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Resumo 

Objetivos: Descrever o perfil dos acidentes por animais peçonhentos em Santa Catarina, no 

ano de 2019. 

Métodos: Estudo descritivo e retrospectivo, com dados secundários do Sistema de Informações 

de Agravos de Notificação.  

Resultados: Ao todo foram 9396 casos analisados no ano de 2019, os meses de janeiro e abril 

sendo os de maior ocorrência. O tipo mais comum de registros foram os acidentes causados por 

aranhas (67,3%). A maioria das vítimas tem entre 20 e 59 anos (61,5%), e são do gênero 

masculino (53,2%). O maior de número de casos ocorreu em zonas residenciais urbanas 

(63,1%) sendo que a macrorregião do Grande Oeste foi a que registrou o maior número de 

notificações (31,8%), majoritariamente apresentou manifestações locais (95,6%) e evoluíram 

de forma leve (91,5%).  

Conclusão: O perfil epidemiológico dos acidentes com animais peçonhentos evidencia os 

aracnídeos como os principais responsáveis pelos agravos, na sua maioria leves, ocorrendo em 

homens em idade produtiva, nas regiões urbanizadas, nos meses mais quentes do ano, cursando 

com baixa mortalidade. 

 

Palavras-chave: animais; envenenamento; mordeduras e picadas; epidemiologia. 
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Abstract 

 

Objectives: To descrebe the profile of accidents by venomous animals in Santa Catarina, in 

2019. 

Methods: Descriptive and retrospective study, with secondary data from Notification Appeal 

Information System. 

Results: There were a total of 9396 cases analyzed during the year of 2019, the months of 

January and April being the ones with the highest incidence. The most common type of records 

were of accidents caused by spiders (67.3%). Most victims are of age 20 to 59 (61.5%), and are 

male (53.2%). The greatest number of cases occurred in urban residential areas (63,1%) and the 

Grande Oeste macrorregion was the one that registered the highest number of notifications 

(31.8%), mostly presented local manifestations (95.6%) and evolved slightly (91.5%).  

Conclusion: The epidemiological profile of accidents with venomous animals shows arachnids 

as the main cause of the injuries, mostly mild, occurring in men of working age, in urbanized 

regions, in the hottest months of the year, with low mortality rates. 

 

Keywords: animals; venomous; bites and stings; epidemiology 
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Resumen 

Objetivos: Describir el perfil de accidentes por animales venenosos en Santa Catarina, en 2019. 

Métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo, con datos secundarios del Sistema de 

Información de Apelaciones de Notificaciones. 

Resultados: En total se analizaron 9396 casos durante 2019, siendo los meses de enero y abril 

los de mayor incidencia. El tipo de registro más común fueron los accidentes causados por 

arañas (67,3%). La mayoría de las víctimas tienen entre 20 y 59 años (61,5%) y son hombres 

(53,2%). El mayor número de casos ocurrió en áreas residenciales urbanas (63,1%) y la 

macrorregión Grande Oeste fue la que registró el mayor número de notificaciones (31,8%), 

presentando mayoritariamente manifestaciones locales (95,6%) y evolucionó levemente 

(91,5%). 

Conclusión: El perfil epidemiológico de los accidentes con animales venenosos muestra a los 

arácnidos como los principales responsables de las lesiones, mayoritariamente leves, que 

ocurren en hombres en edad laboral, en regiones urbanizadas, en los meses más calurosos del 

año, con baja mortalidad. 

 

Palabras-clave: Animales; Envenenamiento; Mordeduras y Picaduras; Epidemiología 
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Introdução 

 Caracterizados como emergências clínicas comuns em vários países tropicais, 

principalmente nas áreas rurais da América Latina, África, Ásia e Oceania 1,2 os acidentes por 

animais peçonhentos são um dos problemas de saúde mais antigos nos registros históricos do 

Brasil 3. Esses permanecem em evidência e ainda hoje são considerados a segunda causa de 

envenenamento humano, no país, cerca de 160 mil acidentes por animais peçonhentos são 

registrados por ano 4. 

 Motivados pela morbidade e frequência dos acidentes, além da vulnerabilidade das 

populações que mais sofrem como esses, a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 20072, 

classificou os acidentes com animais peçonhentos entre as doenças negligenciadas. E em 2010 

o Ministério da Saúde, incluiu esses agravos na Lista de Notificação Compulsória5. Tal medida 

visa melhorar políticas de distribuição de antivenenos e estruturar a rede de suporte aos agravos. 

