quanto antes;

• Não dar bebidas alcoólicas ao acidentado ou outros líquidos como álcool, gasolina, 
querosene etc., pois não têm efeito contra o veneno e podem causar problemas 
gastrointestinais na vítima.

5.5  LEPIDÓPTEROS

São os acidentes provocados por insetos da ordem Lepidoptera, cujo envenenamento 
é decorrente da penetração de cerdas ou espículas na pele e conseqüente inoculação de 
toxinas. A maioria dos casos tem evolução benigna; sendo bastante comuns as chamadas 
“queimaduras”. No entanto, o contato com lagartas do gênero Lonomia (figura 40) pode 
causar manifestações sistêmicas com risco potencial de complicações e óbitos.

Agentes causais
Popularmente conhecidos como taturana, oruga, ruga, lagarta-de-fogo, tapuru, 

pararama, os lepidópteros apresentam grande variedade morfológica. As principais famílias 
de lepidópteros causadoras de acidentes são:

a) Família Megalopygidae: apresenta cerdas pontiagudas, curtas e que contêm as 
glândulas de veneno, entremeadas por outras longas, coloridas e inofensivas; 

b) Família Saturniidae: tem “espinhos” ramificados e pontiagudos de aspecto arbóreo, 
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com tonalidades esverdeadas, mimetizando muitas vezes as plantas que habitam; 
nessa família se inclui o gênero Lonomia, com ampla distribuição em todo o País, 
causador de acidentes hemorrágicos.

Dermatite causada por contato com lagartas 
É o quadro dermatológico de instalação aguda e evolução benigna na maioria 

dos casos, com intensidade que depende da profundidade e extensão do contato 
e da presença de traumatismos. Em geral, regride em 24 a 48 horas, sem maiores 
complicações. Muito comum nas Regiões Sul e Sudeste, durante o verão.

As manifestações mais comuns são: dor em queimação; edema e eritema; 
enfartamento ganglionar regional; vesiculação e, mais raramente, bolhas e necrose 
durante as primeiras 24 horas.

Envenenamento por Lonomia
Os acidentes acontecem pelo contato com as cerdas de lagartas. Na Região Sul 

e Sudeste, ocorrem entre os meses de outubro e abril, característicos da zona rural. 
As crianças constituem o grupo etário mais acometido, já os casos graves têm sido 
registrados em idosos com patologias prévias.

O veneno de Lonomia provoca distúrbio na coagulação sanguínea, propiciando 
o surgimento de manifestações hemorrágicas.

Figura 40: Exemplar de Lonomia sp.

Quadro Clínico

Local: é indistinguível da dermatite provocada por lagartas de outros gêneros.

Sistêmico: sindrome caracterizado por síndrome hemorrágica de instalação rápida, com 
gengivorragia, equimoses de aparecimento espontâneo ou provocado (traumatismo, 
venopunção), epistaxe e em outros sítios que podem determinar maior gravidade, como 
hematúria, hematêmese, hemoptise. Insuficiência renal aguda e hemorragia intracraniana 
têm sido associadas a óbitos. A IRA está presente em até 5% dos casos e contribuem para 
sua ocorrência a hipovolemia causada pelos sangramentos e o retardo na terapêutica, 
levando na maioria dos casos à necrose tubular aguda.
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Na vigência somente de manifestações locais, não é possível o diagnóstico 
diferencial de acidente por Lonomia e outros lepidópteros, a não ser que o agente causal 
seja identificado.

Nos casos de história de contato com lagarta em local de ocorrência de Lonomia, 
recomenda-se a observação clínica e controle laboratorial durante as primeiras 24 horas 
após o acidente.

Tratamento

Geral: o tratamento é sintomático e envolve lavagem da área afetada com água fria 
e abundante; compressas com gelo ou água gelada; analgésico sistêmico, do tipo de 
Dipirona ou Paracetamol, e infiltração local com anestésico do tipo Lidocaína a 2%. 
No controle do quadro urticante, recomenda-se o uso de corticosteróides tópicos e 
anti-histamínicos por via oral. Em se tratando de acidente com Lonomia, o indivíduo 
deve ser mantido em repouso, evitando-se intervenções traumáticas, como injeções 
intramusculares e manipulações cirúrgicas até a normalização da coagulopatia.

Específico: o soro antilonômico (SALon) deve ser administrado conforme a gravidade 
do envenenamento (Quadro 17).

Quadro 17: Classificação da intensidade dos casos de acordo com manifestações

Suporte: a correção da anemia causada pelo sangramento deve ser feita preferencialmente 
com concentrado de hemácias, evitando-se a administração de sangue total, plasma 
e fatores de coagulação. Hidratação intravenosa deve ser iniciada precocemente para 
o tratamento da insuficiência renal aguda.

5.6  PRIMEIROS SOCORROS Ou PRIMEIRO ATENDIMENTO

O que fazer em caso  de acidente?

Algumas medidas prévias à soroterapia devem ser adotadas, o mais cedo possível, 
após o acidente.
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• Limpar o local com água e sabão;

• Levar o acidentado o quanto antes para um hospital ou serviço de saúde mais 
próximo;

• A identificação da lagarta causadora do acidente pode ajudar no diagnóstico, 
portanto, se for possível, levar a causadora ao centro clínico.

O que NÃO fazer em caso de acidente?

• Não coçar o local;

• Não amarrar ou fazer torniquete, pois essas medidas podem acentuar a 
dor local;

• Não aplicar nenhum tipo de substâncias sobre o local da picada (fezes, álcool, 
querosene, fumo, ervas, urina) nem fazer curativos que fechem o local, pois 
podem favorecer a ocorrência de infecções;

• Não cortar, perfurar ou queimar o local de contato; 

• Não dar bebidas alcoólicas ao acidentado ou outros líquidos como álcool, 
gasolina, querosene etc., pois não têm efeito contra o veneno e podem causar 
problemas gastrointestinais na vítima.

5.7  ACIDENTES POR HIMENÓPTEROS

Pertencentes a ordem Hymenoptera, os únicos insetos que possuem ferrões 
verdadeiros, de importância clínica, são: Apidae (abelhas e mamangavas), Vespidae (vespa 
amarela, vespão e marimbondo ou caba) e Formicidae (formigas).

5.7.1  Acidentes por abelhas
As reações desencadeadas pela picada de abelhas são variáveis de acordo com o 

local e o número de ferroadas, as características e sensibilidade do indivíduo atingido.

O tratamento consiste na remoção dos ferrões da pele feita por raspagem com 
lâmina não sendo recomendada a remoção com pinça, pois pode comprimir a glândula 
ligada ao ferrão e inocular mais veneno no paciente. Tratamento sintomático da dor e 
anti-histamínico para controlar as reações alérgicas.

5.8  VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

5.8.1  Objetivo 

Reduzir a incidência por meio da promoção a ações de controle e de educação 
em saúde, bem como diminuir a gravidade, a freqüência de seqüelas e a letalidade 
mediante uso adequado da soroterapia.
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5.8.2  Definição de caso 

A definição de caso implica presença de evidências clínicas compatíveis com 
envenenamento por animal peçonhento, com ou sem a identificação do animal causador 
do acidente. 

O diagnóstico etiológico se faz quando, além das alterações decorrentes do 
envenenamento, o animal causador do acidente é levado pelo acidentado ou familiares 
e identificado. Entretanto, para efeito de tratamento e de vigilância epidemiológica, são 
considerados confirmados todos os casos que se enquadrem na definição descrita no 
parágrafo anterior. 

O paciente deve procurar atendimento na unidade de saúde mais próxima do 
local onde ocorreu o acidente. Nos casos leves em que não se requer a soroterapia, o 
tratamento pode ser realizado em Unidades Básicas de Saúde – UBS. Quando houver 
suspeita de envenenamento com indicação de soroterapia, a UBS deve encaminhar o mais 
rapidamente para um pronto-socorro ou hospital onde o antiveneno esteja disponível.

5.8.3  Notificação e investigação

Os casos de acidentes por animais peçonhentos devem ser notificados ao Serviço 
de Vigilância Epidemiológica, por meio do SINAN (Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação) nas fichas de notificação/investigação. Todos os casos de acidentes por 
animais peçonhentos são confirmados e a investigação é feita no mesmo momento da 
notificação, no local do atendimento.

Existe uma ficha específica de investigação do SINAN que constitui instrumento 
fundamental para estabelecimento de normas de atenção ao acidentado e para a 
distribuição de soros antipeçonhentos, de acordo com as características regionais na 
ocorrência dos acidentes. 

A investigação consiste na obtenção detalhada de dados do acidente, mediante 
o preenchimento da ficha de investigação de caso, com o objetivo de determinar 
o tipo de envenenamento ocorrido, a classificação das manifestações clínicas e a 
soroterapia instituída. A investigação deve ser realizada em todos os casos confirmados, 
independentemente da aplicação de antiveneno.

Roteiro de investigação epidemiológica

Identificação do paciente

Preencher todos os campos dos itens da ficha de investigação de caso do SINAN, relativos 
aos dados gerais, notificação individual e dados de residência.

Coleta de dados clínicos e epidemiológicos

• Anotar na ficha de investigação dados dos antecedentes epidemiológicos e dados clínicos 
para determinar o tipo de acidente compatível com o quadro clínico-epidemiológico.
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• Verificar a compatibilidade do tipo e quantidade de soro administrado com o diagnóstico 
e a gravidade do envenenamento.

• Acompanhar a evolução após a soroterapia para identificar a ocorrência de complicações 
e eventual óbito.

Encerramento de caso
As fichas epidemiológicas devem ser analisadas visando definir, a partir do diagnóstico, a 
evolução de cada caso, considerando as seguintes alternativas:

Cura: paciente que, após soroterapia, apresenta evolução sem complicações locais 
ou sistêmicas.

Óbito por acidente com animal peçonhento: quando relacionado diretamente ao 
envenenamento, conseqüente a complicações ou a reações adversas à soroterapia. 

Óbito por outra causa: quando relacionado à descompensação de patologia e não 
diretamente relacionada ao envenenamento, às complicações ou às reações adversas 
à soroterapia.

A elaboração dos relatórios deve ser feita sistematicamente, em todos os níveis 
do sistema, e sua periodicidade depende da situação epidemiológica e da organização 
do fluxo de informações.

5.9  MEDIDAS DE CONTROLE

Por serem animais silvestres, estão proibidos captura e transporte não autorizados 
legalmente. Desse modo, a única garantia para não haja acidentes é a prevenção de 
sua ocorrência.

Os animais peçonhentos podem estar presentes em vários tipos de ambientes. 
No caso de serpentes, há espécies que vivem em florestas e aquelas que ocorrem em 
áreas abertas, como campos cerrados e caatingas, o que torna inviável o monitoramento 
da presença desses animais na natureza. A diversidade de hábitos alimentares é grande e 
várias espécies alimentam-se de invertebrados, como moluscos, minhocas e artrópodes, 
ao passo que outras se alimentam de vertebrados, como peixes, anfíbios, lagartos, 
serpentes, aves e mamíferos. De importância no meio periurbano é a presença de 
roedores, que aumenta a proximidade dos ofídios ao homem.

A proteção de predadores naturais de serpentes como as emas, as seriemas, os 
gaviões, os gambás e cangambás e a manutenção de animais domésticos como galinhas 
e gansos próximos às habitações, em geral, afastam as serpentes.

O crescimento da população dos escorpiões e de aranhas do gênero Loxosceles no 
meio urbano dificulta o controle desses animais, principalmente na periferia das cidades, 
onde encontram alimento farto, constituído por baratas e outros insetos. Inseticidas e 
outros produtos tóxicos não têm ação na eliminação desses animais do ambiente.
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Apesar de não serem bem conhecidos os fatores que acarretam mudanças no padrão das 
populações de animais peçonhentos em um determinado meio, como é o caso de Loxosceles 
e Lonomia no sul do País, desequilíbrios ecológicos ocasionados por desmatamentos, uso 
indiscriminado de agrotóxicos e outros produtos químicos em lavouras e alterações climáticas 
ocorridas ao longo de vários anos certamente têm participação no incremento dos acidentes 
e, conseqüentemente, sua importância em termos de saúde pública.

Novas medidas de controle têm sido formuladas para a integração entre os 
serviços municipais, estaduais e federal e controle de animais, especialmente em áreas 
urbanas. Esse trabalho depende muito da educação e propagação do conhecimento 
acerca da biologia dos animais e epidemiologia dos acidentes.

A Equipe de Atenção Básica/Saúde da Família desenvolve uma importante 
função no primeiro atendimento e, quando necessário, no encaminhamento em 
tempo hábil a uma unidade de referência para o tratamento indicado para cada tipo de 
acidente. Da mesma forma, desempenha papel como multiplicadora de informações 
para a população, assim como educadora e fortalecedora das medidas propostas 
em nível central, para que as ações de controle sejam adotadas de maneira prática 
e viável, e que a população conheça o potencial impacto de cada uma delas.

5.10  ATRIBuIÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE 
DA FAMÍLIA NO CONTROLE DOS ACIDENTES POR ANIMAIS 
PEÇONHENTOS

5.10.1  Atribuições comuns a todos os profissionais da Atenção 
Básica/Saúde da Família

• Participar do planejamento, gerenciamento e avaliação das ações desenvolvidas 
por sua equipe na prevenção de acidentes por animais peçonhentos; 

• Planejar e participar de atividades de educação permanente para profissionais 
de saúde;

• Planejar e desenvolver ações de educação popular para a comunidade assistida;

• Ter postura proativa, identificando locais de risco na comunidade para a existência 
de animais peçonhentos e planejando ações para evitar acidentes de forma 
articulada com a comunidade e com instituições intra e intersetoriais; 

• Identificar sinais e sintomas compatíveis com acidentes por animais 
peçonhentos;

• Conhecer rede de referência para assistência em acidentes por animais 
peçonhentos;

• Acolher e auxiliar na investigação dos casos;
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• Realizar busca ativa e notificação dos casos suspeitos e confirmados, de acordo 
com a organização do fluxo municipal;

• Realizar visita para inspeção sanitária e investigação, quando necessário;

• Acolher indivíduos e familiares em situação de acidentes, auxiliando na tomada 
de decisão mais adequada, contribuindo para diminuição das tensões.

5.10.2  Atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
• Encaminhar os casos suspeitos de acidente por animais peçonhentos às Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), de acordo com as orientações da Secretaria Municipal 
de Saúde;

• Atuar junto aos domicílios e outros espaços da comunidade, informando os 
cidadãos de sua área de abrangência e os que não moram na área adstrita à 
UBS, mas que se deslocam freqüentemente até ela, sobre os riscos de acidentes 
com esses animais e medidas de prevenção;

• Informar a população adstrita sobre a importância da verificação da presença 
desses animais no domicílio, peridomicílio, local de trabalho, lazer, escolas, e 
outros, chamando a atenção para os locais de abrigo mais comuns na sua área 
de atuação;

• Buscar no domicílio e peridomicílio ou outros locais de risco, acompanhado por 
morador e cidadãos, a identificação de locais ou objetos que sejam ou possam 
abrigar animais peçonhentos;

• Orientar e acompanhar o morador para remoção, destruição ou vedação de 
objetos que possam se transformar em abrigo para os animais peçonhentos;

• Encaminhar ao Agente de Controle de Endemias – ACE os casos de verificação 
de abrigos ou criadouros de difícil acesso ou que necessitem de outras medidas 
de controle;

• Promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la para as 
ações de prevenção e controle de acidentes por animais peçonhentos, bem 
como sensibilizá-la quanto à importância de que todos os domicílios em uma 
área infestada sejam avaliados e sofram intervenção, se necessário (garantir o 
acesso do ACE);

• Comunicar ao enfermeiro da equipe e ao ACE a presença desses animais, que 
dependam de manejo, da interveniência da vigilância sanitária ou ambiental, ou 
de outras intervenções do poder público;

• Comunicar ao enfermeiro da equipe e ao ACE os imóveis fechados e recusas; 

• Realizar o gerenciamento de insumos e equipamentos necessários para o 
desempenho das atividades de atenção em situação de acidente por animais 
peçonhentos;
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• Realizar visita para inspeção sanitária, quando necessário (procedimento 
constante no SIAB);

• Reunir-se mensalmente com o Agente de Controle de Endemias para 
planejar ações conjuntas, acompanhar a evolução dos índices de infestação 
de animais peçonhentos sinantrópicos da área de abrangência, os criadouros 
preferenciais e as medidas que estão sendo ou deverão ser adotadas para 
melhorar a situação.

5.10.3  Atribuições dos Agentes de Controle de Endemias (ACE)

• Encaminhar os casos suspeitos de acidentes à UBS, de acordo com as orientações 
da Secretaria Municipal de Saúde;

• Atuar junto aos domicílios, e outros espaços da comunidade, informando os 
cidadãos de sua área de abrangência sobre os riscos de acidentes com esses 
animais e medidas de prevenção;

• Buscar no domicílio e peridomicílio ou outros locais de risco, acompanhado 
por morador e cidadãos, a identificação de locais que sejam ou possam se 
transformar em criadouros desses animais;

• Orientar e acompanhar o responsável pelo imóvel na remoção, destruição ou 
vedação de objetos que possam se transformar em criadouros;

• Informar o responsável pelo imóvel, sobre a importância da verificação da 
existência desses animais;

• Realizar busca ativa por animais peçonhentos sinantrópicos e, caso seja 
necessário, realizar manejo e controle nos pontos estratégicos e outras áreas 
de ocorrência;

• Elaborar e/ou executar estratégias para o encaminhamento/resolução das 
pendências;

• Orientar a população sobre a forma de evitar e eliminar locais que possam 
oferecer risco quanto à formação de criadouros;

• Promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la para as 
ações de prevenção e controle de acidentes por animais peçonhentos;

• Encaminhar os casos suspeitos de acidentes à Unidade Básica de Saúde (UBS);

• Reunir-se com o Agente Comunitário de Saúde para planejar ações conjuntas, 
acompanhar evolução dos índices de infestação de animais peçonhentos da área 
de abrangência, os criadouros preferenciais e as medidas que estão sendo ou 
deverão ser adotadas para melhorar a situação.
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5.10.4 Atribuições do médico

• Diagnosticar precocemente os casos de acidentes por animais peçonhentos, 
conforme orientações contidas neste caderno;

• Identificar sinais de gravidade de acidentes por animais peçonhentos;

• Solicitar exames complementares, quando necessários;

• Tratar os pacientes acidentados por animais peçonhentos com o esquema 
terapêutico adequado, e/ou outras medidas gerais, conforme orientações 
contidas neste caderno;

• Encaminhar os casos que necessitam soroterapia e/ou casos cujo tratamento 
requer a transferência do acidentado para a unidade de referência, respeitando 
os fluxos locais e mantendo-se responsável pelo acompanhamento;

• Enviar semanalmente ao setor competente as informações epidemiológicas 
referentes aos acidentes por animais peçonhentos da área de atuação da UBS;

• Realizar assistência domiciliar, quando necessária;

• Notificar e investigar os casos de acidentes por animais peçonhentos, seguindo 
estratégia local;

• Encaminhar ao setor competente a ficha de notificação e investigação de acidente 
por animal peçonhento, conforme estratégia local;

• Analisar os dados sobre acidentes com animais peçonhentos e informações da 
área adscrita da UBS para possíveis intervenções;

• Capacitar membros da equipe quanto à prevenção, diagnóstico e tratamento, 
ações de vigilância epidemiológica e controle de acidentes por animais 
peçonhentos;

• Auxiliar no gerenciamento de insumos e equipamentos necessários para 
o desempenho das atividades de atenção em situação de acidente por 
animais peçonhentos.

5.10.5  Atribuições do enfermeiro

• Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever 
medicamentos e realizar procedimentos, conforme protocolos ou outras 
normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as 
disposições legais da profissão;

• Identificar sinais de gravidade de acidentes por animais peçonhentos;

• Encaminhar os casos que necessitam soroterapia e/ou casos cujo tratamento 
requer a transferência do acidentado para a unidade de referência, respeitando 
os fluxos locais e mantendo-se responsável pelo acompanhamento;
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• Realizar assistência domiciliar, quando necessária;

• Enviar ao setor competente semanalmente as informações epidemiológicas 
referentes aos acidentes por animais peçonhentos da área de atuação da UBS;

• Notificar e investigar os casos de acidentes por animais peçonhentos, seguindo 
estratégia local;

• Analisar os dados sobre acidentes com animais peçonhentos e informações da 
área adscrita da UBS para possíveis intervenções;

• Capacitar membros da equipe quanto à prevenção, ações de vigilância 
epidemiológica e controle de acidentes por animais peçonhentos;

• Realizar o gerenciamento de insumos e equipamentos necessários para o 
desempenho das atividades de atenção em situação de acidente por animais 
peçonhentos.

5.10.6  Atribuições dos técnicos e auxiliares de enfermagem

• Participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos 
regulamentados para o exercício de sua profissão;

• Realizar assistência domiciliar, quando necessária;

• Orientar a população sobre medidas de prevenção de acidentes, sinais, sintomas 
e recursos de saúde disponíveis para as situações de acidentes por animais 
peçonhentos;

• Auxiliar no gerenciamento de insumos e equipamentos necessários para 
o desempenho das atividades de atenção em situação de acidente por 
animais peçonhentos.

