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OBJETIVO 

Caracterizar o perfil epidemiológico dos acidentes por animais 

peçonhentos no estado do Ceará, no período de 2007 a 2016.  

Atualmente, os acidentes por animais peçonhentos constituem 

um problema de saúde pública, tanto pelo número de casos 

registrados, quanto pela gravidade apresentada e podem levar 

ao óbito ou às sequelas permanentes.1 

 

INTRODUÇÃO 

 Mais da metade dos casos foi do sexo feminino, sobressaindo-se a 

faixa etária de 20 a 39 anos. O maior número de acidentes foi causado 

por escorpiões, seguido por serpentes e abelhas. Embora tenha se 

observado uma alta quantidade desses acidentes no estado, a grande 

maioria teve classificação leve e evoluiu para a cura.  

 Devido à elevada frequência de acidentes por animais peçonhentos, 

faz-se importante a utilização das estratégias de prevenção e controle 

por meio da educação em saúde. 

CONCLUSÃO 
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CARACTERÍSTICAS DOS ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ESTADO DO CEARÁ, 

2007 A 2016 

MÉTODOS 

DESENHO DO 

ESTUDO 

• Estudo descritivo e transversal, com base 

nos dados do Departamento de Informática 

do Sistema Único de Saúde.  

COLETA DE 

DADOS 

• Dados organizados em planilhas e 

calculadas as frequências absolutas e 

relativas das variáveis. 

VARIÁVEIS 

•  Sociodemográficas (sexo, faixa etária, 

raça/cor); 

• Específicas (tipo de acidente, classificação 

final, tempo entre o acidente e o 

atendimento, evolução).  
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 Do total de acidentes, 26.647 (85,2%) foram classificados como leves,  

2.815 (9,0%) como moderados e apenas 317 (1,0%) como graves. A 

maioria dos casos evoluiu para a cura (28.876; 92,3%).  

  

 Houve 31.275 acidentes por animais peçonhentos, sendo 

52,3% do sexo feminino. A faixa etária com maior frequência foi 

a de 20 a 39 anos (11.113; 35,5%) e 11.261 (36,0%) casos 

foram da raça parda. A maioria das notificações foi por acidente 

de escorpião (20.997; 67,1%) (Figura 1).  

 Os atendimentos médicos foram mais frequentes no período de 

uma a três horas desde a picada (10.511; 33,6%) (Figura 2). 

Figura 1 – Distribuição das frequências dos tipos de acidentes por 

animais peçonhentos, Ceará, 2007-2016 

Figura 2 – Curva epidêmica das frequências de tempo entre a picada 

e o atendimento médico, Ceará, 2007-2016. 