 A fim de colher informações sobre tais acidentes, durante diversos períodos da história 

o Governo Brasileiro tentou instituir sistemas de informações que ajudassem a melhorar 

caracterizar fatores de risco para esse agravos6, a maioria desses mantendo as mesmas variáveis 

já destacadas por Vital Brazil, um dos precursores e referências brasileiras no estudo de 

antivenenos, em seu Boletim para Observação de Accidente Ophidico. Informações como: sexo 

e idade da vítima, mês de ocorrência do acidente, local da picada, gênero da serpente, tempo 

decorrido entre o acidente e o atendimento e evolução7. Atualmente o SINAN (Sistema de 

Informações de Agravo de Notificação) é o sistema nacional que possui um módulo específico 

para notificar esse tipo de agravo. 

 A heterogeneidade de habitat que compõem a flora brasileira favorecem a diversidade 

de espécies, entre as quais, serpentes, escorpiões, aranhas e abelhas formam os grupos que mais 

causam acidentes 4,8,9. Entretanto, por se tratar de um país continental, as diferentes regiões do 

país apresentam particularidades quanto aos animais de importância médica. 

 Dentre os estados brasileiros, também, há particularidades. Santa Catarina, por exemplo, 

se destaca pela importância dos acidentes decorrentes do contato com a lagarta Lonômia 

oblíqua, o quais estão entre os mais graves 10. Pelas características demográficas o estado ainda 

apresenta casos de contato com animais marinhos, pela ampla linha costeira, além, dos grupos 

que comumente são responsáveis pelo maior número de casos registrados 11. 

As analises epidemiológicas são importantes para a instituição de programas que atuem 

de forma educativa e preventiva. Esses programas visam proporcionar melhorias na qualidade 
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de vida e controle de fatores de risco que impactam na saúde das populações envolvidas 

11. Assim, o objetivo desse artigo é descrever o perfil dos acidentes por animais peçonhentos 

em Santa Catarina, no ano de 2019, através das notificações do SINAN, identificando os 

agentes causadores, a sazonalidade, a gravidade desses acidentes, assim como a faixa etária, 

sexo, e a região em que vivem as vítimas. 
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Métodos 

Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo, realizado através da análise da base de 

dados online do Sistema de Informações de Agravos da Notificação – SINAN, do Ministério 

da Saúde. Como o principal sistema de notificações dos acidentes provocados por animais 

peçonhentos, esse contém 64 variáveis, destas 21 estão disponíveis on-line. Os bancos de dados 

são de domínio público, não necessitando submissão ao comitê de ética.  

Foi caracterizado o perfil desses acidentes do estado de Santa Catarina, no ano de 2019, 

utilizando, no presente estudo, a análise estatística descritiva, considerando números absolutos 

e percentuais. Avaliando as variáveis:  animal causador, sendo classificados em serpente, 

escorpião, aranha, abelha, lagarta, outros e ignorado; meses do ano; macrorregião de residência, 

subdividido o estado nas seguintes regiões: Grande Oeste, Meio Oeste e Serra, Nordeste e 

Planalto Norte, Sul, Vale do Itajaí, Foz do Vale do Itajaí e Grande Florianópolis; zona 

residencial; conforme as seguintes categorias: urbana, peri-urbana e rural; idade, distribuídas 

em 12 categorias com intervalos de 4 anos entre as faixas; sexo das vítimas, categorizados em: 

masculino, feminino e ignorado; e manifestações clinicas, classificadas em manifestações 

locais e sistêmicas; além do desfecho clínico que foi classificado em leve, moderado e grave. 

 Os dados obtidos foram agrupados em planilhas do Excel para processamento dos 

cálculos de números absolutos e porcentagens, assim como, a correlação entre as variáveis. 

Estabelecendo a relação entre os tipos de acidentes com as manifestações clínicas, gravidade, 

meses do ano, a zona residencial e a macrorregião em que ocorreram, e a proporção entre idade 

e sexo informados nas notificações. 
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Resultados 

No ano de 2019, foram notificados ao SINAN 9.396 acidentes por animais peçonhentos 

no estado do Santa Catarina.  Esses acidentes envolveram pessoas de todas as faixas etárias, 

acometendo em sua maioria indivíduos entre 20 e 59 anos (61,5%), com predominância do sexo 

masculino (54,2%) (Figura 1). 

Quanto ao animal causador, 67,3% dos acidentes registrados foram causados por 

aranhas, 10,2% causados por abelhas, 7,1% causados por serpentes, 7,0% causados por 

Lagartas, 4,3% causados por escorpiões e 3,0% por outros animais.  E essa informação foi 

ignorada ou não informada em 1,1% das notificações. A maior parte dos agravos nas zonas 

residenciais urbanas (63,1%) sendo o principal animal causador a aranha (67,3%). Já nas 

regiões rurais a aranha permanece sendo o grande responsável pelos acidentes, porém, 

observamos uma maior participação dos acidentes com Abelhas e Serpentes.  