5.10.7  Atribuições da Equipe de Saúde Bucal: cirurgião-dentista, 
técnicos em higiene dental – THD e auxiliar de consultório 
dentário – ACD

• Encaminhar os casos suspeitos de acidentes por animais peçonhentos à consulta 
com médico ou de enfermagem;

• Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas ao 
controle de acidentes por animais peçonhentos;

• Participar de capacitação dos membros da equipe quanto à prevenção, 
manejo, ações de vigilância epidemiológica e controle de acidentes por animais 
peçonhentos;

• Orientar a população sobre a forma de evitar e eliminar locais que possam 
oferecer risco quanto à formação de criadouros.
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5.10.8 Atribuições dos profissionais do NASF – Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família

• Identificar, em conjunto com as Equipes de Saúde da Família e a comunidade, 
as atividades, as ações e as práticas para prevenção e manejo de acidentes por 
animais peçonhentos a serem adotadas em cada uma das áreas cobertas;

• Atuar de forma integrada e planejada nas atividades desenvolvidas pelas Equipes 
de Saúde da Família, acompanhando e atendendo a casos, de acordo com os 
critérios previamente estabelecidos;

• Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões das ações 
que contribuam para a prevenção de acidentes com animais peçonhentos, por 
meio de organização participativa com os Conselhos de Saúde;

• Avaliar, em conjunto com as Equipes de Saúde da Família e os Conselhos de Saúde, 
o desenvolvimento e a implementação das ações de prevenção de acidentes com 
animais peçonhentos e a medida de seu impacto sobre a situação de saúde;

• Elaborar projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas com 
as Equipes de Saúde da Família, sobre o acompanhamento dos usuários, realizando 
ações multiprofissionais e transdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade 
compartilhada;

• Capacitar, orientar e dar suporte às ações dos ACS e ACE;

• Realizar, com as Equipes de Saúde da Família, discussões e condutas terapêuticas 
conjuntas e complementares;

• Discutir e refletir permanentemente com as Equipes de Saúde da Família a 
realidade social e as formas de organização dos territórios, desenvolvendo 
estratégias de como lidar com suas adversidades e potencialidades;

• Estimular e acompanhar as ações de controle social em conjunto com as Equipes 
de Saúde da Família;

• Identificar no território, junto com as Equipes de Saúde da Família, valores e normas 
culturais das famílias e da comunidade que possam contribuir para a presença e/
ou exposição ao risco para acidentes com animais peçonhentos;

• Identificar, articular e disponibilizar com as Equipes de Saúde da Família uma rede 
de proteção social.
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6   RAIVA

6.1   APRESENTAÇÃO

Doença infecciosa aguda, caracterizada por um quadro neurológico, que evolui 
para óbito em poucos dias. Apresenta dois ciclos básicos de transmissão: o urbano, cujos 
principais reservatórios são os cães e gatos, e o silvestre, que ocorre principalmente entre 
morcegos, macacos e raposas. 

No mundo são estimados 55.000 óbitos humanos por ano, transmitidos por cães, 
sendo 56% na Ásia e 44% na África; a maioria deles ocorre em áreas rurais.

No Brasil, a raiva é endêmica, em grau diferenciado de acordo com a região 
geopolítica. No período de 1991 a 2007, foram notificados 1.271 casos de raiva humana, 
sendo os cães responsáveis por transmitir 75%, os morcegos por 12%, os felinos por 3% 
e os 10% restantes por outras espécies. Vale salientar que, nos anos de 2004 e 2005, o 
morcego foi o principal responsável pelos casos de raiva humana, com 86,5% dos casos 
nesses dois anos, passando pela primeira vez a superar os casos com transmissão canina, 
devido à ocorrência de surtos de raiva humana no Estado do Pará, na Região Norte, e 
no Estado do Maranhão, na Região Nordeste do País. 

O coeficiente de morbi/mortalidade de raiva humana nos últimos anos vem 
diminuindo de forma significativa: de 0,05/100.000 habitantes no ano de 1990, para 
0,005/100.000 habitantes em 2007.

Gráfico 2: Casos de raiva humana no Brasil, 1986 a 2007

Essa doença é de extrema importância para saúde pública, devido a sua letalidade 
de aproximadamente 100%. Mas também por ser uma doença passível de eliminação no 
seu ciclo urbano (transmitido por cão e gato). Existem medidas eficientes de prevenção 
em relação ao ser humano e à fonte de infecção, como vacinação humana e animal, 
disponibilização de soro anti-rábico de qualidade para o homem, bloqueios de foco, 
recolhimento de animais de rua, entre outros.
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Sinonímia

Hidrofobia ou doença do cachorro louco.

6.2  AGENTE ETIOLÓGICO

O vírus rábico pertence à ordem Mononegavirales, família Rhabdoviridae e 
gênero Lyssavirus.

6.3  RESERVATÓRIO

No ciclo urbano, as principais fontes de infecção são os cães e gatos. No Brasil, 
o ciclo silvestre tem os morcegos como principal espécie relacionada à ocorrência de casos 
humanos e manutenção do vírus no ambiente, porém outros reservatórios são importantes, 
tais como: macaco, cachorro-do-mato, raposa, mão pelada, guaxinim etc.

6.4  MODO DE TRANSMISSÃO

A transmissão da raiva se dá pela penetração do vírus contido na saliva do 
animal infectado, principalmente pela mordedura e, mais raramente, pela arranhadura 
e lambedura de mucosas. O vírus penetra no organismo, multiplica-se no ponto de 
inoculação, atinge o sistema nervoso periférico e, posteriormente, o sistema nervoso 
central. A partir daí, dissemina-se para vários órgãos, incluindo glândulas salivares, onde 
também se replica e é eliminado pela saliva das pessoas ou animais enfermos.

Outra via de transmissão conhecida, porém com poucos casos, é por meio de 
transplante de órgãos. A via respiratória, sexual, digestiva (em animais) e transmissão 
vertical são relatadas em literatura, mas apresentando possibilidade remota. 

Nos cães e gatos, a eliminação de vírus pela saliva ocorre de dois a cinco dias antes 
do aparecimento dos sinais clínicos, persistindo durante toda a evolução da doença. A 
morte do animal acontece, em média, entre cinco e sete dias após a apresentação dos 
sintomas. Em relação aos animais silvestres, há poucos estudos sobre o período de 
transmissibilidade.

6.5  PERÍODO DE INCuBAÇÃO

É extremamente variável, desde dias até anos, com uma média de 45 dias no 
homem e de 10 dias a dois meses no cão. Em crianças, existe tendência para um período 
de incubação menor que no indivíduo adulto. O período de incubação está diretamente 
associado à:
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• Localização, extensão e profundidade do ferimento ou contato com a saliva de 
animais infectados;

• Distância entre o local do ferimento e troncos nervosos;

• Concentração de partículas virais inoculadas e cepa viral.

6.6  ASPECTO CLÍNICO

Após um período variável de incubação, aparecem os pródromos, que duram de 
dois a quatro dias e são inespecíficos. O paciente apresenta mal-estar geral, pequeno 
aumento de temperatura, anorexia, cefaléia, náuseas, dor de garganta, entorpecimento, 
irritabilidade, inquietude e sensação de angústia. Podem ocorrer hiperestesia e parestesia 
no trajeto de nervos periféricos, próximos ao local da mordedura, e alterações 
de comportamento. A infecção progride, surgindo manifestações de ansiedade e 
hiperexcitabilidade crescentes, febre, delírios, espasmos musculares involuntários, 
generalizados e/ou convulsões. Espasmos dos músculos da laringe, faringe e língua 
ocorrem quando o paciente vê ou tenta ingerir líquido, apresentando sialorréia intensa. 
Os espasmos musculares evoluem para um quadro de paralisia, levando a alterações 
cardiorrespiratórias, retenção urinária e obstipação intestinal.

O paciente se mantém consciente, com período de alucinações, até a instalação 
de quadro comatoso e evolução para óbito. Observa-se ainda a presença de disfagia, 
aerofobia, hiperacusia e fotofobia. 

O período de evolução do quadro clínico, após instalados os sinais e sintomas até 
o óbito, é em geral de cinco a sete dias.

No exame físico, frente à suspeita clínica, observar atentamente a fácies, 
presença de hiperacusia, hiperosmia, fotofobia, aerofobia, hidrofobia e alterações 
do comportamento.

6.7  DIAGNÓSTICO

6.7.1  Diagnóstico diferencial

No caso da raiva humana transmitida por morcegos hematófagos, cuja forma 
é predominantemente paralítica, o diagnóstico é incerto e a suspeita recai em outros 
agravos que podem ser confundidos com raiva humana. Nesses casos, o diagnóstico 
diferencial deve ser realizado com: tétano; pasteurelose, por mordedura de gato e de 
cão; infecção por vírus B (Herpesvirus simiae), por mordedura de macaco; botulismo 
e febre por mordida de rato (Sodóku); febre por arranhadura de gato (linforreticulose 
benigna de inoculação); encefalite pós-vacinal; quadros psiquiátricos; outras encefalites 
virais, especialmente as causadas por outros rabdovírus; e tularemia. 
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Cabe salientar a ocorrência de outras encefalites por arbovírus e intoxicações 
por mercúrio, principalmente na região amazônica, apresentando quadro de encefalite 
compatível com o da raiva. 

6.7.2  Diagnóstico laboratorial

A confirmação laboratorial dos casos de raiva humana em vida pode ser realizada 
pelo método de imunofluorescência direta (IFD) em impressão de córnea, raspado de 
mucosa lingual (swab) ou tecido bulbar de folículos pilosos, obtidos por biópsia de pele 
da região cervical. A sensibilidade dessas provas é limitada e, quando negativas, não se 
pode excluir a possibilidade de infecção.

 A realização da autópsia é de extrema importância para a confirmação diagnóstica. 
O sistema nervoso central (cérebro, cerebelo e medula) deverá ser encaminhado para 
o laboratório, conservado preferencialmente refrigerado, quando a previsão de chegada 
ao laboratório for de até 24 horas. Na falta de condições adequadas de refrigeração, 
conservar em solução salina com glicerina a 50%, em recipientes de paredes rígidas, 
hermeticamente fechados, com identificação de material de risco biológico e cópia da 
ficha de notificação ou de investigação. Não usar formol. O diagnóstico laboratorial é 
realizado com fragmentos do sistema nervoso central por meio das técnicas de IFD e 
inoculação em camundongos recém-nascidos ou de 21 dias.

As amostras devem ser encaminhadas para o laboratório local de cada Estado, os 
quais enviarão as amostras positivas de cães, gatos, humanos e animais silvestres para o 
laboratório de referência para realização de tipificação. Os laboratórios devem notificar 
ao solicitante do exame e à Secretaria Municipal de Saúde, que, por sua vez, repassará 
as informações para Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria de Vigilância em Saúde.

6.8  TRATAMENTO

Independente Em 2005, foi publicado um caso de sobrevivente de raiva humana, 
submetido a um protocolo de tratamento intitulado de Milwaukee1, baseado no uso 
de antivirais, indução de coma e recuperação do paciente. Apesar do sucesso nesse 
caso, independentemente do ciclo, a raiva continua sendo uma doença de letalidade de 
aproximadamente 100% e, por isso, a profilaxia anti-rábica, seja pelo esquema de pré, 
seja pela pós-exposição, deve ser adequadamente executada.

O diagnóstico precoce da doença e a aplicação do protocolo de Milwakee vêm 
sendo estimulados em pacientes com raiva. Ressaltando que ainda não é um protocolo que 
garante a sobrevida do paciente e pode deixar seqüelas graves e/ou irreversíveis, assim, a 
melhor alternativa é o tratamento profilático anti-rábico humano.

1  Artigo sobrevivente de raiva humana, publicado no NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, [S.l.]: Massachusetts 
    Medical Society; v. 352, n. 24,16 jun. 2005.
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O paciente deve ser atendido na unidade hospitalar mais próxima, sendo evitada 
sua remoção. Quando imprescindível, tem que ser cuidadosamente planejada. Manter o 
enfermo em isolamento, em quarto com pouca luminosidade, evitar ruídos e formação 
de correntes de ar, proibir visitas e somente permitir a entrada de pessoal da equipe de 
atendimento. Os profissionais médicos, de enfermagem, da higiene e limpeza devem utilizar 
equipamentos de proteção individual, bem como avaliar o contato com o paciente e, caso 
necessário, realizar esquema de pré-exposição.

Recomenda-se como tratamento de suporte: dieta por sonda nasogástrica e 
hidratação para manutenção do balanço hídrico e eletrolítico; na medida do possível, 
usar sonda vesical para reduzir a manipulação do paciente; controle da febre e vômito; 
betabloqueadores na vigência de hiperatividade simpática; uso de antiácidos, para prevenção 
de úlcera de estresse; realizar os procedimentos para aferição da pressão venosa central 
(PVC) e correção da volemia na vigência de choque; tratamento das arritmias cardíacas. 
Sedação de acordo com o quadro clínico, não devendo ser contínua.

6.8.1  Conduta em caso de possível exposição ao vírus da raiva

Em caso de possível exposição ao vírus da raiva, é imprescindível a limpeza do 
ferimento com água corrente abundante e sabão, ou outro detergente, pois essa conduta 
diminui o risco de infecção. Deve ser realizado o mais rapidamente possível após a 
agressão e repetida na unidade de saúde, independentemente do tempo transcorrido. 
A limpeza deve ser cuidadosa, visando eliminar as sujidades sem agravar o ferimento e, 
em seguida, devem ser utilizados antissépticos que inativem o vírus da raiva (como o 
livinilpirrolidona-iodo, por exemplo, o polvidine ou gluconato de clorexidine ou álcool-
iodado). Lembrar que essas substâncias deverão ser utilizadas uma única vez, no primeiro 
atendimento, e, posteriormente, a região deve ser lavada com solução fisiológica. 

A mucosa ocular deve ser lavada com solução fisiológica ou água corrente.

Em caso de contato indireto, ou seja, quando ocorre por meio de objetos ou 
utensílios contaminados com secreções de animais suspeitos, e lambedura na pele íntegra 
por animal suspeito, indica-se lavar bem o local com água corrente e sabão.

Não se recomenda a sutura dos ferimentos e, quando for absolutamente necessário, 
aproximar as bordas com pontos isolados. Havendo necessidade de aproximar as bordas, 
o soro anti-rábico, se indicado, deverá ser infiltrado uma hora antes da sutura. 

Ainda deve-se proceder à profilaxia do tétano segundo o esquema preconizado 
(caso não seja vacinado ou com esquema vacinal incompleto) e uso de antibióticos nos 
casos indicados, após avaliação médica.

Havendo contaminação da mucosa, seguir o tratamento indicado para lambedura 
na mucosa.

Após a limpeza, deve-se buscar imediatamente assistência médica, para avaliação 
e, se necessário, aplicação de vacina e soro anti-rábico (esquema de pós-exposição). 
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Deve-se fazer anamnese completa, utilizando-se a ficha de atendimento anti-rábico 
humano (Anexo O), conforme instrucional do anexo Q, visando à indicação correta do 
tratamento profilático. Classificar o acidente de acordo com as seguintes características 
do ferimento e do animal envolvido no acidente:

Características do ferimento

Em relação à transmissão do vírus da raiva, os ferimentos causados por animais 
devem ser avaliados quanto ao:

Local do acidente - ferimentos que ocorrem em regiões próximas ao sistema 
nervoso central (cabeça, face ou pescoço) ou em locais muito inervados (mãos, polpas 
digitais e planta dos pés) são graves porque facilitam a exposição do sistema nervoso 
ao vírus. A lambedura da pele íntegra não oferece risco, mas a lambedura de mucosas 
também é grave porque são permeáveis ao vírus, mesmo quando intactas, e também 
porque as lambeduras, geralmente, abrangem áreas mais extensas.

Profundidade do acidente - os ferimentos devem ser classificados como 
superficiais (sem presença de sangramento) ou profundos (apresentam sangramento, 
ou seja, ultrapassam a derme). Os ferimentos profundos, além de aumentar o risco de 
exposição do sistema nervoso, oferecem dificuldades à assepsia. Vale ressaltar que os 
ferimentos puntiformes são considerados como profundos e ainda que algumas vezes 
não apresentem sangramento.

Extensão e número de lesões - deve-se observar a extensão da lesão e se ocorreu 
apenas uma única lesão ou múltiplas, ou seja, uma porta de entrada ou várias. Considerar 
cada perfuração como uma porta de entrada, por exemplo, uma mordedura pode ter 
várias portas de entrada.

De acordo com os critérios acima estabelecidos, as exposições podem ser 
assim classificadas:

Acidentes leves

• Ferimentos superficiais, pouco extensos, geralmente únicos, em tronco e 
membros (exceto mãos, polpas digitais e planta dos pés); podem acontecer em 
decorrência de mordeduras ou arranhaduras causadas por unha ou dente;

• Lambedura de pele com lesões superficiais.

Acidentes graves

• Ferimentos na cabeça, face, pescoço, mão, polpa digital e/ou planta do pé;

• Ferimentos profundos, múltiplos ou extensos, em qualquer região do corpo;

• Lambeduras de mucosas;

• Lambeduras de pele onde já existe lesão grave;
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Atenção: o contato indireto, como a manipulação de utensílios potencialmente 
contaminados, a lambedura da pele íntegra e os acidentes com agulhas durante 
aplicação de vacina animal não são considerados acidentes de risco e não exigem 
tratamento profilático para raiva.

• Ferimentos profundos causados por unha de gato;

• Qualquer ferimento provocado por morcego.

Características do animal envolvido no acidente

Cão e gato - as características da doença em cães e gatos, como período de 
incubação, transmissão e quadro clínico, são bem conhecidas e semelhantes. Por essa 
razão estes animais (SOMENTE CÃES E GATOS) são analisados em conjunto, nos 
seguintes elementos:

• estado de saúde do animal no momento da agressão - avaliar se o animal 
estava sadio ou apresentava sinais sugestivos de raiva. A maneira como 
ocorreu o acidente pode fornecer informações sobre seu estado de saúde. 
O acidente provocado, por exemplo, o animal que reage em defesa própria, 
a estímulos dolorosos ou outras provocações, geralmente indica uma reação 
normal do animal, enquanto que a agressão espontânea (sem causa aparente) 
pode indicar alteração do comportamento e sugere que o animal pode estar 
acometido de raiva. Lembrar que o animal também pode agredir devido à 
sua índole ou adestramento.

• possibilidade de observação do animal por 10 dias - mesmo se o animal 
estiver sadio no momento do acidente, é importante que seja mantido em 
observação por 10 dias. Nos cães e gatos, o período de incubação da doença 
pode variar de alguns dias a anos, mas em geral é de cerca de 60 dias. No 
entanto, a excreção de vírus pela saliva, ou seja, o período em que o animal 
pode transmitir a doença, só ocorre a partir do final do período de incubação, 
variando entre dois e cinco dias antes do aparecimento dos sinais clínicos, 
persistindo até sua morte, que pode ocorrer em até cinco dias após o início dos 
sintomas. Portanto, o animal deve ser observado por 10 dias; se em todo esse 
período permanecer vivo e saudável, não há risco de transmissão do vírus.

• procedência do animal - é necessário saber se a região de procedência do 
animal é área de raiva controlada ou não controlada.

• hábitos de vida do animal - o animal deve ser classificado como domiciliado 
ou não-domiciliado. Animal domiciliado é o que vive exclusivamente dentro 
do domicílio, não tem contato com outros animais desconhecidos e só 
sai à rua acompanhado do seu dono. Desse modo, esses animais podem 
ser classificados como de baixo risco em relação à transmissão da raiva. 
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Relatos recentes mostram que o risco de transmissão do vírus pelo morcego 
é sempre elevado, independentemente da espécie e gravidade do ferimento. 
Por isso, toda agressão por morcego deve ser classificada como grave.

O furão ou ferret, Mustela putorius furo, apresenta características que se 
assemelham aos cães e gatos, portanto a conduta a ser tomada deve ser 
a mesma.

Ao contrário, o não-domiciliado é aquele animal que passa longos períodos 
fora do domicílio, sem controle, deve ser considerado como animal de 
risco, mesmo que tenha proprietário e receba vacinas, o que geralmente 
só ocorre nas campanhas de vacinação.

Animais silvestres - morcego de qualquer espécie, micos (sagüi e “soin”), macaco, 
raposa, mão-pelada, guaxinim, quati, gambá, roedores carnívoros silvestres etc. devem 
ser classificados como animais de risco, mesmo que domiciliados e/ou domesticados, 
haja vista que nesses animais a patogenia da raiva não é bem conhecida.

Animais domésticos de interesse econômico ou de produção - bovinos, 
bubalinos, eqüídeos, caprinos, ovinos, suínos e outros também são animais de risco. É 
importante conhecer o tipo, freqüência e grau do contato ou exposição que os tratadores 
e outros profissionais têm com esses animais, e a incidência da raiva na região, para avaliar 
a indicação de tratamento pré ou pós-exposição.

