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METODOLOGIA 

A área de estudo constituiu-se na cidade de Balsas, Maranhão, 

que possui aproximadamente 92.144 habitantes, sendo considerada o 

maior município do Estado do Maranhão em área total (urbano e rural) é a 

terceira maior cidade do estado em território urbanizado. Para a coleta dos 

dados de casos notificados de acidentes causados por animais 

peçonhentos em Balsas, no período de janeiro de 2015 a outubro de 2016, 

foi utilizado o Sistema de Informação de Agravos de Notificações (SINAN), 

que desde 1995, a Coordenação Nacional de Controle de Zoonoses e 

Animais Peçonhentos (CNCZAP) adota para consolidar os registros dos 

acidentes por animais.  

Em vários países tropicais, o envenenamento continua a ser 

uma grande questão de saúde pública negligenciada 

(KASTURIRATNE et al., 2008). No Brasil, dentre os animais 

peçonhentos que mais causam acidentes, estão incluídas algumas 

espécies de serpentes, escorpiões, aranhas, lepidópteros, 

himenópteros, quilópodes, peixes, cnidários, entre outros (BRASIL, 

2017). A notificação dos casos de envenenamento causados por 

animais peçonhentos foi organizada e os dados são acessíveis de 

forma on-line (BOCHNER ET AL., 2012).  

Dessa forma, objetivou-se descrever os dados 

epidemiológicos de acidentes notificados provocados por animais 

peçonhento entre 2015 e 2016.  

 

INTRODUÇÃO 

Os dados notificados são importantes para melhorar a prevenção e o 

gerenciamento de envenenamentos provocados pelos animais peçonhentos, 

havendo a necessidade de mais estudos que levem em consideração outras 

plataformas para avaliação dos casos notificados. 
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ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS NA CIDADE DE BALSAS, MARANHÃO, BRASIL 

RESULTADOS E DISCUSÃO 

Em 2015 constatou-se um quantitativo maior de acidentes com 

animais peçonhentos comparado com 2016, havendo uma redução de 

cerca 42,8% dos casos. Nos dois anos os homens de diferentes idades 

foram os mais acometidos pelos acidentes. Os meses de Janeiro, 

Fevereiro, Março, Novembro e Dezembro obtiveram maior número casos 

em 2015, enquanto que em 2016 os meses de maior notificação foram 

Agosto e Outubro.  

Os casos notificados estiveram concentrados nos bairros Centro, 

Residencial Veneza e Manoel Novo da cidade de Balsas - MA. Quanto a 

evolução dos casos, apenas 44,4% evoluíram a cura e o restante, cerca de 

55,6%, não foram concluídos ou não constam nas fichas analisadas, 

demonstrando certa displicência quanto ao acompanhamento e desfecho 

do quadro clínico dos pacientes. 
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Figura 1 – Relação dos Animais Peçonhentos causadores de acidentes nos 

anos de 2015 e 2016 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificações (SINAN), 2015 

e 2016. 

 Apesar dos resultados, sabe-se que ainda persistem muitas 

casos de subnotificação, e provavelmente os dados não correspondem 

a realidade de acidentes provocados por animais peçonhentos na 

cidade de Balsas – MA. 