Quanto a distribuição desses acidentes nas macrorregiões do Estado de Santa Catarina, 

as aranhas são os principais agentes em todas as regiões. No Grande Oeste, região com maior 

número de casos (31,8%), destacam-se ainda os acidentes causados por abelhas (16,5%) e 

lagartas (9,5%). Já no Meio Oeste e Serra, segunda região mais acometida (24,4%), salientam-

se, também, as ocorrências envolvendo escorpiões (9,7%). No Sul (8,0%), também, tem 

notoriedade os incidentes com abelhas (10,8%) e serpentes (9,2%). Nas demais regiões os 

eventos com serpente se destacam, sendo (8,7%) no Nordeste e Planalto Norte, terceira região 

mais acometida com esses agravos (18,0%). Em relação ao total de notificações por regiões, do 

Vale do Itajaí, Foz do Rio Itajaí e a Grande Florianópolis contam com menos notificações, 11,7 

%, 1,6% e 4,6% respectivamente.  (Tabela 1).  

A Figura 2. apresenta as notificações mensais de acidentes por animais peçonhentos, 

sendo os maiores números registrados nos meses de Janeiro e Abril. Em contrapartida os meses 

de Julho e Agosto apresentam os menores taxas de eventos, os quais voltam a aumentar a partir 

de Outubro, mantendo incidência semelhante nos meses subsequentes.  

Quanto ao descrito sobre manifestações clínicas e a classificação dos acidentes, observa-

se que independentemente do tipo de animal, estão presentes manifestações clínicas no sitio 

anatômico atingido em praticamente a totalidade dos casos (95,6%). Dentre os acidentes que 

cursam com manifestações e complicações sistêmicas os principais agentes envolvidos são as 

serpentes, respectivamente, 10,0% e 1,2%, dos acidentes envolvendo esses animais. Dado que 

também é notório quando analisamos a gravidade dos eventos, sendo esses mesmos agentes 
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responsáveis pela maior porcentagem de agravos classificados como moderados (27,5%) e 

graves (4,6%), seguido pelas abelhas (9,3% e 1,4%, respectivamente). 

Fortuitamente as aranhas, responsáveis pelo predomínio das notificações, apresentam 

em sua vasta maioria acidentes classificados clinicamente como leves (91,5%). Observa-se que 

apenas 0,7% do total de agravos reportados, no ano referenciado, foram caracterizados como 

graves (Tabela 2). 

Em 2019 foram notificados 6 óbitos atribuídos diretamente aos acidentes por animais 

peçonhentos, sendo 2 provocados por aranhas, 2 por abelhas, 1 por lagartas e 1 por outros 

animais; e 1 óbito atribuído a outra causa. 
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Discussão 

Os eventos reportados ao Sinan envolvendo acidentes com animais peçonhentos, no ano 

de 2019 em Santa Catarina, trouxeram os aracnídeos como os principais responsáveis pelos 

agravos, em sua maioria leves, ocorrendo principalmente com homens em idade produtiva, nas 

regiões urbanizadas, nos meses mais quentes do ano. Tais achados estão em consonância com 

padrões já descritos no estado12.  

As faixas etárias mais acometidas no presente estudo (idades entre 20 e 59 anos), 

reproduzem o que é visto a nível nacional11.  Porém, nesta análise a maior parte das ocorrências 

foi em indivíduos do sexo masculino, diferindo do padrão visto em outros estudos 

brasileiros8,13,14; no entanto, corrobora com estudos realizados anteriormente no estado, que 

focam principalmente em acidentes com aranhas e serpentes1,6 e que relacionam a ocorrência 

desses acidentes diretamente a atividades laborais, no campo15, que mostram o sexo masculino 

como o mais afetado. 

A predominância dos acidentes foi com aranhas, diferente de estudos nacionais que 

tem o escorpião como seu principal causador9, mas está de acordo com outros estudos 

realizados no estado e pode estar relacionada a importância clínica de algumas espécies como 

as Loxosceles, Phoneutria e Latrodectus12,16. A primeira com hábitos sinantrópicos, vivendo 

nas regiões peridomiciliar e intradomiciliar, pode justificar a alta frequência desses acidentes 

em zonas urbanas. Já as duas outras espécies, constantemente causam acidentes ao ar livre e, 

assim como serpentes e abelhas, apresentam maior número de registro em zonas rurais7,17.  