Animais de baixo risco - os seguintes roedores e lagomorfos (áreas urbanas ou de 
criação) são considerados como de baixo risco para a transmissão da raiva e, por isso, não é 
necessário indicar tratamento profilático da raiva em caso de acidentes causados por eles:

• Ratazana-de-esgoto (Rattus norvegicus);

• Rato-de-telhado (Rattus rattus);

• Camundongo (Mus musculus);

• Cobaia ou porquinho-da-índia (Cavea porcellus);

• Hamster (Mesocricetus auratus);

• Coelho (Oryetolagus cuniculus).

Observação válida para todos os animais de risco: sempre sempre que 
possível, coletar amostra de tecido cerebral e enviar para o laboratório de diagnóstico. 
O diagnóstico laboratorial é importante tanto para definir a conduta em relação ao paciente 
como para se conhecer o risco de transmissão da doença na área de procedência do 
animal. Se o resultado for negativo, o tratamento não precisa ser indicado ou, caso tenha 
sido iniciado, pode ser suspenso.

O que pode ser orientado para os profissionais da unidade de saúde em relação 
a essa conduta, pois na unidade não será coletada a amostra.
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Todas as características acima são fundamentais para determinar a indicação
ou não da profilaxia anti-rábica de acordo com os esquemas descritos no Quadro 

18 da vacina de cultivo celular.

Quadro 18: Esquema para tratamento profilático anti-rábico humano
com vacina de cultivo celular
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Soro heterólogo

Trata-se de uma solução concentrada e purificada de anticorpos, preparada em 
eqüídeos imunizados contra o vírus da raiva. Deve ser conservado em geladeira, entre 
+2º a +8º C, observando o prazo de validade do fabricante.

A dose indicada é de 40 UI/kg de peso do paciente. Deve-se infiltrar nas lesões 
a maior quantidade possível da dose do soro. Quando a lesão for extensa e múltipla, 
a dose pode ser diluída em soro fisiológico, para que todas as lesões sejam infiltradas. 
Caso a região anatômica não permita a infiltração de toda a dose, a quantidade restante, 
a menor possível, deve ser aplicada por via intramuscular, na região glútea.

Quando não se dispuser do soro ou de sua dose total, aplicar inicialmente a parte 
disponível. Iniciar imediatamente a vacinação e administrar o restante da dose de soro 
recomendada antes da 3ª dose da vacina de cultivo celular. Após esse prazo, o soro não 
é mais necessário.

O uso do soro não é necessário quando o paciente recebeu tratamento completo 
anteriormente. No entanto, em situações especiais, como pacientes imunodeprimidos 
ou dúvidas com relação ao tratamento anterior, se houver indicação, o soro deve 
ser recomendado.

Após receber o soro heterólogo, o paciente deverá ser observado pelo prazo de 
duas horas.

Eventos adversos - os soros atualmente produzidos são seguros, mas podem 
causar eventos adversos, como qualquer imunobiológico. As reações mais comuns são 
benignas, fáceis de tratar e apresentam boa evolução. A possibilidade de ocorrência 
dessas reações nunca contra-indica a prescrição do soro.

Eventos adversos que podem ocorrer após a administração do soro heterólogo:

• Manifestações locais – dor, edema e hiperemia e, mais raramente, presença 
de abscesso. São as manifestações mais comuns, normalmente de caráter 
benigno. Conduta: não é necessário notificar. Deve ser feito tratamento local, 
com o objetivo de diminuir a dor, a tumefação e a vermelhidão;

• Manifestações imediatas – choque anafilático. Manifestação rara que pode 
ocorrer nas primeiras duas horas após a aplicação. Os sintomas mais comuns 
são formigamento nos lábios, palidez, dispnéia, edemas, exantemas, hipotensão 
e perda de consciência. Conduta: notificar e investigar. Substituir o soro por 
imunoglobulina anti-rábica. Cuidado intensivo;

• Manifestações tardias: ocorrem com mais freqüência até a segunda semana 
após a aplicação do soro:

- Doença do soro - caracterizada por edema e eritema no local de aplicação 
do soro, febre, mioartralgia (poliartrite serosa), astenia, cefaléia, sudorese, 
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desidratação, exantema com máculas e pápulas pruriginosas, enfartamento 
e inflamações ganglionares e, mais raramente, vasculite e nefrite;

- Reação de Arthus - caracterizada por vasculite local acompanhada de 
necrose, dor, tumefação, rubor e úlceras profundas. Também é um quadro 
muito raro. Conduta: notificar e investigar. Deve ser feito acompanhamento 
clínico por serviço especializado.

Com o conhecimento existente na literatura disponibilidade e pela experiência 
acumulada, é possível inferir que o teste de sensibilidade ao soro heterólogo 
tem valor preditivo baixo e por isso não é indicado. A conduta mais importante 
antes de sua administração é rigoroso interrogatório sobre os antecedentes do 
paciente, avaliando:

• ocorrência e gravidade de quadros anteriores de hipersensibilidade;
• uso prévio de imunologlobinas de origem eqüídea;
• existência de contatos freqüentes com animais, principalmente com eqüídeos,
    por exemplo, nos casos de contato profissional (veterinário) ou por lazer.

 Em caso de resposta afirmativa a um dos itens anteriores, classificar o paciente 
como de risco e considerar a possibilidade de substituição do soro heterólogo pelo 
soro homólogo (imunoglobulina humana anti-rábica), se disponível. Caso não haja 
disponibilidade de soro homólogo, aconselha-se a pré-medicação desse paciente antes 
da aplicação do soro heterólogo.

Antes da administração do soro heterólogo, aconselha-se sempre a seguinte rotina, 
para qualquer paciente:

• Garantir bom acesso venoso, mantendo-o com soro fisiológico a 0,9% 
(gotejamento lento);

• Dentro das possibilidades, é conveniente deixar preparado:

-  Laringoscópio com lâminas e tubos traqueais adequados para o peso e 
idade;

-   Frasco de soro fisiológico e/ou solução de Ringer lactado;

-    Solução aquosa de adrenalina (preparada na diluição de 1:1 mil) e de aminofilina 
(10 ml = 240 mg).

Pré-medicação - na tentativa de prevenir ou atenuar possíveis reações 
adversas imediatas em pacientes de risco, podem ser utilizadas drogas bloqueadoras 
dos receptores H1 e H2 da histamina (anti-histamínicos) e um corticosteróide em 
dose antiinflamatória.

Imunoglobulina humana anti-rábica - Soro homólogo

A imunoglobulina A imunoglobulina humana anti-rábica, uma solução concentrada 
e purificada de anticorpos, preparada a partir de hemoderivados de indivíduos 
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imunizados com antígeno rábico, é um produto mais seguro que o soro anti-rábico, 
porém de produção limitada e, por isso, de baixa disponibilidade e alto custo. Deve ser 
conservada entre + 2° e + 8° C, protegida da luz, observando-se o prazo de validade 
do fabricante.

A dose indicada é de 20 UI/kg de peso. Deve-se infiltrar a maior quantidade 
possível na(s) lesão(ões). Quando a lesão for muito extensa e múltipla, a dose indicada 
pode ser diluída em soro fisiológico para que todas as lesões sejam infiltradas. Caso a 
região anatômica não permita a infiltração de toda a dose, a quantidade restante, a menor 
possível, deve ser aplicada por via intramuscular, na região glútea.

Eventos adversos ligados a imunoglobulina anti-rábica

Manifestações locais - pode provocar reações de caráter benigno, como dor, 
edema, eritema e, mais raramente, abscesso. Conduta: não é necessário notificar. 
Deve ser feito tratamento local com o objetivo de diminuir a dor, a tumefação e 
a vermelhidão.

Manifestações sistêmicas - leve estado febril. Em presença de gamaglobulinemia 
ou hipogamaglobulinemia, pode ocorrer reação anafilática. Raramente, reação de 
hipersensibilidade. Conduta: notificar e investigar.

Notas

• A imunoglobulina humana anti-rábica (soro homólogo) está disponível nos 
Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIES) do Programa 
de Imunizações das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal; 

• Os eventos adversos ao soro anti-rábico humano (heterólogo ou homólogo) 
devem ser investigados e notificados ao sistema de vigilância de eventos adversos 
do Programa Estadual de Imunizações da Secretaria de Saúde dos Estados ou 
do Distrito Federal.

Esquema de pré-exposição

É indicada para pessoas que, por força de suas atividades profissionais ou de 
lazer, estejam expostas permanentemente ao risco de infecção pelo vírus da raiva, 
tais como profissionais e estudantes das áreas de medicina veterinária e de biologia 
e profissionais/auxiliares de laboratórios de virologia e/ou anatomia patológica para 
raiva. É indicada, também, para aqueles que atuam no campo na captura, vacinação, 
identificação e classificação de mamíferos passíveis de portarem o vírus, bem como 
funcionários de zoológicos.

Esquema de pré-exposição com a vacina de cultivo celular

Esquema: três doses.

Dias de aplicação: 0, 7 e 28.
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Via de administração, dose e local de aplicação:

• Intramuscular profunda, utilizando dose completa, no músculo deltóide ou vasto lateral 
da coxa. Não aplicar no glúteo;

• Intradérmica, quando houver profissional capacitado, utilizando 0,1 ml na inserção do 
músculo deltóide;

•  Controle sorológico: a partir do 14º dia após a última dose do esquema.

Para certificar que a vacina por via intradérmica foi aplicada corretamente, 
observar a formação da pápula na pele. Se eventualmente a vacina for aplicada por 
via subcutânea ou intramuscular, realizar outra dose por via intradérmica.

Em caso de esquema pré-exposição, completar as doses, mantendo os 
intervalos, conforme esquema recomendado, e não reiniciar nova série.

Em caso de título insatisfatório, aplicar uma dose de reforço e reavaliar a partir do 
14º dia após o reforço.

Obs.: o controle sorológico (titulação de anticorpos) é exigência básica para a 
correta avaliação da pessoa vacinada.

A via intradérmica é recomendada para realização de esquemas profiláticos de 
pré-exposição, onde a vacina e os recursos financeiros são escassos, por reduzirem o 
volume de vacina aplicada por pessoa, levando uma redução de custo de 60 a 80%. No 
entanto, essa via de administração só deve ser utilizada quando houver capacitação dos 
profissionais. Ainda se deve levar em conta as condições e duração do armazenamento 
da vacina após sua reconstituição que é de oito horas e o uso de seringas de 1 ml e 
agulhas hipodérmicas curtas. 

Dessa forma, recomenda-se o uso da via intradérmica, quando é possível agendar 
um grupo de pessoas num horário e local predeterminado. Essa via não está indicada 
para pessoas que estão em tratamento com drogas que possam diminuir a resposta 
imunológica, tais como a cloroquinina.

A seguir, o esquema de pré-exposição por via intradérmica:

•  Dias de aplicação: 0, 7 e 28;

•  Via de administração, dose e local de aplicação:

   intradérmica, quando houver profissional capacitado, utilizando 0,1 ml, na 
inserção do músculo deltóide;

•  Aplicar 0,1 ml da vacina por via intradérmica em locais de drenagem linfática, 
geralmente no braço esquerdo ou direito, nos dias 0, 7 e 28.
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6.8.2  Conduta em caso de possível exposição ao vírus da raiva em 
pacientes que receberam esquema de pré-exposição

No Quadro 19 estão indicados os procedimentos a serem adotados para pacientes 
que tenham recebido tratamento pré-exposição anteriormente e que acidentalmente 
se expuseram ao risco de infecção pelo vírus da raiva e que tenham a indicação de 
tratamento profilático de pós-exposição.

Quadro 19: Conduta em caso de possível exposição ao vírus da raiva
em pacientes que receberam esquema de pré-exposição

Para certificar que a vacina por via intradérmica foi aplicada corretamente, 
observar a formação da pápula na pele. Se eventualmente a vacina for aplicada por 
via subcutânea ou intramuscular, realizar uma outra dose por via intradérmica.

Esquema modificado de pós-exposição por via intradérmica da Cruz Vermelha da 
Tailândia (“2-2-2-0-2”)

A via intradérmica tem como vantagem a economia devido o menor volume 
de vacina aplicado por pessoa, porém, para sua utilização, é imprescindível que haja 
profissional capacitado. Ainda se devem levar em conta as condições de duração e 
armazenamento da vacina após sua reconstituição (oito horas) e a necessidade de uso 
de seringas de 1 ml e agulhas hipodérmicas curtas.

 Essa via não está indicada para pessoas que estão em tratamento com drogas que 
possam diminuir a resposta imunológica, tais como a cloroquinina.

A seguir, apresenta-se o esquema de pós-exposição por via intradérmica 
reconhecida pela Organização Mundial de Saúde:

•   Esquema: 2-2-2-0-2;

•   Dias de aplicação: 0, 3, 7 e 28;

•   Via de administração, dose e local de aplicação: 

    intradérmica, quando houver profissional capacitado, utilizando 0,1 ml, na 
inserção do músculo deltóide;

•   Aplicar 0,1 ml da vacina por via intradérmica em dois locais de drenagem 
linfática, geralmente no braço esquerdo e direito, nos dias 0, 3, 7 e 28. Devem ser 
aplicadas duas doses em locais diferentes no dia 0, duas doses no dia 2, duas doses no 
dia 7 e duas doses no dia 28.
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Para indicação de tratamento profilático anti-rábico humano correto, é necessário 
avaliar a característica da mordedura. Algumas espécies animais ao agredirem podem 
levar a ferimentos semelhantes, portanto é importante tentar coletar informação sobre 
a espécie agressora e comparar com o ferimento. A seguir fotos e características de 
agressões por diferentes espécies animais.

Abandono de tratamento

O tratamento profilático anti-rábico humano deve ser garantido todos os dias, 
inclusive nos fins de semana e feriados, até a última dose prescrita (esquema completo). 
É de responsabilidade do serviço de saúde que atende o paciente realizar busca ativa 
imediata daqueles que não comparecem nas datas agendadas para a aplicação de cada 
dose da vacina prescrita. No caso da vacina anti-rábica ser feita na unidade básica de saúde 
que não funciona nos fins de semana, deve-se encaminhar o usuário para realização da 
vacina em local que realize o atendimento anti-rábico. É de extrema importância conhecer 
a rede de serviços para encaminhamento nessas situações. 

As condutas indicadas para pacientes que não comparecem na data agendada 
estão a seguir descritas.

Paciente em uso da vacina de cultivo celular

• No esquema recomendado (dias 0, 3, 7, 14 e 28), as cinco doses devem ser 
administradas no período de 28 dias a partir do início do tratamento;

• Quando o paciente faltar para a segunda dose: aplicar no dia em que comparecer 
e agendar a terceira dose com intervalo mínimo de dois dias;

• Quando o paciente faltar para a terceira dose: aplicar no dia em que comparecer 
e agendar a quarta dose com intervalo mínimo de quatro dias;

• Quando o paciente faltar para a quarta dose: aplicar no dia em que comparecer  
e agendar a quinta dose para 14 dias após;

• Quando o paciente faltar para a quinta dose: aplicar no dia em que 
comparecer.

Em caso de esquema pré-exposição, completar as doses, mantendo os intervalos, 
conforme esquema recomendado, e não reiniciar nova série.

Bases gerais do tratamento

• A profilaxia contra a raiva deve ser iniciada o mais precocemente possível;

• Sempre que houver indicação, tratar o paciente em qualquer momento, 
independentemente do tempo transcorrido entre a exposição e o acesso à 
unidade de saúde;
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• A história vacinal do animal agressor não constitui elemento suficiente para a 
dispensa da indicação do tratamento anti-rábico humano;

• Havendo interrupção do tratamento, completar as doses da vacina prescritas 
anteriormente e não iniciar nova série;

• Recomenda-se que o paciente evite esforços físicos excessivos e bebidas 
alcoólicas durante e logo após o tratamento;

• Em caso de acidente por vacina anti-rábica de vírus vivo, o paciente deve receber 
esquema completo (soro + vacina);

• Não se indica o uso de soro anti-rábico para os pacientes considerados imunizados 
por tratamento anterior, exceto nos casos de paciente imunodeprimido ou em 
caso de dúvidas sobre o tratamento anterior, quando se deve indicar o soro;

• Nos casos em que só tardiamente se conhece a necessidade do uso do soro 
anti-rábico ou quando há qualquer impedimento para o seu uso, aplicar a dose 
de soro recomendada antes da aplicação ou até a terceira dose da vacina de 
cultivo celular. Após esse prazo, o soro não é mais necessário.

6.8.3  Conduta em caso de possível reexposição ao vírus da raiva

Pessoas com risco de reexposição ao vírus da raiva que já tenham recebido 
tratamento pós-exposição anteriormente devem ser tratadas novamente de acordo 
com as indicações do Quadro 20. Para essas pessoas, quando possível, também é 
recomendável a pesquisa de anticorpos.

Obs.: em caso de reexposição, com história de tratamento anterior completo, não é 
necessário administrar o soro anti-rábico (homólogo ou heterólogo). No entanto, o soro 
poderá ser indicado se houver dúvidas ou conforme a análise de cada caso, especialmente 
nos pacientes imunodeprimidos, que devem receber sistematicamente soro e vacina.

Recomenda-se que, ao final do tratamento, seja realizada a avaliação sorológica após o 
14º dia da aplicação da última dose. Devem ser avaliados, individualmente, os pacientes 
que receberam muitas doses de vacina, como os que receberam mais de uma vez o 

Quadro 20: Esquemas de reexposição, conforme o esquema e vacina prévios
e a vacina a ser utilizada por ocasião da reexposição

1  Considerar inclusive os esquema de Fuenzalida.
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esquema completo de pós-exposição e vários esquemas de re-exposição. O risco de 
reações adversas às vacinas aumenta proporcionalmente ao número de doses aplicadas. 
Nesses casos, se possível, solicitar a avaliação sorológica do paciente. Se o título de 
anticorpos neutralizantes (AcN) for igual ou maior a 0,5 UI/ml, não é necessário indicar 
tratamento ou, caso tenha sido iniciado, pode ser suspenso.

Obs.:

a. Em caso de reexposição, com história de tratamento anterior completo, não é 
necessário administrar o soro anti-rábico (homólogo ou heterólogo). No entanto, 
o soro poderá ser indicado se houver dúvidas ou conforme a análise de cada caso, 
EXCETO nos pacientes imunodeprimidos, que devem receber sistematicamente 
soro e vacina. Recomenda-se que, ao final do tratamento, seja realizada a avaliação 
sorológica após o 14º dia da aplicação da última dose;

b. Devem ser avaliados, individualmente, os pacientes que receberam muitas doses 
de vacina, como os que receberam mais de uma vez o esquema completo de 
pós-vacinação ou os que receberam o esquema completo de pós-vacinação e 
vários esquemas de reexposição. O risco de reações adversas às vacinas aumenta 
proporcionalmente ao número de doses aplicadas. Nesses casos, se possível, 
solicitar a avaliação sorológica do paciente. Se o título de anticorpos neutralizantes 
(AcN) for igual ou maior a 0,5 UI/ml, não é necessário indicar tratamento ou, caso 
tenha sido iniciado, pode ser suspenso.

6.8.4  Conduta em caso de adentramento de morcegos

Pessoas Adentramento é definido como a entrada de morcegos no interior 
de edificações. Em situações de adentramento de morcegos, devem ser buscadas 
informações sobre o tipo de exposição frente a morcegos. 

Em caso de contato com morcego, orientar as pessoas para procurarem a 
unidade de saúde para avaliação e tratamento profilático anti-rábico se indicado. Em 
relação ao morcego, orientar a importância sobre nunca manipular diretamente ou 
matar o morcego; deve-se realizar o isolamento do morcego utilizando panos, caixas 
de papel, balde ou mesmo manter o ambiente fechado para posterior captura, que 

Importante
Em caso de reexposição com histórico de tratamento anterior completo e se o animal 
agressor, cão ou gato, for passível de observação, considerar a hipótese de somente 
observar o animal.
Quando o paciente tiver o esquema de pré-exposição, em qualquer momento, adotar 
conduta conforme o Quadro 19.
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deve ser realizada por pessoas capacitadas. Se possível, o morcego deve sempre ser 
enviado para diagnóstico laboratorial da raiva; para isso, entrar em contato com a 
Secretaria de Saúde.

Caso o morcego se encontre dentro de edificação e haja dúvida se houve contato 
com ele, realizar o esquema de pós-exposição do tratamento profilático anti-rábico 
humano, com cinco doses de vacinas nos dias 0, 3, 7, 14 e 28 e indicação de soro.

6.9  VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

6.9.1  Objetivos  

• Detectar precocemente a circulação do vírus em animais (ciclo urbano e 
silvestre), visando prevenir a ocorrência de casos humanos;

• Propor e avaliar as medidas de prevenção e controle;

• Identificar as fontes de infecção de cada caso humano e animal;

• Determinar a magnitude da raiva humana e as áreas de risco para intervenção;

6.9.2  Definição de caso suspeito/confirmado/descartado

Suspeito
Todo paciente com quadro clínico sugestivo de encefalite rábica, com antecedentes 

ou não de exposição à infecção pelo vírus rábico.

Confirmado
Todo caso suspeito comprovado laboratorialmente ou todo indivíduo com quadro 

clínico compatível de encefalite rábica, associado aos antecedentes de agressão ou 
contato com animal suspeito (associação epidemiológica), com evolução para óbito.

