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Os acidentes por animais peçonhentos são comuns no Brasil,

visto que o país possui um clima tropical e grande diversidade,

reunindo centenas de espécies desses animais. Os principais

animais peçonhentos que provocam os acidentes no território

brasileiro são certas espécies de serpentes, de aranhas, de

escorpiões, de himenópteros (abelhas, formigas e vespas), de

lagartas, entre outros.
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METODOLOGIA
O presente trabalho visa analisar o perfil epidemiológico dos

acidentes por animais peçonhentos no estado da Paraíba no

período de 2007 a 2016, compreendendo características

importantes na sua análise. Trata-se de um estudo

retrospectivo através da análise dos dados publicados no

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

Foram coletados dados referentes aos casos confirmados,

mapeando as cidades que notificaram casos, sendo possível

calcular incidência e letalidade, traçar um perfil etário e do

sexo dos notificados, além de localizar as possíveis áreas e

ambientes de infecção e a evolução dos casos.

INTRODUÇÃO

Apesar de não terem uma incidência tão alta, os acidentes por animais

peçonhentos acometem na maioria dos seus casos populações pobres e de

áreas rurais, sendo por isso consideradas pela Organização Mundial da Saúde

(OMS) como parte da lista de doenças tropicais negligenciadas, além de

necessitarem a realização de Notificação Compulsória no Brasil, desde agosto

de 2010. A vigilância epidemiológica é imprescindível para esses agravos, visto

que possibilita a sistematização da distribuição da quantidade de soros

antivenenos a serem distribuídos às diversas regiões no país e dentro de cada

Unidade Federativa. Conclui-se que esses acidentes possuem além da

importância clínica, relevância social e de estruturação dos serviços de saúde.

A identificação precoce e a condução em tempo hábil são cruciais, e o

conhecimento da espécie causadora nos direciona a melhores caminhos para

tais.

CONCLUSÕES

Oito por cento dos casos não tiveram o desfecho registrado. Quanto à

notificação dos acidentes de acordo com os tipos de aranha e serpente, é

importante mencionar que 88% das serpentes e 99% das aranhas não tiveram

suas espécies informadas.
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PERFIL DOS ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ESTADO DA PARAÍBA/BRASIL

RESULTADOS
Observou-se que nesse intervalo de tempo, foram 28187

casos confirmados com 44 óbitos, revelando uma incidência

média de 0,071 casos/100.000 habitantes, e uma taxa de

letalidade de 0,2%. João Pessoa, seguida de Campina

Grande, são os municípios com maior número de

notificações, com 13499 e 8998 notificações,

respectivamente. A maioria dos casos ocorreram no sexo

feminino, principalmente na faixa etária de 20 a 39 anos.

Cerca de 71% dos casos foram por acidentes com

escorpiões, ficando em segundo lugar os acidentes por

serpentes, com 15% das notificações. Quanto ao tempo da

picada para o atendimento, 35% dos atendimentos ocorrem

de 0 a 1 hora após o acidente, e 32% dos casos ocorrem de

1 a 3 horas após o acidente. Os casos foram classificados

como sendo 88% do tipo leve, 7% moderados e 1% graves.

Quatro por cento não foram classificados. Sobre os

desfechos da doença, 92% dos casos evoluíram para a cura,

enquanto menos de 1% evoluíram para o óbito por causa

direta da doença.
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