O maior número de notificações ocorre no interior do estado. Regiões como o Grande 

Oeste e Meio Oeste e Serra somam mais da metade dos registros, à despeito de apresentarem 

as menores densidades demográficas. Como possível explicação temos a atividade econômica 

dessas regiões, ligada principalmente ao setor da agroindústria18. Outros fatores que podem 

estar relacionados é a gravidade de alguns acidentes que ocorrem nessas localidades, como os 

causados pela lagarta Lonomia Obliqua, que acabam levando à maior busca por atendimentos, 

além dos incentivos e alertas, dados pelas equipes de saúde, para que a população procure 

auxílio médico em caso de eventos com animais peçonhentos19.  Os padrões gerais de 

distribuição desses acidentes, descrito nesse estudo, também já foram visualizados em anos 

anteriores no estado20.  

Outro dado observado neste trabalho é que há um padrão de sazonalidade dos acidentes, 

os quais tem maior ocorrência durante os meses mais quentes do ano, entre Janeiro e Maio, 
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caindo entre Junho e Setembro e voltando a subir entre Outubro e Dezembro, o que pode ter 

relação os ciclos biológicos e hábitos desses animais10. Pelo clima temperado no estado, os 

meses mais quentes e úmidos apresentaram os maiores números de incidentes, mesma 

característica encontrada em outros estudos7,11. Fato que também justifica a baixa incidência de 

acidentes com escorpiões, comparada a outros estados, visto que esses animais vivem em áreas 

mais secas e quentes8. 

Quanto aos aspectos clínicos, o número de notificações pode estar diretamente ligado a 

manifestações locais, que levem os indivíduos a procurar os serviços de saúde. Já as 

manifestações sistêmicas têm maior relação com a gravidade dos acidentes. Assim, pode se 

observar que, embora em maior número, os acidentes com aranhas são em sua maioria 

classificados como leves, apresentando predominantemente manifestações locais. Contudo, os 

aracnídeos foram responsáveis por 2 óbitos no referido ano, o que salienta a importância de 

atendimento aos casos.  

Já as serpentes e abelhas apresentaram o maior percentual de acidentes graves. O que 

chama a atenção é o fato de que, embora com maior potencial de gravidade, não registraram 

nenhum óbito no ano de 2019, envolvendo acidentes com serpentes, o que pode ser justificado 

pelo acesso à atenção qualificada, assim como ao soro antiveneno específico, fatores que são 

destacados em outros estudos, quando comparam a América Latina com outros continentes21. 

As picadas de abelhas, segundo animal com acidentes de maior gravidade, não possuem 

tratamentos específicos e a maior parte dos casos que evoluem de forma grave são os causados 

por múltiplas inoculações, e a gravidade está relacionada ao efeito tóxico das inoculações e, 

também, da resposta imune dos indivíduos3; no ano em questão, foram registrados 2 óbitos 

decorridos de acidentes com estes animais. Uma das mortes notificadas no referido ano foi 

atribuída à lagarta, sendo uma das espécies mais importantes do ponto de vista médico a 

Lonomia obliqua, que possui toxina que desencadeia síndromes hemorrágicas e renais, muitas 

vezes levando a graves repercussões clínicas, mesmo apresentando um quadro local frustro10. 

Por fim, houve um último óbito atribuído a outro animal, não destacado na ficha de notificação.  

As informações trazidas por esse estudo demonstram a importância da notificação dos 

agravos relacionados aos acidentes com animais peçonhentos, objetivando a criação de 

estratégias de prevenção e capacitação para atendimento desses, bem como fortalecer serviços 

já existentes que trabalham na identificação e orientação sobre o tratamento desses eventos, 

como o Ciatox19 ; além de produzir medidas de educação em saúde à população, principalmente 
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de regiões mais susceptíveis e, também, facilitar o estabelecimento de protocolos,  auxiliando 

no planejamento e distribuição dos antivenenos, que é feito através dos dados do Sinan.  

Entre as limitações do presente estudo está a subnotificação22, o que torna a análise 

dados secundários ainda mais difícil, tendo em vista o número de informações faltantes ou 

ignoradas nas fichas de notificação. Contudo, desde de 2010, esses acidentes pertencem a Lista 

de Notificação Compulsória5, o que ajudou a difundir a importância dessas informações. 

Embora, os dados coletados careçam de mais detalhes epidemiológicos, principalmente do 

ponto de vista clínico, isso não invalida a análise, nem reduz a relevância do presente estudo, 

podendo ser o mesmo um instrumento para a melhoria do planejamento em saúde e cuidado 

com a população.  