Caso descartado
Todo caso suspeito com imunofluorescência direta e prova biológica negativa 

ou que teve confirmação laboratorial para outra etiologia, ou caso suspeito que não 
tenha evoluído para óbito.

6.9.3  Notificação

Todo caso suspeito de raiva humana é de notificação individual, compulsória 
e imediata aos níveis municipal, estadual e federal, conforme Portaria nº 5 de 21 de 
fevereiro de 2006 da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (BRASIL, 
2006). A notificação deve ser realizada na ficha do Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (SINAN), conforme instrucional do Anexo R e a investigação deve ser 
realizada em até 72 horas da notificação (Anexo P).
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6.9.4  Medidas de prevenção e controle

Para prevenção e controle da doença, é imprescindível que mantenha seus cães 
e gatos sem contato com animais de rua e devidamente vacinados. 

Orientar a população sobre medidas como não mexer em animais desconhecidos 
quando estiverem se alimentando ou dormindo minimizam o risco de agressão. 

Em caso de possível exposição ao vírus rábico, lavar com água e sabão e procurar 
imediatamente assistência médica. 

Animais silvestres não devem ser criados como animais de estimação, pois não 
existe vacina para essa espécie, e eles podem transmitir a doença. Informar a autoridade 
sanitária local sobre ocorrência de morte de animais, agressões a pessoas e animais. 
Conforme Portaria nº 5 de 21 de fevereiro de 2006 da Secretaria de Vigilância em Saúde, 
as epizootias e/ou mortes que podem preceder a ocorrência de doenças em humano 
é de notificação compulsória. 

Para as demais medidas de vigilância epidemiológica, deve-se consultar o Guia de 
Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde.

6.10  ATRIBuIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE 
DA FAMÍLIA NO CONTROLE DA RAIVA 

a) Atribuições comuns a todos os profissionais da Atenção Básica/
Saúde da Família

• Participar do planejamento, gerenciamento e avaliação das ações desenvolvidas 
pela equipe;

• Definir estratégias de forma articulada com o setor de vigilância epidemiológica 
da Secretaria Municipal de Saúde;

• Garantir a notificação do caso suspeito (humano e animal), acompanhamento 
e continuidade do cuidado nesse nível de atenção; 

• Planejar e desenvolver ações educativas e de mobilização social envolvendo os 
diversos setores (escolas, conselhos locais, empresas, associações etc.) quanto 
à importância das ações de controle da raiva e do tratamento profilático em 
pessoas agredidas por animal que possa transmitir a doença;

• Realizar atividades de educação permanente com a equipe sobre raiva.

b) Atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

• Identificar pessoa vítima de agressão por animal e encaminhá-los à unidade 
básica de saúde para avaliação e tratamento profilático anti-rábico, 
quando necessário;
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• Orientar o usuário e família sobre a importância do acompanhamento 
da situação clínica do animal agressor e, caso ocorra a morte do animal, 
informar imediatamente a equipe de saúde responsável pelo tratamento 
profilático para as devidas providências;

• Acompanhar o usuário em tratamento profilático inclusive quanto aos sinais 
e sintomas de reação adversa vacinal e orientá-lo quanto à importância 
de concluir todo o tratamento prescrito; 

• Compartilhar com as Equipes da Unidade de Saúde/Saúde da Família as 
informações colhidas durante a visita domiciliar;

• Realizar busca de usuários faltosos e/ou que abandonaram o tratamento 
anti-rábico profilático; 

• Orientar o usuário e a família sobre a importância de manter os animais 
presos sem contato com animais de rua;

• Orientar o usuário e a família sobre a não criação de animais silvestres;

• Orientar os donos de cães e gatos sobre a importância da vacinação anti-
rábica canina e felina;

• Colaborar na observação de cães e gatos suspeitos de raiva;

• Colaborar com ações de bloqueio de foco, incluindo vacinação animal, 
recolhimento de animais de rua, envio de animais suspeitos de raiva.

c) Atribuições dos Agentes de Controle de Endemias (ACE)

• Identificar sinais e sintomas de raiva e encaminhar os casos suspeitos (humanos 
e animais) à unidade de saúde de referência. 

• Notificar todo caso suspeito de raiva à vigilância epidemiológica local;

• Identificar pessoa vítima de agressão por animal suspeito de raiva e orientá-la 
quanto à necessidade da avaliação para o tratamento profilático anti-rábico 
humano e encaminhá-los à unidade de saúde para avaliação e conseqüente 
tratamento, quando necessário;

• Notificar à vigilância epidemiológica quanto aos acidentes com animal suspeito 
de raiva;

• Orientar o usuário e família sobre a importância do acompanhamento da situação 
clínica do animal agressor e, caso ocorra à morte do animal, notificar à vigilância 
epidemiológica e informar a equipe de saúde responsável pelo tratamento 
profilático;

• Acompanhar o usuário em tratamento profilático inclusive quanto aos sinais e 
sintomas de reação adversa vacinal e mantê-lo orientado quanto à importância 
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de concluir todo o tratamento prescrito respeitando o número de doses 
prescritas e os respectivos intervalos entre doses;

• Compartilhar com as Equipes da Unidade de Saúde/Saúde da Família e de 
vigilância epidemiológica as informações colhidas durante a visita domiciliar;

• Realizar busca de usuários faltosos e/ou que abandonaram o tratamento anti-
rábico profilático; 

• Orientar o usuário e a família sobre a importância de manter os animais presos 
sem contato com animais de rua;

• Orientar o usuário e a família sobre a não criação de animais silvestres;

• Orientar o proprietário de cães e gatos sobre a importância da vacinação anti-
rábica canina e felina;

• Colaborar na observação de cães e gatos suspeitos de raiva;

• Colaborar com ações de bloqueio de foco, incluindo vacinação animal, 
recolhimento de animais de rua, envio de animais suspeitos de raiva.

d)  Atribuições do técnico e auxiliar de enfermagem

• Identificar sinais e sintomas de raiva e encaminhar imediatamente os casos suspeitos 
para atendimento pela Equipe da Unidade de Saúde/Saúde da Família; 

• Observar no cartão de vacinas dos usuários agredidos por animal suspeito o 
registro das doses da vacina anti-rábica humana;

• Realizar a vacinação anti-rábica humana em usuários agredidos quando prescrita;

• Orientar o usuário a ser vacinado sobre as características da vacina, seus possíveis 
efeitos e reações adversas e quais condutas devem ser tomadas nesse caso;

• Registrar as doses aplicadas no cartão de vacinas, na ficha de notificação e nos 
impressos de doses aplicadas do imunobiológico respectivo;

• Encaminhar ao setor competente as fichas de notificação de tratamento 
profilático e de casos suspeitos de raiva humana;

• Contribuir e participar das ações de educação em saúde da equipe quanto à 
vigilância epidemiológica da raiva e sua importância;

• Consolidar mensalmente os atendimentos anti-rábicos realizados na área de 
abrangência da equipe e encaminhá-los à vigilância epidemiológica local.

e)  Atribuições do enfermeiro

• Identificar sinais e sintomas de raiva e, na ausência do médico, encaminhar 
para a unidade hospitalar de referência para o tratamento e notificar o caso à 
vigilância epidemiológica;
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• Realizar consulta de enfermagem em paciente agredido, solicitar exames 
complementares e prescrever tratamento profilático conforme protocolo ou 
outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as 
disposições legais da profissão;

• Preencher, de forma legível e completa, a ficha de notificação de raiva ou de 
atendimento anti-rábico humano; 

• Avaliar os usuários a serem vacinados ou sorovacinados quanto à possibilidade 
de reações adversas e alérgicas ao imunobiológico a ser administrado;

• Orientar os usuários a serem vacinados sobre as características da vacina, seus 
possíveis efeitos e reações adversas e quais condutas devem ser tomadas nesse 
caso;

• Observar no cartão de vacinas dos usuários agredidos por animal suspeito o 
registro das doses da vacina anti-rábica humana e acompanhar o tratamento;

• Orientar os usuários e familiares sobre a importância do acompanhamento da 
situação clínica do animal agressor e, caso ocorra a morte do animal, eles devem 
notificar à vigilância epidemiológica e informar a equipe de saúde responsável 
pelo tratamento profilático;

• Orientar, juntamente com o médico, os auxiliares/técnicos de enfermagem 
quanto à importância de informar sobre as reações adversas e alérgicas do 
tratamento utilizado, inclusive do acompanhamento do período imediatamente 
após a administração dos imunobiológicos;

• Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em 
relação à vigilância da raiva, juntamente com o médico; 

• Orientar os auxiliares/técnicos de enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde 
e Agente de Controle de Endemias para o acompanhamento do usuário em 
tratamento profilático.

f)  Atribuições do médico

• Realizar as condutas preconizadas em caso de possível exposição ao vírus da 
raiva (pág. 151 a 164);

• Identificar sinais e sintomas de raiva, encaminhar para a unidade hospitalar de 
referência para o tratamento e notificar o caso à vigilância epidemiológica;

• Preencher, de forma legível e completa, a ficha de notificação de raiva ou de 
atendimento anti-rábico humano; 

• Avaliar os usuários a serem vacinados ou sorovacinados quanto à possibilidade 
de reações adversas e alérgicas ao imunobiológico a ser administrado;

• Orientar os usuários a serem vacinados sobre as características da vacina, 
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seus possíveis efeitos e reações adversas e quais condutas devem ser tomadas 
nesse caso;

• Observar no cartão de vacinas dos usuários agredidos por animal suspeito o 
registro das doses da vacina anti-rábica humana e acompanhar o tratamento;

• Orientar o usuário e familiares sobre a importância do acompanhamento da 
situação clínica do animal agressor e, caso ocorra a morte do animal, eles devem 
notificar à vigilância epidemiológica e informar a equipe de saúde responsável 
pelo tratamento profilático;

• Orientar, juntamente com a enfermeira, os auxiliares/técnicos de enfermagem 
quanto à importância de informar os usuários sobre as reações adversas 
e alérgicas do tratamento utilizado e do acompanhamento no período 
imediatamente após a administração dos imunobiológicos;

• Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em 
relação à vigilância da raiva, juntamente com a enfermeira; 

• Orientar enfermeiros, auxiliares/técnicos de enfermagem, ACS e ACE para o 
acompanhamento do usuário em tratamento profilático;  

• Em regiões de isolamento geográfico, considerando o risco de remoção 
inadequada e alta letalidade, o médico deverá avaliar a relação de custo-benefício 
da remoção e a possibilidade de realizar os procedimentos paliativos (p. 6 e 7) 
recomendados na unidade básica de saúde.

f)  Atribuições da Equipe de Saúde Bucal: cirurgião-dentista, técnico 
em higiene dental – THD e auxiliar de consultório dentário – ACD

• Identificar sinais e sintomas de raiva e encaminhar os casos suspeitos para 
consulta;

• Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas ao 
controle de raiva sua área de abrangência;

• Participar da capacitação dos membros da equipe quanto à prevenção, manejo 
do tratamento, ações de vigilância epidemiológica e controle de raiva;

• Orientar a comunidade quanto ao uso de medidas de proteção individual e 
familiar para a prevenção de doenças.

g)  Atribuições dos profissionais do NASF – Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família

• Identificar, em conjunto com as Equipes de Saúde da Família e a comunidade, 
as atividades, as ações e as práticas para controle de raiva a serem adotadas 
em cada uma das áreas cobertas;
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• Elaborar projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas 
com as Equipes de Saúde da Família, sobre o acompanhamento dos usuários, 
realizando ações multiprofissionais e transdisciplinares, desenvolvendo a 
responsabilidade compartilhada;

• Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões das 
ações de controle de raiva, por meio de organização participativa com os 
Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde;

• Avaliar, em conjunto com as Equipes de Saúde da Família e os Conselhos 
de Saúde, o desenvolvimento e a implementação das ações de controle de 
raiva e a medida de seu impacto sobre a situação de saúde;

• Capacitar, orientar e dar suporte às ações dos ACS e ACE;

• Realizar, com as Equipes de Saúde da Família, discussões e condutas 
terapêuticas integrativas e complementares;

• Discutir e refletir permanentemente com as Equipes de Saúde da Família a 
realidade social e as formas de organização dos territórios, desenvolvendo 
estratégias de como lidar com suas adversidades e potencialidades;

• Estimular e acompanhar as ações de controle social em conjunto com as 
Equipes de Saúde da Família;

• Identificar no território, junto com as Equipes de Saúde da Família, valores e 
normas culturais das famílias e da comunidade que possam contribuir para a 
presença e/ou exposição de risco para a raiva.
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7 PAPEL DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 
NA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE 
PÚBLICA E EVENTOS DE POTENCIAL RISCO 
SANITÁRIO NACIONAL

7.1  INTEGRAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA

Dentre Entre os diversos serviços que compõem o Sistema Único de Saúde, 
destacamos a Vigilância em Saúde e a Atenção Básica a Saúde como tendo a mesma 
finalidade: a melhoria das condições de vida e saúde da população e o mesmo objeto 
de trabalho: a coletividade. 

A Vigilância em Saúde (VS), entendida como uma forma de pensar e agir, 
tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população e a 
organização e execução de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos 
problemas existentes. 

A Atenção Básica (AB), como primeiro nível de atenção do Sistema Único de 
Saúde (SUS), caracteriza-se por um conjunto de ações, no âmbito individual e coletivo, 
que abrangem a promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, 
o tratamento, a reabilitação e visa à manutenção da saúde. Deve ser desenvolvida por 
equipes multiprofissionais, de maneira a desenvolver responsabilidade sanitária sobre 
as diferentes comunidades adscritas a territórios bem delimitados.

Um mesmo cidadão, em dado momento da sua vida, pode ser alvo das ações 
de ambos os serviços. A paciente que hoje faz seu pré-natal sob orientação da 
estratégia de Saúde da Família na unidade básica de saúde pode ser aquela que deixa de 
contabilizar as estatísticas de óbito materno. O caso de tuberculose ou meningite que 
foi oportunamente identificado pelos Agentes Comunitários de Saúde desencadeará as 
respostas necessárias tanto no segmento de vigilância em saúde quanto na promoção, 
prevenção e assistência à saúde. Assim, é prejudicial que se pense em dissociar as 
atividades de ambos os segmentos, que, apesar de independentes, seguem integrados 
numa finalidade comum.

Além dos eventos de saúde enfrentados na rotina desses serviços, novos desafios 
se apresentam como surtos e epidemias, ou na forma de doenças desconhecidas, 
emergentes ou reemergentes. O objetivo deste capítulo é dar conhecimento a todos 
os profissionais de saúde, principalmente os da atenção primária, referentes ao processo 
de detecção, notificação, monitoramento e resposta em emergências em saúde pública 
e outros eventos de potencial risco sanitário nacional e internacional.

7.2  NOVOS DESAFIOS À SAÚDE PÚBLICA

Nos últimos anos, a ocorrência de epidemias e pandemias por doenças emergentes 
ou reemergentes obrigou a comunidade internacional a pensar numa nova lógica de 
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organização dos serviços de saúde como aprimoramento da capacidade de detecção e 
resposta a eventos sanitários de grande magnitude e repercussão internacional.

Entre os fatores que contribuíram para essa mudança estão a pressão demográfica, 
as mudanças no comportamento social e as alterações ambientais. Outro fator importante 
foi a globalização, que, integrando países, aumentou a circulação de pessoas e mercadorias 
entre estes e, conseqüentemente, levou ao compartilhamento de doenças capazes de 
provocar graves problemas de ordem econômica, social, política e de saúde. 

Nenhum país é capaz de enfrentar isoladamente problemas de saúde como SARS 
e influenza aviária, entre outros. Como iniciativa de resposta a esses desafios e embasada 
nas diretrizes do Regulamento Sanitário Internacional, a OMS, então, constituiu a Rede 
Global de Alerta e Resposta a Surtos, da sigla em inglês GOARN, para Global Outbreak 
Alert and Response Network, num esforço de promover a cooperação e o aprimoramento 
da capacidade de resposta dos serviços de vigilância em saúde dos países às referidas 
situações de crise.

Representando a iniciativa brasileira de aperfeiçoamento dos serviços da vigilância 
em saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e da sua capacidade de respostas frente às 
emergências epidemiológicas, em âmbito nacional e internacional, a Secretaria de Vigilância 
em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS) tem, no CIEVS (Centro de Informações 
Estratégicas em Vigilância em Saúde), o seu ponto focal para manejo de crises agudas. 
Paralelamente, vem constituindo a Rede Nacional de Alerta e Resposta às Emergências em 
Saúde Pública – Rede CIEVS, com representantes de todas as esferas de governo e todas as 
Unidades Federadas, além de Centros de Pesquisa e Diagnóstico de referência nacional. 

O objetivo do CIEVS e da REDE CIEVS é desenvolver atividades de manejo de 
crises agudas, incluindo o monitoramento de situações sentinelas e apoio para oportuna 
e efetiva resposta das emergências epidemiológicas de relevância nacional, por meio das 
Equipes de Respostas Rápidas, sendo elemento facilitador na formulação de respostas 
oportunas e integradas nas diferentes esferas de gestão do SUS. Para isso, estabelece 
mecanismo para identificar emergências epidemiológicas, de modo contínuo e sistemático, 
por meio de notificação telefônica (Disque-Notifica), eletrônica (E-notifica) e mineração 
de informações nos principais meios de comunicação (Clipping Cievs), esses mecanismos 
já existiam, mas como CIEVS ficaram institucionalizados e centralizados, requisito básico 
na estruturação dos serviços para situações de emergências.

Nesse escopo, dada a sua capilaridade de inserção, principalmente nas populações 
menos abastadas, no contexto da vigilância em saúde, os serviços de atenção básica 
inserem-se tanto como promotores das ações de prevenção e controle das doenças 
transmissíveis – local privilegiado para o desenvolvimento da vigilância epidemiológica, 
quanto como elementos responsáveis pela identificação de novas situações e potenciais 
ameaças sanitárias nacionais. Essa última prática deve a curto prazo estar inserida 
cotidianamente nas rotinas das Equipes de saúde de Atenção Básica de forma que 
gradativamente impactem sobre os principais indicadores de saúde, mudando a realidade 
e a qualidade de vida das populações.
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7.3  OBJETIVOS DA REDE CIEVS

• Identificar emergências epidemiológicas, de modo contínuo e sistemático, 
por meio de notificação telefônica (Disque-Notifica), eletrônica (E-notifica) 
e mineração de informações nos principais meios de comunicação 
(Clipping Cievs);

• Aperfeiçoar os mecanismos de triagem, verificação e análise das notificações 
para identificar e responder às emergências epidemiológicas;

• Fortalecer a articulação entre as três esferas de gestão do SUS na resposta 
coordenada às emergências;

• Prestar apoio técnico, presencial e/ou virtual nas respostas às emergências 
em saúde pública;

• Coletar, consolidar, monitorar e disseminar as informações desses eventos 
entre os gestores e Rede CIEVS;

• Fortalecer a capacitação na resposta às emergências com estratégias de 
nível avançado, intermediário e básico.

7.4  MEIOS E FLuXOS DE NOTIFICAÇÃO

Neste item são apresentados os mecanismos de recebimento, pelo CIEVS, de 
notificações e informações referentes às Doenças de Notificação Imediata. 

É importante não confundir a notificação de emergências, que visa à mobilização e 
resposta oportuna e proporcional dos serviços de saúde, com a notificação aos serviços 
regulares de vigilância em saúde e seus sistemas oficiais de Informação, entre eles 
principalmente o Sistema Nacional de Agravos e Notificação – SINAN, do Ministério da 
Saúde. Um dado evento de saúde pode e deve ser notificado a ambas as modalidades 
de acordo com o preconizado pela portaria que define a Listagem das Doenças de 
Notificação Compulsória e dos Eventos de Notificação Imediata vigentes.

 -  Quem deve notificar ao CIEVS?
Os profissionais e instituições, do setor público e privado, relacionados à saúde, 

em todo o território nacional.

 -  Quando notificar ao CIEVS:
Os agravos de notificação imediata, relacionados adiante, devem ser notificados 

em no máximo 24 horas a partir do momento da suspeita inicial.

 -  Como notificar ao CIEVS:
a)  Por meio telefônico:

Municipal/Estadual: ao suspeitar de qualquer doença de notificação imediata, o 
profissional deve comunicar à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no máximo 24 horas. 
Caso a SMS não disponha de estrutura e fluxos para receber as notificações de emergências 
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epidemiológicas dentro desse período, principalmente nos fins de semana, feriados e período 
noturno, a notificação deverá ser feita à Secretaria Estadual de Saúde (SES). 

Nacional: caso a SMS ou SES não disponha de estrutura para receber as 
notificações de emergências epidemiológicas, ligue gratuitamente para o Disque-Notifica 
(0800-644-6645), serviço de atendimento telefônico destinado aos profissionais de 
saúde. O atendimento funciona 24 horas por dia durante todos os dias da semana. 
Ao ligar para o Disque-Notifica, o profissional de saúde será atendido por um técnico 
capacitado para receber a notificação de emergências epidemiológicas e dar resposta 
e encaminhamento adequado a cada situação notificada.

b) Por meio eletrônico:
- E-notifica: (notifica@saude.gov.br): notificação por meio do correio eletrônico 

(e-mail) do CIEVS;

- Sítio eletrônico (www.saude.gov.br/svs): notificação por meio de acesso 
direto à página da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde no 
espaço do CIEVS.

 -  Por que notificar?
Segundo a Lei nº. 6259 de 30 de outubro de 1975, os profissionais de saúde no exercício 

da profissão, bem como os responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e 
particulares de saúde e ensino, têm o dever de comunicar aos gestores do Sistema Único 
de Saúde (SUS) a ocorrência de casos suspeitos ou confirmados das doenças de notificação 
compulsória estabelecidos na Portaria nº 5, de 21 de fevereiro de 2006 (BRASIL, 2006).

 - O que acontece após a notificação
Toda notificação recebida é comunicada imediatamente à Secretaria Estadual de Saúde e 

à área técnica responsável pelo agravo na SVS/MS e verificada a veracidade e consistência das 
informações conforme fluxos estabelecidos. Nesse procedimento será analisada a veracidade 
do evento notificado e sua relevância, considerando o local de ocorrência, magnitude e 
urgência. Após esse procedimento, será definida a necessidade de apoio e/ou participação 
direta do Ministério da Saúde nas ações de prevenção e controle. Todas as ações são realizadas 
de maneira coordenada e articulada com as diferentes áreas do Ministério da Saúde, Secretarias 
Estaduais e Municipais de Saúde, além de outros órgãos e/ou instituições participantes.

A partir dessa notificação inicial, ações de cooperação nacional e internacional 
podem ocorrer dependendo da magnitude e características do evento, tais como: risco 
de dispersão para outros países, estados e municípios; risco no trânsito de pessoas e 
mercadorias (nacional ou internacional); alta repercussão em saúde pública e morbidade ou 
mortalidade e/ou são agravos inusitados ou imprevistos, tais como doenças desconhecidas, 
emergentes ou reemergentes nas áreas de ocorrência. 

 -  O que notificar imediatamente ao CIEVS?

Todos os agravos que constam no Anexo II, da Portaria nº 5 de 21 de fevereiro 
de 2006 (BRASIL, 2006), ou futuras atualizações destas. São eles considerados como 
eventos de notificação imediata e serão referidos adiante. 
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Durante seu período de funcionamento, de março de 2006 até a data de construção 
deste documento, mais de 600 eventos de diferentes naturezas foram notificados aos CIEVS.

Deve ser informado se o evento se caracteriza por um caso (suspeito ou 
confirmado), um surto ou agregados de casos e/ou óbitos; epizootias ou morte de animais 
que possam preceder a ocorrência de casos em humanos ou, por fim, outra emergência 
em saúde (ex. enchentes ou acidentes com material químico, físico ou biológico).

Classificação do Caso
I. Caso suspeito ou confirmado de
a) Botulismo 
b) Carbúnculo ou Antraz
c)  Cólera
d)  Febre Amarela
e)  Febre do Nilo Ocidental
f)  Hantaviroses
g)  Influenza humana por novo subtipo (pandêmico)
h)  Peste
i)  Poliomielite
j)  Raiva Humana
k)  Sarampo, em indivíduo com história de viagem ao exterior nos últimos 30 (trinta) 
dias ou de contato, no mesmo período, com alguém que viajou ao exterior.
l)  Síndrome Febril Íctero-hemorrágica Aguda
m)  Síndrome Respiratória Aguda Grave
n)  Varíola
o)  Tularemia

II. Caso confirmado de
a) Tétano Neonatal

III. Surto ou agregação de casos ou de óbitos por:
a) Agravos inusitados (doença desconhecida ou mudanças na epidemiologia de doenças 
conhecidas) 1

b) Difteria
c) Doença de Chagas Aguda
d) Doença Meningocócica
e) Influenza Humana

1 Se há alteração no padrão epidemiológico de doenças conhecidas, deve-se especificar qual (is) doença(s), independente 
de constar na lista de doenças de notificação Compulsória. O mesmo se faz quando de notificações de epizootias ou 
morte de animais.que podem preceder a ocorrência de doenças em humanos:

 - Epizootias em primatas não humanos
 - Outras epizootias de importância epidemiológica
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Fonte: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/portaria_5_2006.pdf>

ANEXOS
ANEXO A – PORTARIA Nº 5, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2006
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ANEXO B – FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE FEBRE AMARELA
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FICHA DE INVESTIGAÇÃO – Sinan NET
Nº – Anotar o número da notificação atribuído pela unidade de saúde para identificação 

do caso. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
1 – Este campo identifica o tipo de notificação, informação necessária à digitação. Não 

é necessário preenchê-lo.
2 – Nome do agravo/doença ou código correspondente estabelecido pelo SINAN (CID 

10) que está sendo notificado. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
3 – Anotar a data da notificação: data de preenchimento da ficha de notificação. CAMPO 

DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
4 – Preencher com a sigla da Unidade Federada (UF) que realizou a notificação. CAMPO 

DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
5 – Preencher com o nome completo do município (ou código correspondente segundo 

cadastro do IBGE) onde está localizada a unidade de saúde (ou outra fonte notificadora) 
que realizou a notificação. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

6 – Preencher com o nome completo (ou código correspondente ao Cadastro 
Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES) da unidade de saúde (ou outra 
fonte notificadora) que realizou a notificação. CAMPO DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO.

7 – Anotar a data do diagnóstico ou da evidência laboratorial e/ou clínica da doença de 
acordo com a definição de caso vigente no momento da notificação. CAMPO DE 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

8 – Preencher com o nome completo do paciente (sem abreviações). CAMPO DE 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

9 – Preencher com a data de nascimento do paciente (dia/mês/ano) de forma 
completa. 

10 – Anotar a idade do paciente somente se a data de nascimento for desconhecida 
(Ex. 20 dias = 20 D; 3 meses = 3 M; 26 anos = 26 A). Se o paciente não souber 
informar sua idade, anotar a idade aparente

Obs.: se a data de nascimento não for preenchida, a idade será CAMPO DE 
PREENCHIMENTO   OBRIGATÓRIO.

11 – Informar o sexo do paciente (M = masculino, F = feminino e I = ignorado). 
CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

12 – Preencher com a idade gestacional da paciente, quando gestante. CAMPO DE 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO quando sexo F = feminino.

13 – Preencher com o código correspondente à cor ou raça declarada pela pessoa: 
1) Branca; 2) Preta; 3) Amarela (compreendo-se nesta categoria a pessoa que se 

ANEXO C – INSTRuCIONAL DE PREENCHIMENTO DA FICHA DE 
INVESTIGAÇÃO DE FEBRE AMARELA
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declarou de raça amarela); 4) Parda (incluindo-se nesta categoria a pessoa que se 
declarou mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de preto com pessoa de outra 
cor ou raça); 5) Indígena (considerando-se nesta categoria a pessoa que se declarou 
indígena ou índia).

14 – Preencher com a série e grau que a pessoa está freqüentando ou freqüentou, 
considerando a última série concluída com aprovação ou grau de instrução do paciente 
por ocasião da notificação. 

15 – Preencher com o número do CARTÃO ÚNICO do Sistema Único de Saúde – SUS.
16 – Preencher com o nome completo da mãe do paciente (sem abreviações).
17 – Preencher com a sigla da Unidade Federada (UF) de residência do paciente. CAMPO 

DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
18 – Anotar o nome do município (ou código correspondente segundo cadastro do 

IBGE) da residência do paciente ou do local de ocorrência do surto, se notificação 
de surto. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

19 – Anotar o nome do distrito de residência do paciente.
20 – Anotar o nome do bairro (ou código correspondente segundo cadastro do SINAN) 

de residência do paciente ou do local ocorrência do surto, se notificação de surto.
21 – Anotar o tipo (avenida, rua, travessa etc.) e nome completo ou código 

correspondente do logradouro da residência do paciente, se notificação individual, 
ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto. Se o paciente for indígena 
anotar o nome da aldeia.

22 – Anotar o número do logradouro da residência do paciente, se notificação individual, 
ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto.

23 – Anotar o complemento do logradouro (ex. Bloco B, apto. 402, lote 25, casa 
14 etc.). 

24 – Caso esteja sendo utilizado o georreferenciamento, informar o local que foi adotado 
para o campo Geocampo1 (ex. Se o município esteja usando o Geocampo1 para 
informar a quadra ou número, nele deve ser informado o número da quadra ou 
número).

25 – Caso esteja usando georreferenciamento, informar o local que foi adotado para o 
campo Geocampo2.

26 – Anotar o ponto de referência para localização da residência do paciente, se notificação 
individual, ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto (perto da padaria 
do João). 

27 – Anotar o código de endereçamento postal do logradouro (avenida, rua, travessa 
etc.) da residência do paciente, se notificação individual, ou do local de ocorrência 
do surto, se notificação de surto.

28 – Anotar DDD e telefone do paciente, se notificação individual, ou do local de 
ocorrência do surto, se notificação de surto.
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29 – Zona de residência do paciente, se notificação individual, ou do local de ocorrência do 
surto, se notificação de surto por ocasião da notificação (Ex. 1 = área com característica 
estritamente urbana; 2 = área com característica estritamente rural; 3 = área rural 
com aglomeração populacional que se assemelha a uma área urbana).

30 – Anotar o nome do país de residência quando o paciente notificado residir em 
outro país. 

31 – Informar a data do início da investigação do caso. CAMPO DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO.

32 – Informar a atividade exercida pelo paciente no setor formal, informal ou autônomo 
ou sua última atividade exercida quando paciente for desempregado. O ramo de 
atividade econômica do paciente refere-se às atividades econômicas desenvolvidas 
nos processos de produção do setor primário (agricultura e extrativismo), secundário 
(indústria) ou terciário (serviços e comércio). 

33 – Assinalar nos campos correspondentes se foi detectada a presença de vetores 
silvestres, Aedes agypti, se houve o isolamento de vírus em mosquitos e/ou ocorrência 
de epizootias (morte de macacos).

34 – Assinalar se o paciente foi vacinado contra febre amarela (dados da caderneta de 
vacinação). CAMPO DE PREENCHIMENTO ESSENCIAL.

35 – Assinalar a data da vacinação contra febre amarela. CAMPO DE PREENCHIMENTO 
ESSENCIAL.

36 – Assinalar a sigla da unidade federada em que foi realizada a vacinação contra 
febre amarela.

37 – Assinalar o nome do município em que foi realizada a vacinação contra febre amarela. 
38 – Preencher com o nome completo da unidade de saúde.
39 – Assinalar os sinais e sintomas apresentados pelo paciente (Obs.: Sinal de Faget = 

dissociação pulso-temperatura).
40 – Assinalar se o paciente foi internado/hospitalizado. CAMPO DE PREENCHIMENTO 

OBRIGATÓRIO.
41 – Assinalar a data da internação.
42 – Informe o código da unidade federada onde o paciente foi internado (ex. MG).
43 – Preencher com o nome do município do hospital onde o paciente foi internado.
44 – Preencher com o nome da unidade de saúde onde o paciente foi internado.
45 – Preencher os campos com os resultados dos exames inespecíficos. Quando houver 

duas dosagens para cada exame, o campo correspondente deverá ser preenchido 
com o resultado de maior valor. Lembrar que AST (aspartato aminotransferase) é 
a antiga TGO (transaminase oxalacética) e ALT (alanina aminotransferase) é a antiga 
TGP (transaminase glutamopirúvica).

46 – Preencher com a data da coleta da 1ª amostra de sorologia para febre amarela. 
CAMPO DE PREENCHIMENTO ESSENCIAL.
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47 – Preencher com o resultado da 1ª amostra de sorologia para febre amarela. CAMPO 
DE PREENCHIMENTO ESSENCIAL.

48 – Preencher com a data da coleta da 2ª amostra de sorologia para febre amarela.
49 – Preencher com o resultado da 2ª amostra de sorologia para febre amarela.
50 – Assinalar se foi colhido material para realização de isolamento viral. CAMPO DE 

PREENCHIMENTO ESSENCIAL.
51 – Informar a data da coleta do material para isolamento viral. CAMPO DE 

PREENCHIMENTO ESSENCIAL.
52 – Assinalar o resultado do isolamento viral.
53 – Assinalar o resultado do exame histopatológico.
54 – Assinalar o resultado do exame imunohistoquímico.
55 – Preencher com a data da coleta da amostra para o exame RT-PCR.
56 – Assinalar o resultado do exame RT-PCR (Reação Transversa em Cadeia da 

Polimerase).
57 – Assinalar a classificação final (diagnóstico) do caso. CAMPO DE PREENCHIMENTO 

ESSENCIAL.
58 – Especificar o critério utilizado para confirmação ou descarte do diagnóstico. CAMPO 

DE PREENCHIMENTO ESSENCIAL.
Preencher campos relacionados ao local provável de infecção somente se caso foi 

confirmado. 
59 – Informar se o caso é autóctone do município de residência (1 = sim, 2 = não ou 

3 = indeterminado) PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO se caso confirmado.
Se caso confirmado for autóctone do município de residência, o Sinan preencherá 

automaticamente os demais campos do local provável de infecção com os dados da 
residência do paciente. Se a autoctonia for indeterminada, não preencher os campos 
do local provável de infecção. 

60 – Informar a sigla da unidade federada correspondente ao local provável de infecção. 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO se caso foi confirmado, infectado no Brasil, mas 
não é autóctone do município de residência. 

61 – Informar o nome do país correspondente ao local provável de infecção. Campo 
de PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO se caso foi confirmado, infectado no Brasil 
ou no exterior, mas não é autóctone do município de residência. 

62 – Informar o nome do município provável de infecção ou seu código correspondente 
ao cadastro do IBGE. PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO se caso foi confirmado, 
infectado no Brasil, mas não é autóctone do município de residência. 

63 – Informar o nome do distrito correspondente ao local provável de infecção se caso 
confirmado e infectado no Brasil, mas não é autóctone do município de residência.

64 – Informar o nome do bairro correspondente ao local provável de infecção se caso 
confirmado e infectado no Brasil, mas não é autóctone do município de residência.
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65 – Preencher o campo com o nome da localidade correspondente ao local provável 
da fonte de infecção.

66 – Informar se o paciente adquiriu a doença em decorrência do processo de trabalho, 
determinada pelos ambientes ou condições inadequadas de trabalho (contaminação 
acidental, exposição ou contato direto). Informar se a doença está relacionada ao 
trabalho do paciente.

67 – Informar a atividade desenvolvida pelo paciente no momento da exposição ao 
local provável de infecção. Exs.: pescaria, camping, agricultura etc. CAMPO DE 
PREENCHIMENTO ESSENCIAL.

68 – Assinalar o tipo de evolução do caso. CAMPO DE PREENCHIMENTO 
ESSENCIAL.

69 – Caso o paciente tenha evoluído para o óbito, preencher este campo com a 
data correspondente.

70 – Preencher com a data de encerramento da investigação do caso. Ex.: 
30/10/1999. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, se campo 57 
estiver preenchido.

Informações complementares e observações: anotar as informações que não constam 
da ficha de investigação, mas que são importantes para complementar à investigação e 
ajudar a esclarecer o diagnóstico do caso.
- Preencher os campos data, unidade federada, município, países freqüentados pelo 
paciente no período de 15 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas. Informar 
também o meio de transporte utilizado nos deslocamentos.
Informar o nome do município/unidade de saúde responsável por essa investigação.
Informar o código da unidade de saúde responsável por essa investigação.
Informar o nome completo do responsável por essa investigação. Ex.: Mário José da Silva.
Informar a função do responsável por essa investigação. Ex.: enfermeiro.
Registrar a assinatura do responsável por essa investigação.
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ANEXO D – REDE LABORATORIAL DE FEBRE AMARELA

ANEXO E – FLuXOGRAMA DE ATIVIDADES DIANTE DE CASO SuSPEITO 
DE FEBRE AMARELA
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ANEXO F – FLuXOGRAMA DE NOTIFICAÇÃO DE EPIZOOTIAS



VIGILÂNCIA EM SAÚDE: Zoonoses

C
A
D

E
R

N
O

S
 D

E
 

A
T
E

N
Ç

Ã
O

 
B

Á
S

IC
A

185

VIGILÂNCIA EM SAÚDE: Zoonoses

ANEXO G – FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE EPIZOOTIAS
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ANEXO H – INSTRuCIONAL DE PREENCHIMENTO DA FICHA DE 
INVESTIGAÇÃO DE EPIZOOTIAS

Instrucional Ficha de notificação de Epizootia – Sinan NET
Definição: Epizootia – animal ou grupo de animais encontrados mortos e/ou doentes com 
sintomatologia neurológica seguida ou não de morte. Uma nova epizootia é considera 
quando da não notificação de casos no intervalo de 30 dias.
Nº – Anotar o número da notificação atribuído pela unidade de saúde para identificação 

do caso. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
1 – Este campo identifica o tipo de notificação, informação necessária à digitação. Não 

é necessário preenchê-lo.
2 – Nome do agravo/doença ou código correspondente estabelecido pelo SINAN (CID 

10) que está sendo notificado. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
3 – Anotar a data da notificação: data de preenchimento da ficha de notificação. CAMPO 

DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
4 – Preencher com a sigla da Unidade Federada (UF) que realizou a notificação. CAMPO 

DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
5 – Preencher com o nome completo do município (ou código correspondente segundo 

cadastro do IBGE) onde está localizada a unidade de saúde (ou outra fonte notificadora) 
que realizou a notificação. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

6 – Preencher com o nome completo (ou código correspondente ao Cadastro 
Nacional dos Estabelecimentos de Saúde CNES) da unidade de saúde (ou outra 
fonte notificadora) que realizou a notificação. CAMPO DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO.

7 – Preencher a data de início da epizootia: CAMPO DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO.

8 – Fonte da informação: preencher com o nome completo (ou código correspondente 
ao Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde CNES) da fonte notificadora, 
que realizou a notificação. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

9 – Anotar DDD e telefone da fonte de informação, se notificação individual, ou do local 
de ocorrência do surto, se notificação de surto.

10 – Preencher a UF onde ocorreu a epizootia. CAMPO DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO.

11 – Preencher o nome completo do município onde ocorreu a epizootia (ou código 
correspondente segundo cadastro do IBGE). CAMPO DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO.

12 – Preencher o nome completo do distrito onde ocorreu a epizootia. CAMPO DE 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

13 – Preencher o nome do bairro onde ocorreu a epizootia. CAMPO DE 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
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14 – Preencher o tipo do logradouro (rua, avenida...) onde ocorreu a epizootia. CAMPO 
DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

15 – Anotar DDD e telefone da residência onde ocorreu a epizootia, se notificação 
individual, ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto.

16 – Preencher o complemento (apto, casa...) onde ocorreu a epizootia. CAMPO DE 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

17 – Preencher com as coordenadas no GEO campo 1 onde ocorreu a epizootia.
18 – Preencher com as coordenadas no GEO campo 2 onde ocorreu a epizootia.
19 – Preencher com algum ponto de referência para localização de onde ocorreu a 

epizootia.
20 – Preencher com o CEP de onde ocorreu a epizootia. CAMPO DE PREENCHIMENTO 

OBRIGATÓRIO.
21 – Anotar DDD e telefone da fonte de informação, se notificação individual, ou do 

local de ocorrência do surto, se notificação de surto.
22 – Preencher a zona onde ocorreu a epizootia. CAMPO DE PREENCHIMENTO 

OBRIGATÓRIO.
1. Urbano 2. Rural 3. Periurbana 9. Ignorado
23 – Preencher com o tipo de ambiente onde ocorreu a epizootia. 
1. Domicílio 2. Parque, praça ou zoológico 3. Área silvestre 4. Reserva ecológica 5. 

Outro
24 – Preencher se foi coletado material para exame:
1. Sim  2. Não  9. Ignorado
25 – Preencher com a data da coleta da amostra. PREENCHIMENTO ESSENCIAL.
26 – Se coletado o material, especificar qual material coletado para exame.
27 – Assinalar e enumerar (mortos e doentes) animais acometidos no momento da 

notificação:
1 – Aves: informar a ocorrência de aves mortas e/ou doentes e a quantidade. Se 

houver.
2 – Bovídeo: informar a ocorrência de bovinos mortos e/ou doentes e a quantidade. 

Se houver.
3 – Canino: informar a ocorrência de cães mortos e/ou doentes e a quantidade. Se 

houver.
4 – Eqüídeo: informar a ocorrência de eqüídeos mortos e/ou doentes e a quantidade. 

Se houver.
5 – Felino: informar a ocorrência de felinos mortos e/ou doentes e a quantidade. Se 

houver.
6 – Morcego: informar a ocorrência de morcegos mortos e/ou doentes e a quantidade. 

Se houver.
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7 – Primata não humano: informar a ocorrência de mortos e/ou doentes e a quantidade. 
Se houver.

8 – Canídeo selvagem (raposa, cão selvagem): informar a ocorrência de canídeos selvagens 
mortos e/ou doentes e a quantidade. Se houver.

9 – Se outra espécie, qual. Descrever a espécie Informar a ocorrência de morte e/ou 
doentes e a quantidade. Se houver.