Avaliando-se o perfil epidemiológico dos 9396 acidentes com animais peçonhentos 

notificados em 2019 no estado de Santa Catarina, conclui-se que os aracnídeos são os principais 

responsáveis pelos agravos, os quais são sua maioria leves, ocorrendo principalmente com 

homens em idade produtiva, nas regiões urbanizadas, nos meses mais quentes do ano, cursando 

com baixa mortalidade.  
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Figura 1. Distribuição das vítimas de acidentes por animais peçonhentos, de acordo com idade 

e sexo - Santa Catarina - 2019 

 

Fonte: Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) 
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Tabela 1 - Acidentes por animais peçonhentos, de acordo com o tipo de animal e macrorregião 

de residência - Santa Catarina – 2019 

 

Fonte: Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) 

 

 

 

 

 

 

  

Ignorado 

/ Branco 
Serpente Aranha Escorpião Lagarta Abelha Outros Total 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

                  

Total ......................... 1,1 7,1 67,3 4,3 7 10,2 3,0 100 
         

Zona         

         
Ignorado / Branco ...... 2,3 9,8 63,6 3,3 8,9 9,8 2,3 2,3 

Urbana......................... 1,1 6,5 67,2 5 7,1 9,4 3,6 63,1 

Rural .......................... 1,1 8 67,7 3 6,6 11,4 2,3 34 

Periurbana ................. 0 11,9 76,3 1,7 1,7 8,5 0 0,6 
         

Macrorregião         

         

Grande Oeste ............. 1,1 4,5 63,2 2,9 9,5 16,5 2,4 31,8 

Meio Oeste e Serra..... 1,3 3,8 70,9 9,7 5,2 7,2 1,9 24,4 

Vale do Itajaí ............. 0,6 11 69,1 2,5 7,6 7,1 2,2 11,7 

Foz do Rio Itajaí ........ 1,4 28,4 53,4 6,1 2,7 3,4 4,7 1,6 

Grande Florianópolis.. 2,3 15,3 51,9 4 9,9 6,8 9,9 4,6 

Sul ........................... 3,2 9,2 58,8 3,4 6,3 10,8 8,3 8 

Nordeste e Planalto 

Norte ........................ 
0,2 8,7 77,4 0,9 4,6 6,1 2,1 18 
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Figura 2 - Ocorrência mensal dos acidentes por animais peçonhentos no estado de Santa 

Catarina - 2019. 

 Fonte: Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) 
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Tabela 2 – Manifestações clínicas e gravidade dos acidentes por animais peçonhentos, de 

acordo com o tipo de animal - Santa Catarina -2019 

Fonte: Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) 

 

         

  

Ignorado/Branco 

(%) 

Serpente 

(%) 

Aranha 

(%) 

Escorpião 

(%) 

Lagarta 

(%) 

Abelha 

(%) 

Outros 

(%) 

Total 

(%) 

                  

Total....................... 1,1 7,1 67,3 4,3 6,9 10,1 3,1 100,0 

         
Manifestações 

Locais 
        

         
Ignorado/Branco ... 20,6 0,9 0,9 2,5 0,6 0,6 1,4 1,2 

Sim......................... 75,7 92,5 96,3 94,3 93,6 97,9 95,2 95,6 

Não......................... 3,7 6,6 2,8 3,2 5,8 1,5 3,4 3,2 

         
Manifestações 

Sistêmicas 
        

         
Ignorado/Branco... 26,2 2,4 1,8 3,5 1,1 1,4 2,1 2,1 

Sim........................ 2,8 10,0 4,5 4,0 4,0 5,7 5,8 4,9 

Não....................... 71,0 87,6 93,7 92,5 94,9 92,9 92,1 92,9 

         
Complicações 

Sistêmicas 
        

         
Ignorado/Branco... 29,9 5,2 2,9 3,5 1,8 1,8 1,7 3,2 

Sim........................ 0,0 1,2 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,2 

Não....................... 70,1 93,6 97,1 96,5 97,7 97,7 97,3 96,6 

         
Tipo de Acidente         

         
Ignorado/Branco... 21,5 3,1 1,4 2,2 1,5 1,3 1,4 1,8 

Leve...................... 71,0 64,7 91,0 95,5 92,8 88,1 88,7 88,8 

Moderado.............. 7,5 27,5 7,3 2,0 5,5 9,3 8,6 8,6 

Grave.................... 0,0 4,6 0,3 0,2 0,2 1,4 1,4 0,7 
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