28 – Suspeita diagnóstica: assinalar até três suspeitas diagnósticas.
1 – Raiva
Canino/Felino: animal ou grupo de animais encontrados mortos ou doentes com 

sintomatologia neurológica seguida de morte em até 10 dias.
Canídeo Selvagem/Primata/Outras Espécies: animal ou grupo de animais encontrados 

mortos ou doentes com sintomatologia neurológica seguido de morte.
Bovinos/Equídeos: animal ou grupo de animais de uma propriedade encontrados mortos 

ou doentes com sintomatologia neurológica seguido de morte.
Morcegos: animal encontrado morto ou em horário pouco usual e fora do seu habitat.
2 – Encefalite eqüina
Equídeo: animal ou grupo de animais de uma propriedade encontrados mortos ou 

doentes com sintomatologia neurológica seguida ou não de morte.
3 – Febre do Vírus do Nilo Ocidental
Ave: silvestre ou um grupo de aves de um determinado local encontrados mortos ou 

doentes com sintomatologia neurológica seguida ou não de morte.
Equídeo: animal ou grupo de animais de uma propriedade encontrados mortos ou 

doentes com sintomatologia neurológica seguida ou não de morte.
4 – Encefalite espongiforme bovina
Bovino: animal ou grupo de animais de uma propriedade encontrados mortos ou doentes 

com sintomatologia neurológica seguido de morte.
5 – Febre amarela
Primata não-humano de qualquer espécie, encontrado morto (incluindo ossadas) ou 

doente, em qualquer local ou território nacional.
6 – Influenza aviária
AVES: mortalidade, por causa desconhecida, superior a cinco animais de uma mesma 

espécie de aves, ou superior a 10% do grupo de aves domésticas, dentro de um 
período de até 72 horas.

7 – Outro (se outro especificar)
29 – Preencher o resultado laboratorial:
1. Positivo 2. Negativo 3. Inconclusivo 9. Ignorado
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ANEXO I – FICHA DE NOTIFICAÇÃO DA LTA
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ANEXO J – INSTRuTIVO DE PREENCHIMENTO DA FICHA DE 
NOTIFICAÇÃO DA LTA

LEISHMANIOSE TEGuMENTAR AMERICANA
INSTRuÇÕES PARA PREENCHIMENTO

FICHA DE INVESTIGAÇÃO – Sinan NET

Nº – Anotar o número da notificação atribuído pela unidade de saúde para identificação 
do caso. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

1 – Este campo identifica o tipo de notificação, informação necessária à digitação. Não 
é necessário preenchê-lo.

2 – Nome do agravo/doença ou código correspondente estabelecido pelo SINAN (CID 
10) que está sendo notificado. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

3 – Anotar a data da notificação: data de preenchimento da ficha de notificação. CAMPO 
DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

4 – Preencher com a sigla da Unidade Federada (UF) que realizou a notificação. CAMPO 
DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

5 – Preencher com o nome completo do município (ou código correspondente segundo 
cadastro do IBGE) onde está localizada a unidade de saúde (ou outra fonte notificadora) 
que realizou a notificação. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

6 – Preencher com o nome completo (ou código correspondente ao Cadastro 
Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES) da unidade de saúde (ou outra 
fonte notificadora) que realizou a notificação. CAMPO DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO.

7 – Anotar a data do diagnóstico ou da evidência laboratorial e/ou clínica da doença de 
acordo com a definição de caso vigente no momento da notificação. CAMPO DE 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

8 – Preencher com o nome completo do paciente (sem abreviações). CAMPO DE 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

9 – Preencher com a data de nascimento do paciente (dia/mês/ano) de forma 
completa. 

10 – Anotar a idade do paciente somente se a data de nascimento for desconhecida 
(Ex. 20 dias = 20 D; 3 meses = 3 M; 26 anos = 26 A). Se o paciente não souber 
informar sua idade, anotar a idade aparente

Obs.: se a data de nascimento não for preenchida, a idade será CAMPO DE 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

11 – Informar o sexo do paciente (M = masculino, F = feminino e I = ignorado). 
CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

12 – Preencher com a idade gestacional da paciente, quando gestante. CAMPO DE 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO quando sexo F = feminino.



MINISTÉRIO DA SAÚDE  /  Secretaria de Atenção à Saúde  /  Departamento de Atenção Básica

C
A
D

E
R

N
O

S
 D

E
 

A
T
E

N
Ç

Ã
O

 
B

Á
S

IC
A

192

MINISTÉRIO DA SAÚDE  /  Secretaria de Atenção à Saúde  /  Departamento de Atenção Básica

13 – Preencher com o código correspondente à cor ou raça declarada pela pessoa: 
1) Branca; 2) Preta; 3) Amarela (compreendo-se nessa categoria a pessoa que se 
declarou de raça amarela); 4) Parda (incluindo-se nessa categoria a pessoa que se 
declarou mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de preto com pessoa de outra 
cor ou raça); 5) Indígena (considerando-se nessa categoria a pessoa que se declarou 
indígena ou índia).

14 – Preencher com a série e grau que a pessoa está freqüentando ou freqüentou 
considerando a última série concluída com aprovação ou grau de instrução do paciente 
por ocasião da notificação. 

15 – Preencher com o número do CARTÃO ÚNICO do Sistema Único de Saúde – SUS.
16 – Preencher com o nome completo da mãe do paciente (sem abreviações).
17 – Preencher com a sigla da Unidade Federada (UF) de residência do paciente. CAMPO 

DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
18 – Anotar o nome do município (ou código correspondente segundo cadastro do 

IBGE) da residência do paciente ou do local de ocorrência do surto, se notificação 
de surto. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

19 – Anotar o nome do distrito de residência do paciente.
20 – Anotar o nome do bairro (ou código correspondente segundo cadastro do SINAN) 

de residência do paciente ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto.
21 – Anotar o tipo (avenida, rua, travessa etc.) e nome completo ou código correspondente 

do logradouro da residência do paciente, se notificação individual, ou do local de 
ocorrência do surto, se notificação de surto. Se o paciente for indígena, anotar o 
nome da aldeia.

22 – Anotar o número do logradouro da residência do paciente, se notificação individual, 
ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto.

23 – Anotar o complemento do logradouro (ex. Bloco B, apto. 402, lote 25, casa 14 etc.). 
24 – Caso esteja sendo utilizado o georreferenciamento, informar o local que foi adotado para 

o campo Geocampo1 (ex. Se o município esteja usando o Geocampo1 para informar a 
quadra ou número, nele deve ser informado o número da quadra ou número).

25 – Caso esteja usando georreferenciamento, informar o local que foi adotado para o 
campo Geocampo2.

26 – Anotar o ponto de referência para localização da residência do paciente, se notificação 
individual, ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto (perto da padaria 
do João).

27 – Anotar o código de endereçamento postal do logradouro (avenida, rua, travessa 
etc.) da residência do paciente, se notificação individual, ou do local de ocorrência 
do surto, se notificação de surto.

28 – Anotar DDD e telefone do paciente, se notificação individual, ou do local de 
ocorrência do surto, se notificação de surto.

29 – Zona de residência do paciente, se notificação individual, ou do local de ocorrência do 
surto, se notificação de surto por ocasião da notificação (Ex. 1 = área com característica 
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estritamente urbana; 2 = área com característica estritamente rural; 3 = área rural 
com aglomeração populacional que se assemelha a uma área urbana).

30 – Anotar o nome do país de residência quando o paciente notificado residir em outro país. 
31 – Informar a data do início da investigação do caso. CAMPO DE PREENCHIMENTO 

OBRIGATÓRIO.
32 – Informar a atividade exercida pelo paciente no setor formal, informal ou autônomo 

ou sua última atividade exercida quando o paciente for desempregado. O ramo de 
atividade econômica do paciente refere-se às atividades econômicas desenvolvidas 
nos processos de produção do setor primário (agricultura e extrativismo), secundário 
(indústria) ou terciário (serviços e comércio). 

33 – Preencher conforme os números preestabelecidos o tipo de lesão que o paciente 
apresenta. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

34 – Caso tenha lesão mucosa, especificar se há presença de cicatriz cutânea. 
35 – Preencher conforme os números preestabelecidos se o paciente apresenta co-

infecção Leishmania/HIV. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
36 – Informar o resultado do exame parasitológico direto. CAMPO DE PREENCHIMENTO 

OBRIGATÓRIO.
37 – Informar o resultado da Intradermoreação de Montenegro. CAMPO DE 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
38 – Informar o resultado do exame histopatológico. CAMPO DE PREENCHIMENTO 

OBRIGATÓRIO.
39 – Informar se o caso é novo, recidiva ou transferência de outro município ou 

estado. É considerado recidivo o paciente que apresentou nova lesão em qualquer 
lugar do corpo no período de até um ano após o último tratamento, descartando 
as possibilidades de nova infecção no período. CAMPO DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO.

40 – Informar a forma clínica da lesão: caso tenha associação de lesão mucosa e cutânea, 
prevalecer a lesão mucosa. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

41 – Preencher a data do início do tratamento.
42 – Informar o medicamento prescrito para o tratamento.
43 – Informar o peso corpóreo do paciente.
44 – Informar a dose prescrita para o tratamento do paciente. Atentar para o esquema 

padronizado pelo MS (10 a 20 mg/kg/dia/Sb+5). Lembrar que para as lesões mucosas 
a dose recomendada é de 20 mg/kg/dia/ Sb+5 e para lesões cutâneas de 15 mg/kg/
dia/ Sb+5.

45 – Informar o número de ampolas prescritas e entregue para o tratamento, 
lembrando que em casos de fracionamento (1,5) ampolas, o restante da medicação 
deve ser desprezada.

46 – Informar qual droga foi utilizada na falência do tratamento inicial. 
47 – Informar o critério de confirmação do caso. CAMPO DE PREENCHIMENTO 

OBRIGATÓRIO.



MINISTÉRIO DA SAÚDE  /  Secretaria de Atenção à Saúde  /  Departamento de Atenção Básica

C
A
D

E
R

N
O

S
 D

E
 

A
T
E

N
Ç

Ã
O

 
B

Á
S

IC
A

194

MINISTÉRIO DA SAÚDE  /  Secretaria de Atenção à Saúde  /  Departamento de Atenção Básica

48 – Informar a classificação epidemiológica. Considera-se caso autóctone aquele cujo local 
provável de infecção é o mesmo do município de residência, caso importado refere-se 
ao local provável de infecção diferente do município de residência e indeterminado, 
os casos em que foi impossível determinar o local provável de infecção.

Preencher campos relacionados ao local provável de infecção somente se caso foi 
confirmado. 

49 – Informar se o caso é autóctone do município de residência (1 = sim, 2 = não ou 
3 = indeterminado). PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO se caso confirmado.

Se caso confirmado for autóctone do município de residência, o Sinan preencherá 
automaticamente os demais campos do local provável de infecção com os dados da 
residência do paciente. Se a autoctonia for indeterminada, não preencher os campos 
do local provável de infecção. 

50 – Informar a sigla da unidade federada correspondente ao local provável de infecção. 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO se caso foi confirmado, infectado no Brasil, mas 
não é autóctone do município de residência. 

51 – Informar o nome do país correspondente ao local provável de infecção. Campo 
de PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO se caso foi confirmado, infectado no Brasil 
ou no exterior, mas não é autóctone do município de residência. 

52 – Informar o nome do município provável de infecção ou seu código correspondente 
ao cadastro do IBGE. PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO se caso foi confirmado, 
infectado no Brasil, mas não é autóctone do município de residência. 

53 – Informar o nome do distrito correspondente ao local provável de infecção se caso 
confirmado e infectado no Brasil, mas não é autóctone do município de residência.

54 – Informar o nome do bairro correspondente ao local provável de infecção se caso 
confirmado e infectado no Brasil, mas não é autóctone do município de residência.

55 – Informar se o paciente adquiriu a doença em decorrência do processo do trabalho, 
determinada pelos ambientes ou condições inadequadas de trabalho (contaminação 
acidental, exposição ou contato direto).

56 – Informar a evolução do caso.
57 – Caso o paciente tenha evoluído para óbito, preencher este campo com a data 

correspondente.
58 – Preencher com a data de encerramento da investigação do caso.

Preencher os campos data, município, unidade federada e país freqüentados pelo paciente 
no período de seis meses anteriores ao início dos sinais e sintomas.

Anotar todas as informações consideradas importantes e que não estão na ficha.
Informar o nome do município/unidade de saúde responsável por essa investigação.
Informar o código da unidade de saúde responsável por essa investigação.
Informar o nome completo do responsável por essa investigação. Ex.: Mário José da Silva.
Informar a função do responsável por essa investigação. Ex.: enfermeiro.
Registrar a assinatura do responsável por essa investigação.
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ANEXO K – FICHA DE INVESTIGAÇÃO SINAN – LEPTOSPIROSE
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Campo Nome da variável Como preencher

Campo 0 Nº da notificação Adicionar o número da notificação do paciente

Campo 1 Tipo de notificação Preencher 1 se a notificação for negativa, 2 se 
individual, 3 se surto e 4 se agregado

Campo 2 Agravo ou doença Ao preencher o código com o CID corre-
spondente, este campo será automaticamente 
preenchido 

Campo 3 Data da notificação Preencher com data (dd/mm/aaaa) de notifica-
ção do agravo

Campo 4 UF de notificação Preencher com a sigla da unidade federativa 
onde foi feita a notificação

Campo 5 Município de notificação Preencher com o código do IBGE que consta na 
tabela de municípios, o nome do município será 
preenchido de acordo com o código

Campo 6 Unidade de saúde ou outra fonte 
notificadora

Preencher com o código da unidade de saúde 
(ou outra fonte) que realizou o atendimento e 
notificação do caso. Esse código consta na tabela 
de Cadastro Nacional de Estabelecimento de 
Saúde (CNES). Ao preencher o código, o nome 
da unidade será preenchido automaticamente

Campo 7 Data de primeiros sintomas Preencher com a data (dd/mm/aaaa) de quando 
o paciente começou a apresentar os primeiros 
sinais/sintomas

Campo 8 Nome do paciente Preencher com o nome completo do paciente

Campo 9 Data de nascimento Preencher com a data (dd/mm/aaaa) de nasci-
mento do paciente

Campo 10 Idade Caso não tenha a data de nascimento do pa-
ciente, este campo deve ser preenchido com a 
idade e, no quadrado, assinalar 1 para horas de 
vida, 2 para dias de vida, 3 para meses de vida e 
4 para anos de vida

Campo 11 Sexo Preencher com M se masculino, F se feminino 
ou I caso seja ignorado

Campo 12 Gestante Caso o campo 11 seja preenchido com M, este 
campo será preenchido automaticamente com o 
número 6, não se aplica, caso o campo 11 seja 
preenchido com F, feminino, este campo deve 
ser preenchido com 1 se no 1º trimestre, 2 se 
no 2º trimestre, 3 se no 3º trimestre, 4 se idade 
gestacional ignorada, 5 se não está grávida e 9 
se ignorado

Campo 13 Raça/cor Preencher com a raça/cor declarada pelo pa-
ciente. 1 se branca, 2 se preta, 3 se amarela, 4 
se parda, 5 se indígena e 9 se ignorado

ANEXO L – ORIENTAÇÃO DE PREENCHIMENTO PARA A FICHA DE 
NOTIFICAÇÃO DE CASO SuSPEITO DE LEPTOSPIROSE
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Campo 14 Escolaridade Preencher com a série e grau que a pessoa está 
freqüentando ou freqüentou, considerando a úl-
tima série concluída com aprovação ou grau de 
instrução do paciente por ocasião da notificação

Campo 15 Número do cartão do SUS Preencher com o número do cartão do SUS 
do paciente

Campo 16 Nome da mãe Preencher com o nome da mãe do paciente

Campo 17 UF de residência Preencher com a sigla da unidade federativa de 
residência do paciente

Campo 18 Município de residência Preencher com o código do IBGE que consta na 
tabela de municípios, o nome do município será 
preenchido de acordo com o código

Campo 19 Distrito de residência Preencher com o nome do distrito de residên-
cia do paciente ou o código, quando digitado o 
nome, o código é preenchido automaticamente 
e vice-versa

Campo 20 Bairro de residência Digitar o código do bairro de residência do pa-
ciente por ocasião da notificação. Quando não 
houver código o nome do bairro, deve ser digi-
tado

Campo 21 Logradouro Preencher com os dados do endereço de 
residência do paciente por ocasião da noti-
ficação

Campo 22 Número Preencher com o nº da residência do paciente 
(nº da casa ou edifício)

Campo 23 Complemento Preencher com o complemento do endereço 
do paciente

Campo 24 Geo campo 1 e 2 Preencher com as coordenadas do endereço do 
paciente

Campo 25

Campo 26 Ponto de referência Preencher com algum ponto de referência do 
endereço do paciente, de modo que possa ser 
mais facilmente localizado (ex.: próximo da igreja 
X)

Campo 27 CEP Preencher com o CEP do endereço do pa-
ciente

Campo 28 (DDD) Telefone Preencher com o número do DDD e do tele-
fone do paciente

Campo 29 Zona Preencher com a zona de residência do paciente: 
1 se zona urbana, 2 se zona rural, 3 se zona peri-
urbana e 9 se ignorado

Campo 30 País de residência Este campo será preenchido automaticamente 
com Brasil quando o campo 17 (UF de residên-
cia) for preenchido com uma unidade federativa 
nacional. Se o paciente for residente fora do Bra-
sil, este campo deve ser preenchido de acordo 
com a tabela com código e descrição de países
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Campo 31 Data da investigação Preencher com a data (dd/mm/aaaa) em que foi 
iniciada a investigação – informar a data da 1ª 
visita ao paciente ou a seus registros

Campo 32 Ocupação/Ramo de atividade 
econômica

Preencher com a atividade exercida pelo pa-
ciente no setor formal, informal ou autônomo 
ou sua última atividade exercida quando pa-
ciente for desempregado

Campo 33 Preencher com 1 – sim, 2 – não ou 9 – igno-
rado cada alternativa de contato a que o paciente 
pode ter sido submetido: 
- Água/lama de enchente – contato físico com 
água/lama de enchente
- Criação de animais – contato físico com ani-
mais de criação, como bovinos, suínos, eqüinos, 
caprinos, etc.
- Caixa d’água – paciente realizou limpeza de 
caixa d’água
- Fossa, caixa de gordura ou esgoto – limpeza 
ou contato físico com fossa, caixa de gordura ou 
esgoto
- Local com sinais de roedores – esteve em local 
com sinais de roedores, tais como fezes, man-
chas de gordura, tocas, ninhos, etc.
- Plantio/colheita (lavoura) – participou/realizou 
essas atividades

Situação de risco ocorrida nos 30 
dias que antecederam os primeiros 
sintomas

- Rio, córrego, lagoa ou represa – esteve expos-
to à água de grandes coleções hídricas (beber, 
nadar, pescar etc.)
- Roedores – contato físico com roedores (en-
costar, tocar, pegar, mordedura, arranhão etc.)
- Armazenamento de grãos/alimentos – perman-
eceu longo tempo ou trabalhou em locais onde 
são armazenados grãos (silos) ou alimentos em 
geral (depósitos,mercados, supermercados etc.)
- Terreno baldio – permaneceu longo tempo ou 
participou de limpeza em terrenos urbanos sem 
edificações
- Lixo/Entulho – contato físico ou limpeza de lixo 
ou entulho
- Outras – teve contato ou participou de outras 
atividades de risco para leptospirose, não listadas 
anteriormente
- Caso a opção “outras” seja preenchida, espe-
cificar a outra situação de risco, não listada ante-
riormente

Campo 31 Data da investigação Preencher com a data (dd/mm/aaaa) em que foi 
iniciada a investigação – informar a data da 1ª 
visita ao paciente ou a seus registros

Campo 32 Ocupação/Ramo de atividade 
econômica

Preencher com a atividade exercida pelo pa-
ciente no setor formal, informal ou autônomo 
ou sua última atividade exercida quando pa-
ciente for desempregado

Campo 33 Preencher com 1 – sim, 2 – não ou 9 – igno-
rado cada alternativa de contato a que o paciente 
pode ter sido submetido: 
- Água/lama de enchente – contato físico com 
água/lama de enchente
- Criação de animais – contato físico com ani-
mais de criação, como bovinos, suínos, eqüinos, 
caprinos, etc.
- Caixa d’água – paciente realizou limpeza de 
caixa d’água
- Fossa, caixa de gordura ou esgoto – limpeza 
ou contato físico com fossa, caixa de gordura ou 
esgoto
- Local com sinais de roedores – esteve em local 
com sinais de roedores, tais como fezes, man-
chas de gordura, tocas, ninhos, etc.
- Plantio/colheita (lavoura) – participou/realizou 
essas atividades

Situação de risco ocorrida nos 30 
dias que antecederam os primeiros 
sintomas

- Rio, córrego, lagoa ou represa – esteve expos-
to à água de grandes coleções hídricas (beber, 
nadar, pescar etc.)
- Roedores – contato físico com roedores (en-
costar, tocar, pegar, mordedura, arranhão etc.)
- Armazenamento de grãos/alimentos – perman-
eceu longo tempo ou trabalhou em locais onde 
são armazenados grãos (silos) ou alimentos em 
geral (depósitos,mercados, supermercados etc.)
- Terreno baldio – permaneceu longo tempo ou 
participou de limpeza em terrenos urbanos sem 
edificações
- Lixo/Entulho – contato físico ou limpeza de lixo 
ou entulho
- Outras – teve contato ou participou de outras 
atividades de risco para leptospirose, não listadas 
anteriormente
- Caso a opção “outras” seja preenchida, espe-
cificar a outra situação de risco, não listada ante-
riormente
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Campo 34 Casos anteriores de leptospirose 
no local provável de infecção nos 
últimos dois meses

Preencher com 1 – sim, 2 – não ou 9 – igno-
rado as opções de contato com casos humanos 
(ocorrência de pessoas com leptospirose, no 
mesmo local provável de infecção nos últimos 
dois meses) ou com casos animais (ocorrência 
de animais com leptospirose, no mesmo local 
provável de infecção, nos últimos dois meses)

Campo 35 Data de atendimento Deve ser preenchida com a data de atendimento 
do paciente, que deve ser maior ou igual à data 
dos primeiros sintomas

Campo 36 Sinais e sintomas Preencher com 1 – sim, 2 – não ou 9 – ignorado 
cada alternativa com sinais e sintomas apresenta-
dos pelo paciente
- Febre – sensação de febre ou temperatura 
maior ou igual a 37º C
- Mialgia – dores musculares
- Cefaléia – dor de cabeça
- Prostração – fraqueza extrema, astenia
- Congestão conjuntival – olhos vermelhos
- Dor na panturrilha – dor na batata-da-perna
- Vômito – lançar pela boca o conteúdo do es-
tômago
- Diarréia – fezes amolecidas e/ou aumento no 
número de evacuações
- Icterícia – coloração amarela de pele ou mu-
cosas
- Insuficiência renal – quadro grave com uremia, 
edema, diminuição da urina etc.
- Alt. respiratórias – incluir tosse seca ou produ-
tiva, falta de ar
- Alt. cardíacas – alterações de ECG, arritmias
- Hem. pulmonar – sangramento nos pulmões, 
hemoptise 
- Outras hemorragias – sangramento em outros 
locais do corpo: pele, digestivas (hematêmese), 
nasal, gengival, locais de venopunção 
- Meningismo – sinais de irritação meníngea

Campo 37 Ocorreu hospitalização Preencher com 1 – sim, 2 – não ou 9 – igno-
rado

Campo 38 Data da internação Preencher com a data (dd/mm/aaaa) em que foi 
feita a internação, que deve ser maior ou igual à 
data do atendimento

Campo 39 Data da alta Preencher com a data (dd/mm/aaaa) em que o 
paciente recebeu alta do hospital, que deve ser 
maior ou igual à data de internação

Campo 34 Casos anteriores de leptospirose 
no local provável de infecção nos 
últimos dois meses

Preencher com 1 – sim, 2 – não ou 9 – igno-
rado as opções de contato com casos humanos 
(ocorrência de pessoas com leptospirose, no 
mesmo local provável de infecção nos últimos 
dois meses) ou com casos animais (ocorrência 
de animais com leptospirose, no mesmo local 
provável de infecção, nos últimos dois meses)

Campo 35 Data de atendimento Deve ser preenchida com a data de atendimento 
do paciente, que deve ser maior ou igual à data 
dos primeiros sintomas

Campo 36 Sinais e sintomas Preencher com 1 – sim, 2 – não ou 9 – ignorado 
cada alternativa com sinais e sintomas apresenta-
dos pelo paciente
- Febre – sensação de febre ou temperatura 
maior ou igual a 37º C
- Mialgia – dores musculares
- Cefaléia – dor de cabeça
- Prostração – fraqueza extrema, astenia
- Congestão conjuntival – olhos vermelhos
- Dor na panturrilha – dor na batata-da-perna
- Vômito – lançar pela boca o conteúdo do es-
tômago
- Diarréia – fezes amolecidas e/ou aumento no 
número de evacuações
- Icterícia – coloração amarela de pele ou mu-
cosas
- Insuficiência renal – quadro grave com uremia, 
edema, diminuição da urina etc.
- Alt. respiratórias – incluir tosse seca ou produ-
tiva, falta de ar
- Alt. cardíacas – alterações de ECG, arritmias
- Hem. pulmonar – sangramento nos pulmões, 
hemoptise 
- Outras hemorragias – sangramento em outros 
locais do corpo: pele, digestivas (hematêmese), 
nasal, gengival, locais de venopunção 
- Meningismo – sinais de irritação meníngea

Campo 37 Ocorreu hospitalização Preencher com 1 – sim, 2 – não ou 9 – igno-
rado

Campo 38 Data da internação Preencher com a data (dd/mm/aaaa) em que foi 
feita a internação, que deve ser maior ou igual à 
data do atendimento

Campo 39 Data da alta Preencher com a data (dd/mm/aaaa) em que o 
paciente recebeu alta do hospital, que deve ser 
maior ou igual à data de internação

Campo 40 UF de atendimento Preencher com a sigla da unidade federativa do 
hospital onde foi feito o atendimento do pa-
ciente
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Campo 40 UF de atendimento Preencher com a sigla da unidade federativa do 

hospital onde foi feito o atendimento do pa-
ciente

Campo 41 Município do hospital Preencher com o código do IBGE que consta na 
tabela de municípios. O nome do município será 
preenchido de acordo com o código

Campo 42 Nome do hospital Nome completo do hospital onde o paciente foi 
internado

Campo 43 Data da coleta Sorologia IgM Elisa (1ª amostra) – data da coleta 
da primeira amostra de sangue para pesquisa de 
leptospirose pelo método ELISA, que deve ser 
maior ou igual à data de atendimento

Campo 44 Resultado 1ª amostra Resultado do exame da primeira amostra pelo 
método ELISA. Pode ser 1 – reagente, 2 – não 
reagente, 3 – inconclusivo ou 4 – não realizado

Campo 45 Data da coleta Sorologia IgM Elisa (2ª amostra) – data da coleta 
da segunda amostra de sangue para pesquisa de 
leptospirose pelo método ELISA, que deve ser 
maior que a data da 1º amostra para Elisa

Campo 46 Resultado 2ª amostra Resultado do exame da segunda amostra pelo 
método ELISA. Pode ser 1 – reagente, 2 – não 
reagente, 3 – inconclusivo ou 4 – não realizado

Campo 47 Data da coleta Micro 1ª amostra Data da coleta da primeira amostra de sangue 
para pesquisa de leptospirose pelo método MI-
CROAGLUTINAÇÃO, que deve ser maior ou 
igual à data de atendimento

Campo 48 Micro 1ª amostra 1° sorovar Resultado do sorovar de maior título na primeira 
amostra. Preencher com a titulação especificada 
no exame

Campo 49 Micro 1ª amostra 2° sorovar Resultado do sorovar com segundo maior título 
na primeira amostra. Preencher com a titulação 
especificada no exame

Campo 50 Resultado microaglutinação 1ª 
amostra

Preencher com a interpretação do resultado do 
exame da primeira amostra pelo método MI-
CROAGLUTINAÇÃO. Se campo = 2, 3 ou 9, 
pular para campo 51 (data da coleta micro 2º 
amostra)

Campo 51 Data da coleta micro 2ª amostra Data da coleta da segunda amostra de sangue 
para pesquisa de leptospirose pelo método MI-
CROAGLUTINAÇÃO, que deve ser maior que 
a data da 1º coleta de microaglutinação

Campo 52 Resultado 2ª amostra 1º sorovar Resultado do sorovar de maior título na segunda 
amostra. Preencher com a titulação especificada 
no exame

Campo 53 Resultado 2ª amostra 2º sorovar Resultado do sorovar com o segundo maior 
título na segunda amostra. Preencher com a titu-
lação especificada no exame

Campo 54 Resultado microaglutinação 2ª 
amostra

Preencher com a interpretação do resultado do 
exame da primeira amostra pelo método MI-
CROAGLUTINAÇÃO. Se campo = 2, 3 ou 9, 
pular para campo 55 (isolamento)

VIGILÂNCIA EM SAÚDE: Zoonoses
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Campo 55 Isolamento – data da coleta Data da coleta de sangue para pesquisa de lep-
tospiras pelo método ISOLAMENTO, que de-
verá ser maior ou igual à data de atendimento

Campo 56 Isolamento resultado Preencher com o resultado do exame de ISO-
LAMENTO, que pode ser 1 – positivo, 2 – neg-
ativo, 3 – inconclusivo ou 4 – não realizado

Campo 57 Imunohistoquímica 
Data da coleta

Data da coleta de sangue para pesquisa de lep-
tospiras pelo método IMUNOHISTOQUÍMICA, 
que deverá ser igual à data do óbito do paciente

Campo 58 Imunohistoquímica  
Resultado

Resultado do exame de IMUNOHISTOQUÍMI-
CA, que poderá ser 1 – positivo, 2 – negativo, 
3 – inconclusivo ou 4 – não realizado

Campo 59 RT-PCR  Data da coleta Data da coleta de sangue para pesquisa de lep-
tospiras pelo método RT-PCR, que deverá ser 
maior ou igual à data de atendimento

Campo 60 RT-PCR  Resultado Resultado do exame RT-PCR: preencher com o 
resultado do exame de RT PCR, que poderá ser 
1 – positivo, 2 – negativo, 3 – inconclusivo ou 
4 – não realizado

Campo 61 Classificação final Preencher com 1 – se confirmar o caso ou com 
2 – se descartar o caso

Campo 62 Critério de confirmação ou des-
carte

Preencher com 1 – se o caso for confirmado 
ou descartado por critério laboratorial ou com 
2 – se o caso for confirmado ou descartado por 
critério clínico epidemiológico

Campo 63 O caso é autóctone  do município 
de residência

Deve ser preenchido com 1 – sim, se o paciente 
se infectou no município em que ele mora, com 
2 – não, se o paciente de infectou em município 
diferente daquele em que ele mora ou com 3 – 
indeterminado, se o paciente não souber

Campo 64 Local provável de infecção UF Preencher com a UF do local provável da fonte 
de infecção

Campo 65 País Preencher como o nome do país, se o caso foi 
infectado em outro país

Campo 66 Município de infecção Identifica o município onde está localizado o 
local provável da fonte provável de infecção. 
Preencher com o código do IBGE que consta na 
tabela de municípios. O nome do município será 
preenchido de acordo com o código

Campo 67 Distrito de infecção Identifica o distrito onde se localiza o local 
provável da fonte de infecção

Campo 68 Bairro Identifica o bairro onde se localiza o local prováv-
el da fonte de infecção

Campo 69 Área provável de infecção Preencher com 1 – se foi em área urbana, 2 – se 
em área rural, 3 – se em área periurbana ou 9 – 
se ignorado (o paciente não sabe)
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Campo 70 Ambiente de infecção Preencher com 1 – se o ambiente de infecção 
foi domiciliar, 2 – se ambiente de infecção no 
trabalho, 3 – se ambiente de lazer, 4 – se outro 
ambiente ou 9 – se ignorado

Campo 71 Doença relacionada ao trabalho Preencher com 1 – se relacionada ao trabalho, 
2 – não for relacionada ao trabalho ou 9 – se 
ignorado

Campo 72 Evolução do caso Preencher com 1 – se o paciente evoluiu para 
cura, 2 – se o paciente foi a óbito por leptospiro-
se, 3 – se o paciente foi a óbito por outras causas 
ou 9 – se ignorado

Campo 73 Data do óbito Preencher com a data (dd/mm/aaaa) em que o 
paciente foi a óbito, que deve ser igual ou supe-
rior à data de primeiros sintomas ou de atendi-
mento

Campo 74 Data de encerramento Deve ser preenchida com a data (dd/mm/aaaa) 
do encerramento da investigação, que deve ser 
maior ou igual à data de investigação

Data e endereço se esteve em situação de risco ocorrida nos 30 dias que antecederam os primeiros 
sintomas – preencher com a DATA, UF, MUNICÍPIO, ENDEREÇO e LOCALIDADE das situações de 
risco que ocorreram

Obs.: preencher com outras observações

•    Município/Unidade de Saúde – preencher com o município ou unidade de saúde que notificou o caso

•    Código da Unidade de Saúde – preencher com o código da unidade de saúde que notificou o caso

•    Nome – preencher com o nome do investigador

•    Função – função do técnico que investigou o caso

•    Assinatura – assinatura do técnico que investigou o caso
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ANEXO M – FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTES POR ANIMAIS 
PEÇONHENTOS
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ANEXO N – INSTRuMENTO PARA PREENCHIMENTO DA FICHA DE 
NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS

ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS
INSTRuMENTO PARA PREENCHIMENTO

FICHA DE INVESTIGAÇÃO – Sinan NET

N.º - Anotar o número da notificação atribuído pela unidade de saúde para identificação 
do caso. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

1 - Este campo identifica o tipo de notificação, informação necessária à digitação. Não é 
necessário preenche-lo. 

2 - Nome do agravo/doença ou código correspondente estabelecido pelo SINAN (CID 
10) que está sendo notificado. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

3 - Anotar a data da notificação: data de preenchimento da ficha de notificação. CAMPO 
DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

4 - Preencher com a sigla da Unidade Federada (UF) que realizou a notificação. CAMPO 
DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

5 - Preencher com o nome completo do município (ou código correspondente segundo 
cadastro do IBGE) onde está localizada a unidade de saúde (ou outra fonte notificadora) 
que realizou a notificação. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

6 - Preencher com o nome completo (ou código correspondente ao Cadastro Nacional dos 
Estabelecimentos de Saúde CNES) da unidade de saúde (ou outra fonte notificadora) 
que realizou a notificação. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

7- Anotar a data do diagnóstico ou da evidência laboratorial e/ou clínica da doença de 
acordo com a definição de caso vigente no momento da notificação. CAMPO DE 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

8 - Preencher com o nome completo do paciente (sem abreviações). CAMPO DE 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

9 - Preencher com a data de nascimento do paciente (dia/mês/ano) de forma completa.
10 - Anotar a idade do paciente somente se a data de nascimento for desconhecida (Ex. 

20 dias = 20 D; 3 meses = 3 M; 26 anos = 26 A). Se o paciente não souber informar 
sua idade, anotar a idade aparente OBS: Se a data de nascimento não for preenchida, 
a idade será CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

11 - Informar o sexo do paciente (M = masculino, F = feminino e I = ignorado). CAMPO 
DE  PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

12 - Preencher com a idade gestacional da paciente, quando gestante. CAMPO DE 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO quando sexo F = feminino.

13 - Preencher com o código correspondente à cor ou raça declarada pela pessoa: 1) Branca; 
2) Preta; 3) Amarela (compreendo-se nesta categoria a pessoa que se declarou de raça 
amarela); 4) Parda (incluindose nesta categoria a pessoa que se declarou mulata, cabocla, 
cafuza, mameluca ou mestiça de preto com pessoa de outra cor ou raça); 5) Indígena 
(considerando-se nesta categoria a pessoa que se declarou indígena ou índia).
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14 - Preencher com a série e grau que a pessoa está freqüentando ou freqüentou 
considerando a última série concluída com aprovação ou grau de instrução do paciente 
por ocasião da notificação. 

15 - Preencher com o número do CARTÃO ÚNICO do Sistema Único de Saúde SUS.
16 - Preencher com o nome completo da mãe do paciente (sem abreviações).
17 - Preencher com a sigla da Unidade Federada (UF) de residência do paciente. CAMPO 

DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
18 - Anotar o nome do município (ou código correspondente segundo cadastro do IBGE) 

da residência do paciente ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto. 
CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

19 - Anotar o nome do distrito de residência do paciente.
20 - Anotar o nome do bairro (ou código correspondente segundo cadastro do SINAN) 

de residência do paciente ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto.
21 - Anotar o tipo (avenida, rua, travessa, etc) e nome completo ou código correspondente 

do logradouro da residência do paciente, se notificação individual ou do local de ocorrência 
do surto, se notificação de surto. Se o paciente for indígena anotar o nome da aldeia.

22 - Anotar o número do logradouro da residência do paciente, se notificação individual 
ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto.

23 - Anotar o complemento do logradouro (ex. Bloco B, apto 402, lote 25, casa 14, etc).
24- Caso esteja sendo utilizado o georreferenciamento, informar o local que foi adotado para 

o campo Geocampo1 (ex. Se o município esteja usando o Geocampo1 para informar 
a quadra ou número, nele deve ser informado o número da quadra ou número).

25- Caso esteja usando georreferenciamento, informar o local que foi adotado para o 
campo Geocampo2.

26 - Anotar o ponto de referência para localização da residência do paciente, se notificação 
individual ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto (perto da padaria 
do João)

27 - Anotar o código de endereçamento postal do logradouro (avenida, rua, travessa, 
etc) da residência do paciente, se notificação individual ou do local de ocorrência do 
surto, se notificação de surto.

28 - Anotar DDD e telefone do paciente, se notificação individual ou do local de ocorrência 
do surto, se notificação de surto.

29 - Zona de residência do paciente, se notificação individual ou do local de ocorrência 
do surto, se notificação de surto por ocasião da notificação (Ex. 1 = área com 
características estritamente urbana; 2 = área com características estritamente rural; 3 
= área rural com aglomeração populacional que se assemelha à uma área urbana).

30 - Anotar o nome do país de residência quando o paciente notificado residir em outro país.
31 - Informar a data do início da investigação do caso. CAMPO DE PREENCHIMENTO 

OBRIGATÓRIO.
32 - Informar a atividade exercida pelo paciente no setor formal, informal ou autônomo 

ou sua última atividade exercida quando paciente for desempregado. O ramo de 
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atividade econômica do paciente refere-se às atividades econômicas desenvolvidas 
nos processos de produção do setor primário (agricultura e extrativismo); secundário 
(indústria) ou terciário (serviços e comércio).

33 - Anotar a data em que ocorreu o acidente. CAMPO DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO.

34 Anotar a UF onde ocorreu o acidente
35 - Anotar o município onde ocorreu o acidente. CAMPO DE PREENCHIMENTO 

OBRIGATÓRIO.
36 - Anotar a localidade onde ocorreu o acidente.
37 - Anotar a zona de ocorrência do acidente, se foi urbana, periurbana ou rural, caso 

não seja informado, colocar ignorado.
38 - Anotar o tempo decorrido entre o acidente e o primeiro atendimento.
39 - Anotar o local em que ocorreu a picada do animal peçonhento, caso não seja 

observado, anotar ignorado. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
40 - No ato do atendimento do paciente, anotar se há manifestações no local da picada, 

caso não seja informado, colocar ignorado.
41 - Caso haja manifestações locais no ato do atendimento, verificar se há presença de 

dor, edema, equimose, necrose ou outras manifestações, especificando qual.
42 - No ato do atendimento do paciente, anotar se há manifestações sistêmicas, caso 

não seja observado, anotar ignorado
43 - Caso haja manifestações sistêmicas no ato do atendimento, verificar se há presença de 

manifestações neuroparalíticas (ptose palpebral, turvação visual), miolíticas/hemolíticas 
(mialgia, anemia, urina escura), hemorrágicas (gengivorragia, outros sangramentos), renais 
(oligúria/anúria), vagais (vômitos, diarréia) ou outras manifestações, especificando qual.

44 Anotar o resultado do Tempo de Coagulação, se normal, alterado ou não realizado.
45 - Anotar qual o tipo provável de animal que provocou o acidente, caso não seja 

identificado, anotar ignorado. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
46 - Caso o animal peçonhento tenha sido uma serpente, anotar qual o provável gênero 

responsável pelo acidente, caso não seja identificado, anotar ignorado.
47 - Caso o animal peçonhento tenha sido uma aranha, anotar qual o provável gênero 

agressor, caso não seja identificado, anotar ignorado.
48 - Caso o animal peçonhento tenha sido uma lagarta, anotar se foi Lonomia ou outra 

lagarta, caso não seja identificado, anotar ignorado.
49 - Anotar a classificação do caso.
50 - Anotar caso tenha ocorrido soroterapia. CAMPO DE PREENCHIMENTO 

OBRIGATÓRIO.
51 - Em caso do paciente utilizar soro-antipeçonhento no tratamento, anotar o nº de 

ampolas utilizadas e qual o soro-antipeçonhento. CAMPO DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO.

52 - Anotar se há complicações locais, caso não seja observado, anotar ignorado.
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53 - Caso haja complicações locais, anotar se há infecção secundária, necrose extensa, 
síndrome compartimental, déficit funcional ou amputação.

54 - Anotar se há complicações sistêmicas, caso não seja observado, anotar ignorado. 
55 - Caso haja complicações sistêmicas, anotar se há insuficiência renal, insuficiência 

respiratória / edema pulmonar agudo, septicemia ou choque.
56 - Anotar se o acidente esteve relacionado ao trabalho. Caso não seja observado, 

anotar ignorado.
57 - Anotar a evolução do caso.
58 - Em caso de óbito, anotar a data de ocorrência do mesmo.
59 - Informar a data do encerramento do caso.
Observações: informar as observações necessárias para complementar a investigação.
Informar o nome do município/unidade de saúde responsável por esta investigação.
Informar o código da unidade de saúde responsável por esta investigação
Informar o nome completo do responsável por esta investigação. ex: Mário José da Silva
Informar a função do responsável por esta investigação. ex: Enfermeiro
Registrar a assinatura do responsável por esta investigação.
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ANEXO O – FICHA DE ATENDIMENTO ANTI-RÁBICO HuMANO
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ANEXO P – FICHA DE NOTIFICAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE RAIVA 
HuMANA
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ANEXO Q – INSTRuTIVO PARA PREENCHIMENTO DA FICHA DE 
ATENDIMENTO ANTI-RÁBICO HuMANO

Nº – Anotar o número da notificação atribuído pela unidade de saúde para identificação 
do caso. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

1 – Este campo identifica o tipo de notificação, informação necessária à digitação. Não 
é necessário preenchê-lo.

2 – Nome do agravo/doença ou código correspondente estabelecido pelo SINAN (CID 
10) que está sendo notificado. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

3 – Anotar a data da notificação: data de preenchimento da ficha de notificação. CAMPO 
DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

4 – Preencher com a sigla da Unidade Federada (UF) que realizou a notificação. CAMPO 
DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

5 – Preencher com o nome completo do município (ou código correspondente segundo 
cadastro do IBGE) onde está localizada a unidade de saúde (ou outra fonte notificadora) 
que realizou a notificação. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

6 – Preencher com o nome completo (ou código correspondente ao Cadastro 
Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES) da unidade de saúde (ou outra 
fonte notificadora) que realizou a notificação. CAMPO DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO.

7 – Anotar a data do diagnóstico ou da evidência laboratorial e/ou clínica da doença de 
acordo com a definição de caso vigente no momento da notificação. CAMPO DE 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

8 – Preencher com o nome completo do paciente (sem abreviações). CAMPO DE 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

9 – Preencher com a data de nascimento do paciente (dia/mês/ano) de forma 
completa. 

10 – Anotar a idade do paciente somente se a data de nascimento for desconhecida 
(Ex. 20 dias = 20 D; 3 meses = 3 M; 26 anos = 26 A). Se o paciente não souber 
informar sua idade, anotar a idade aparente.

Obs.: se a data de nascimento não for preenchida, a idade será CAMPO DE 
PREENCHIMENTO   OBRIGATÓRIO.

11 – Informar o sexo do paciente (M = masculino, F = feminino e I = ignorado). 
CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

12 – Preencher com a idade gestacional da paciente, quando gestante. CAMPO DE 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO quando sexo F = feminino.

13 – Preencher com o código correspondente à cor ou raça declarada pela pessoa: 
1) Branca; 2) Preta; 3) Amarela (compreendo-se nesta categoria a pessoa que se 
declarou de raça amarela); 4) Parda (incluindo-se nesta categoria a pessoa que se 
declarou mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de preto com pessoa de outra 
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cor ou raça); 5) Indígena (considerando-se nesta categoria a pessoa que se declarou 
indígena ou índia).

14 – Preencher com a série e grau que a pessoa está freqüentando ou freqüentou, 
considerando a última série concluída com aprovação ou grau de instrução do paciente 
por ocasião da notificação. 

15 – Preencher com o número do CARTÃO ÚNICO do Sistema Único de Saúde – 
SUS.

16 – Preencher com o nome completo da mãe do paciente (sem abreviações).
17 – Preencher com a sigla da Unidade Federada (UF) de residência do paciente. CAMPO 

DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
18 – Anotar o nome do município (ou código correspondente segundo cadastro do 

IBGE) da residência do paciente ou do local de ocorrência do surto, se notificação 
de surto. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

19 – Anotar o nome do distrito de residência do paciente.
20 – Anotar o nome do bairro (ou código correspondente segundo cadastro do SINAN) 

de residência do paciente ou do local de ocorrência do surto, se notificação de 
surto.

 21 – Anotar o tipo (avenida, rua, travessa etc.) e nome completo ou código 
correspondente do logradouro da residência do paciente, se notificação individual, ou 
do local de ocorrência do surto, se notificação de surto. Se o paciente for indígena, 
anotar o nome da aldeia.

 22 – Anotar o número do logradouro da residência do paciente, se notificação individual, 
ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto.

23 – Anotar o complemento do logradouro (ex. bloco B, apto. 402, lote 25, casa 14 etc.). 
24 – Caso esteja sendo utilizado o georreferenciamento, informar o local que foi adotado 

para o campo Geocampo1 (ex. Se o município esteja usando o Geocampo1 para 
informar a quadra ou número, nele deve ser informado o número da quadra ou 
número).

25 – Caso esteja usando georreferenciamento, informar o local que foi adotado para o 
campo Geocampo2.

26 – Anotar o ponto de referência para localização da residência do paciente, se notificação 
individual, ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto (perto da padaria 
do João).

27 – Anotar o código de endereçamento postal do logradouro (avenida, rua, travessa 
etc.) da residência do paciente, se notificação individual, ou do local de ocorrência 
do surto, se notificação de surto.

28 – Anotar DDD e telefone do paciente, se notificação individual, ou do local de 
ocorrência do surto, se notificação de surto.

29 – Zona de residência do paciente, se notificação individual, ou do local de ocorrência do 
surto, se notificação de surto por ocasião da notificação (Ex. 1 = área com característica 
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estritamente urbana; 2 = área com característica estritamente rural; 3 = área rural 
com aglomeração populacional que se assemelha à uma área urbana).

30 – Anotar o nome do país de residência quando o paciente notificado residir em 
outro país. 

31 – Informar a atividade exercida pelo paciente no setor formal, informal ou autônomo 
ou sua última atividade exercida quando paciente for desempregado. O ramo de 
atividade econômica do paciente refere-se às atividades econômicas desenvolvidas 
nos processos de produção do setor primário (agricultura e extrativismo), secundário 
(indústria) ou terciário (serviços e comércio).

32 – Informar o TIPO DE EXPOSIÇÃO (CONTATO) AO VÍRUS RÁBICO. Assinalar em 
cada tipo de exposição se houve a ocorrência ou não. CAMPO DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO

33 – Identificar a LOCALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO (do ferimento ou da área de contato). 
Assinalar para cada local disponível se ocorreu à exposição ou não. CAMPO DE 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

34  – Informar sobre o FERIMENTO. Selecionar a opção pertinente quanto à 
quantidade.

35  – TIPO DE FERIMENTO. Selecionar a opção pertinente.
36 – Anotar a DATA EM QUE OCORREU A EXPOSIÇÃO. Ex: 9/12/2000.
37 – Assinalar se HOUVE TRATAMENTO ANTERIORMENTE. Selecionar a opção 

pertinente. CAMPO ESSENCIAL.
38 – Informar o período do TRATAMENTO ANTERIOR. Assinalar a opção pertinente. 

CAMPO ESSENCIAL.
39 – Informar o número total de DOSES DE VACINA ANTI-RÁBICA RECEBIDAS no 

tratamento anterior. CAMPO ESSENCIAL.
40  – ESPÉCIE (espécie de animal agressor). Selecionar a opção pertinente. CAMPO 

DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
41 – CONDIÇÃO DO ANIMAL PARA FINS DE CONDUTA DE TRATAMENTO no 

momento da AGRESSÃO OU OUTRO TIPO DE EXPOSIÇÃO. Selecionar a opção 
pertinente. CAMPO ESSENCIAL

42 – Informar se o ANIMAL É PASSÍVEL DE OBSERVAÇÃO. CAMPO ESSENCIAL.
43 – Informar o tipo de TRATAMENTO ATUALMENTE INDICADO. Selecionar a opção 

pertinente. CAMPO ESSENCIAL.
44 – Informar o NOME DO LABORATÓRIO PRODUTOR DA VACINA UTILIZADA. 

Selecionar a opção pertinente. Em caso de “outro”, especificar o laboratório.
45 – Anotar o NÚMERO DO LOTE da vacina utilizada (item: vacina 1). Sendo utilizado 

mais de um lote, anotar o número do outro lote no item “vacina 2”.
46 – Anotar a DATA DO VENCIMENTO DO LOTE DA VACINA UTILIZADA.
47 – Anotar o dia e o mês da aplicação de cada dose, da vacina utilizada. CAMPO 

ESSENCIAL.



VIGILÂNCIA EM SAÚDE: Zoonoses

C
A
D

E
R

N
O

S
 D

E
 

A
T
E

N
Ç

Ã
O

 
B

Á
S

IC
A

217

VIGILÂNCIA EM SAÚDE: Zoonoses

48 – Informar a CONDIÇÃO FINAL DO ANIMAL APÓS OBSERVAÇÃO. Selecionar 
a opção pertinente.

49 – Informar se HOUVE INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO INDICADO. Selecionar 
a opção pertinente. CAMPO ESSENCIAL.

50 – Informar o MOTIVO DA INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO INDICADO. 
Selecionar a opção pertinente. Considerar como ABANDONO sempre que o 
paciente interromper o tratamento sem indicação e orientação da Unidade de Saúde 
que prescreveu o tratamento. (SE ITEM 49 = SIM, ESTE SE TORNARÁ CAMPO 
DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)

51 – Informar se a UNIDADE DE SAÚDE PROCUROU O PACIENTE que abandonou 
o tratamento indicado, objetivando a continuidade. Selecionar a opção pertinente. 
CAMPO ESSENCIAL.

52 – Informar se o paciente apresentou algum tipo de REAÇÃO ADVERSA À VACINA 
UTILIZADA. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO. 

53 – Informar se foi indicada a aplicação de SORO ANTI-RÁBICO. Assinalar a opção 
pertinente. CAMPO ESSENCIAL.

54 – Anotar o PESO DO PACIENTE em quilogramas, se o soro anti-rábico foi 
indicado.

55 – Anotar a QUANTIDADE DE SORO APLICADA em (ml) e assinalar a opção 
pertinente ao TIPO DE SORO ANTI-RÁBICO HUMANO aplicado.

56 – Informar se houve INFILTRAÇÃO DE SORO ANTI-RÁBICO no local ou locais 
dos ferimentos. Selecionar a opção pertinente.

57 – Informar o NOME DO LABORATÓRIO PRODUTOR DO SORO ANTI-RÁBICO 
UTILIZADO. Selecionar a opção pertinente. Em caso de “outro”, especificar o 
laboratório.

58 – Anotar o NÚMERO DA PARTIDA OU DO LOTE do soro anti-rábico utilizado.
59 – Informar se o paciente apresentou algum tipo de REAÇÃO ADVERSA ao soro 

utilizado. CAMPO ESSENCIAL.
60 – Informar a data do encerramento do caso. CAMPO ESSENCIAL.
Obs.: anotar a DATA E OS RESULTADOS DE LABORATÓRIO, se tiver sido enviadas 

peças para análises laboratoriais e outras informações que julgarem pertinentes.

Informar o nome do município/unidade de saúde responsável por essa investigação.
Informar o código da unidade de saúde responsável por essa investigação. 
Informar o nome completo do responsável por essa investigação. Ex.: Mário José da Silva.
Informar a função do responsável por essa investigação. Ex.: enfermeiro.
Registrar a assinatura do responsável por essa investigação.
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ANEXO R – INSTRuMENTO PARA PREENCHIMENTO DA FICHA DE 
ATENDIMENTO ANTI-RÁBICO HuMANO

Nº – Anotar o número da notificação atribuído pela unidade de saúde para identificação 
do caso. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

1 – Este campo identifica o tipo de notificação, informação necessária à digitação. Não 
é necessário preenchê-lo.

2 – Nome do agravo/doença ou código correspondente estabelecido pelo SINAN (CID 
10) que está sendo notificado. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

3 – Anotar a data da notificação: data de preenchimento da ficha de notificação. CAMPO 
DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

4 – Preencher com a sigla da Unidade Federada (UF) que realizou a notificação. CAMPO 
DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

5 – Preencher com o nome completo do município (ou código correspondente segundo 
cadastro do IBGE) onde está localizada a unidade de saúde (ou outra fonte notificadora) 
que realizou a notificação. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

6 – Preencher com o nome completo (ou código correspondente ao Cadastro 
Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES) da unidade de saúde (ou outra 
fonte notificadora) que realizou a notificação. CAMPO DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO.

7 – Anotar a data do diagnóstico ou da evidência laboratorial e/ou clínica da doença de 
acordo com a definição de caso vigente no momento da notificação. CAMPO DE 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

8 – Preencher com o nome completo do paciente (sem abreviações). CAMPO DE 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

9 – Preencher com a data de nascimento do paciente (dia/mês/ano) de forma completa. 
10 – Anotar a idade do paciente somente se a data de nascimento for desconhecida 

(Ex. 20 dias = 20 D; 3 meses = 3 M; 26 anos = 26 A). Se o paciente não souber 
informar sua idade, anotar a idade aparente.

Obs.: se a data de nascimento não for preenchida, a idade será CAMPO DE 
PREENCHIMENTO   OBRIGATÓRIO.

11 – Informar o sexo do paciente (M = masculino, F = feminino e I = ignorado). 
CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

12 – Preencher com a idade gestacional da paciente, quando gestante. CAMPO DE 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO quando sexo F = feminino.

13 – Preencher com o código correspondente à cor ou raça declarada pela pessoa: 1) Branca; 
2) Preta; 3) Amarela (compreendo-se nesta categoria a pessoa que se declarou de raça 
amarela); 4) Parda (incluindo-se nesta categoria a pessoa que se declarou mulata, cabocla, 
cafuza, mameluca ou mestiça de preto com pessoa de outra cor ou raça); 5) Indígena 
(considerando-se nesta categoria a pessoa que se declarou indígena ou índia).
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14 – Preencher com a série e grau que a pessoa está freqüentando ou freqüentou, 
considerando a última série concluída com aprovação ou grau de instrução do paciente 
por ocasião da notificação. 

15 – Preencher com o número do CARTÃO ÚNICO do Sistema Único de Saúde – SUS.
16 – Preencher com o nome completo da mãe do paciente (sem abreviações).
17 – Preencher com a sigla da Unidade Federada (UF) de residência do paciente. CAMPO 

DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
18 – Anotar o nome do município (ou código correspondente segundo cadastro do 

IBGE) da residência do paciente ou do local de ocorrência do surto, se notificação 
de surto. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.

19 – Anotar o nome do distrito de residência do paciente.
20 – Anotar o nome do bairro (ou código correspondente segundo cadastro do SINAN) 

de residência do paciente ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto.
21 – Anotar o tipo (avenida, rua, travessa etc.) e nome completo ou código correspondente 

do logradouro da residência do paciente, se notificação individual, ou do local de 
ocorrência do surto, se notificação de surto. Se o paciente for indígena, anotar o 
nome da aldeia.

22 – Anotar o número do logradouro da residência do paciente, se notificação individual, 
ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto.

23 – Anotar o complemento do logradouro (ex. bloco B, apto. 402, lote 25, casa 14 etc.). 
24 – Caso esteja sendo utilizado o georreferenciamento, informar o local que foi 

adotado para o campo Geocampo1 (ex. Se o município esteja usando o Geocampo1 
para informar a quadra ou número, nele deve ser informado o número da quadra 
ou número).

25 – Caso esteja usando georreferenciamento, informar o local que foi adotado para o 
campo Geocampo2.

26 – Anotar o ponto de referência para localização da residência do paciente, se notificação 
individual, ou do local de ocorrência do surto, se notificação de surto (perto da padaria 
do João). 

27 – Anotar o código de endereçamento postal do logradouro (avenida, rua, travessa 
etc.) da residência do paciente, se notificação individual, ou do local de ocorrência 
do surto, se notificação de surto.

28 – Anotar DDD e telefone do paciente, se notificação individual, ou do local de 
ocorrência do surto, se notificação de surto.

29 – Zona de residência do paciente, se notificação individual, ou do local de ocorrência 
do surto, se notificação de surto por ocasião da notificação (Ex. 1 = área com 
características estritamente urbana; 2 = área com características estritamente rural; 3 
= área rural com aglomeração populacional que se assemelha a uma área urbana).

30 – Anotar o nome do país de residência quando o paciente notificado residir em outro país. 
31 – Informar a data do início da investigação do caso CAMPO DE PREENCHIMENTO 

OBRIGATÓRIO.
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32 – Informar a atividade exercida pelo paciente no setor formal, informal ou autônomo 
ou sua última atividade exercida quando paciente for desempregado. O ramo de 
atividade econômica do paciente refere-se às atividades econômicas desenvolvidas 
nos processos de produção do setor primário (agricultura e extrativismo), secundário 
(indústria) ou terciário (serviços e comércio).

33 – Informar o(s) tipo(s) de exposição ao vírus da raiva. CAMPO ESSENCIAL.
34 – Informar a(s) localização(ões) da exposição ao vírus da raiva. CAMPO 

ESSENCIAL.
35 – Informar se o ferimento é único, múltiplo ou se não houve ferimento. 
36 – Informar o tipo de ferimento. 
37 – Informar com a data da exposição ao vírus da raiva (data da agressão pelo animal) 

CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
38 – Informar se o paciente tem história de tratamento anti-rábico. CAMPO 

ESSENCIAL.
39 – Informar o número de doses aplicadas.
40 – Em caso afirmativo no campo 39, informar com a data da última dose. 
41 – Informar a espécie do animal agressor. CAMPO DE PREENCHIMENTO 

OBRIGATÓRIO.
42 – Informar se o animal é vacinado. 
43 – Informar se o paciente foi hospitalizado. CAMPO ESSENCIAL.
44 – Informar a data de internação, caso tenha ocorrido. 
45 – Informar a sigla da unidade federada onde o paciente foi internado (ex. MG). 
46 – Informar o nome completo do município do hospital onde o paciente foi 

internado.
47 – Informar o nome completo do hospital onde o paciente foi internado. 
48 – Informar os principais sinais e sintomas apresentado pelo paciente. CAMPO 

ESSENCIAL.
49 – Informar se o paciente foi submetido a tratamento anti-rábico atualmente (aplicação 

de vacina anti-rábica). CAMPO ESSENCIAL.
50 – Informar com a data do início do tratamento. CAMPO ESSENCIAL.
51 – Informar o número de doses aplicadas no tratamento. CAMPO ESSENCIAL.
52 – Informar com a data da primeira dose aplicada no tratamento. CAMPO 

ESSENCIAL.
53 – Informar com a data da última dose aplicada no tratamento. CAMPO 

ESSENCIAL.
54 – Informar se foi administrado soro no tratamento. CAMPO ESSENCIAL.
55 – Em caso afirmativo no campo 54, Informar com a data da aplicação do soro. 
56 – Informar a quantidade do soro aplicado (em ml). 
57 – Informar se houve infiltração de soro no(s) local(ais) do(s) ferimento(s).
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58 – Informar a técnica de exame laboratorial utilizada na confirmação do diagnóstico. 
CAMPO ESSENCIAL.

59 – Informar se houve identificação de variante viral CAMPO ESSENCIAL.
60 – Informar a classificação final do caso. CAMPO ESSENCIAL.
61 – Especificar o critério de confirmação do diagnóstico utilizado. CAMPO 

ESSENCIAL.
Preencher campos relacionados ao local provável de infecção somente se caso foi 

confirmado. 
62 – Informar se o caso é autóctone do município de residência (1 = sim, 2 = não ou 

3 = indeterminado). PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO se caso confirmado.
Se caso confirmado for autóctone do município de residência, o Sinan preencherá 

automaticamente os demais campos do local provável de infecção com os dados da 
residência do paciente. Se a autoctonia for indeterminada, não preencher os campos 
do local provável de infecção. 

63 – Informar a sigla da unidade federada correspondente ao local provável de infecção. 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO se caso foi confirmado, infectado no Brasil, mas 
não é autóctone do município de residência. 

64 – Informar o nome do país correspondente ao local provável de infecção. Campo 
de PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO se caso foi confirmado, infectado no Brasil 
ou no exterior, mas não é autóctone do município de residência. 

65 – Informar o nome do município provável de infecção ou seu código correspondente 
ao cadastro do IBGE. PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO se caso foi confirmado, 
infectado no Brasil, mas não é autóctone do município de residência. 

66 – Informar o nome do distrito correspondente ao local provável de infecção se caso 
confirmado e infectado no Brasil, mas não é autóctone do município de residência.

67 – Informar o nome do bairro correspondente ao local provável de infecção se caso 
confirmado e infectado no Brasil, mas não é autóctone do município de residência

68 – Informar a zona do local provável da fonte de infecção CAMPO ESSENCIAL.
69 – Informar se o paciente adquiriu a doença em decorrência do processo de trabalho, 

determinada pelos ambientes ou condições inadequadas de trabalho.
70 – Em caso de óbito, informe a data de ocorrência. CAMPO ESSENCIAL.
71 – Informar a data do encerramento da investigação do caso. CAMPO DE 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, quando campo 60 estiver preenchido.

Obs.: informar as observações necessárias para complementar a investigação.

Informar o nome do município/unidade de saúde responsável por essa investigação.
Informar o código da unidade de saúde responsável por essa investigação.
Informar o nome completo do responsável por essa investigação. Ex.: Mário José da Silva.
Informar a função do responsável por essa investigação. Ex.: enfermeiro.
Registrar a assinatura do responsável por essa investigação.
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