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1. Resumo 

 

Entre os acidentes por animais peçonhentos, aqueles envolvendo serpentes 

são bastante comuns no estado de São Paulo. A identificação destes 

acidentes, bem como o tipo de serpente envolvida e o perfil da população 

acometida é fundamental para o planejamento e a adoção de medidas 

profiláticas. O presente projeto de pesquisa tem como objetivo a realização de 

um estudo observacional descritivo retrospectivo baseado em dados do 

Sistema de Informação de Agravos De Notificação (SINAN) entre ao anos de 

2007 e 2017 no estado de São Paulo. Para tanto, foi conduzida a análise 

descritiva das variáveis de interesse, bem como a elaboração de mapas 

coropléticos a fim de determinar a distribuição espacial dos casos reportados. 

 

 
2. Introdução 

 
São considerados como animais peçonhentos aqueles que sintetizam um tipo 
de peçonha e são capazes de injetá-la em sua presa ou predador. Os 
principais animais envolvidos em acidentes no Brasil são representados por 
espécies de serpentes, escorpiões, aranhas, lepidópteros (mariposas), 
himenópteros (abelhas, formigas e vespas), coleópteros (besouros), quilópodes 
(lacraias), peixes e cnidários (águas-vivas e caravelas) (BRASIL, 2018). 
 
Os acidentes por serpentes são tidos como um problema de saúde pública no 
Brasil há várias décadas devido à elevada frequência e pela gravidade dos 
casos( BRASIL, 2001). No entanto ,passaram a ser incluídos na Lista de 
Notificações Compulsórias (LNC) do país somente no ano de 2010, a partir da 
portaria N°104, de 25 de Janeiro de 2011( ratificada na portaria Nº 204, de 17 
de fevereiro de 2016 , o que permitiu melhor compreensão de sua 
empidemiologia. (BRASIL , 2018). 
 

A ocorrência do acidente ofídico está, em geral, relacionada a fatores 

climáticos, envolvendo períodos quentes e chuvosos, e aumento da atividade 

humana nos trabalhos a campo. A faixa etária mais acometida varia de 15 a 49 

anos, sendo o sexo masculino o mais prevalente. Quanto ao local da picada, o 

pé e a perna são os mais atingidos (ROJAS et al ,2007). 

 



No Brasil estão registradas 386 espécies de serpentes (Bérnils& Costa 2012); 

destas, 62 pertencentes às famílias Elapidae (32 espécies) e Viperidae ( 30 

espécies) são consideradas peçonhentas. Em sua maioria (324 espécies), as 

serpentes conhecidas no Brasil não são peçonhentas,apenas os viperídeos ( 

Jararacas, cascavéis, e surucucu-pico-de-jaca) e elapídeos (corais-

verdadeiras) apresentam maior potencial para causar envenenamento em 

seres humanos. (BERNARDE, 2014). 

 

 

A identificação da espécie causadora do acidente é de extrema importância 

uma vez que permite o diagnóstico precoce, assim como a escolha pelo 

tratamento mais adequado. Além disso, a determinação do animal envolvido 

favorece a identificação dos acidentes por animais não peçonhentos, que 

representam a maior parte dos casos (BRASIL, 2017). 

Uma vez confirmado o diagnóstico, os casos devem ser reportados ao Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Os dados disponíveis 

coletados por esse sistema correspondem às informações oficiais que 

permitem o estudo de sua ocorrência, bem como a definição da magnitude de 

sua distribuição e o direcionamento para ações de prevenção em saúde. 

Estudos realizados isoladamente buscaram determinar o padrão de ocorrência 

dos acidentes ofídicos nos estados brasileiros, como aqueles que descrevem o 

perfil epidemiológico desse tipo de agravo em Roraima (NASCIMENTO, 2000), 

no Amazonas (SILVA; POMBO, 2015), no Acre (MORENO et al., 2005), no 

Ceará (GONÇALVES; MELO; MONTEIRO, 1997) e em São Paulo (ROJAS, 

GONÇALVES, ALMEIDA-SANTOS, 2007). 

Nesse contexto, se faz necessária uma abordagem mais aprofundada dos 

dados disponíveis pelo Ministério da Saúde a fim de melhorar a compreensão 

sobre a incidência desse tipo de agravo, bem como de sua distribuição espacial 

e temporal dos casos reportados no estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Objetivos 

 

 Objetivo geral: Identificar o perfil epidemiológico dos acidentes 

ofídicos, das serpentes dos gêneros Bothrops, Crotalus, Micrurus 

e Lachesis, no Estado de São Paulo no período de 2007 a 2016. 

 

 Objetivos específicos: 

 

 Descrever acidentes ofídicos segundo ano e mês de 

ocorrência, buscando identificar perfil sazonal; 

 

 Caracterizar as vítimas segundo escolaridade, gênero, origem 

étnica, gravidade do acidente e tempo entre a picada e o 

atendimento médico; 

 

 Realizar análise descritiva do tipo da serpente envolvida nos 

acidentes; 

 

 Analisar espacialmente a distribuição de casos por município a 

fim de determinar padrões de ocorrência. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Metodologia 

 



Este é um estudo descritivo e retrospectivo que analisa um banco de dados 

secundários on-line, o Sistema de Informação de Doenças Notificáveis (SINAN) 

do Ministério da Saúde em que são registrados, entre outros agravos, os 

acidentes causados por animais venenosos que ocorrem no país. 

Fizeram parte do estudo as vítimas de acidentes ofídicos atendidas em 

unidades de saúde e que tiveram seus dados inclusos no Sistema de Agravos 

de Notificação - SINAN, no período de 2007 a 2017 no Estado de São Paulo. 

 

Foram coletadas as variáveis relacionadas às vítimas do acidente ofídico 

(escolaridade, sexo, raça, gravidade do acidente e tempo decorrido entre o 

acidente e o atendimento), à serpente (gênero), e relacionadas ao acidente 

(ano e meses de ocorrência). 

A distribuição espacial dos casos segundo o município de ocorrência foi 

conduzida com o auxílio do programa QGIS v. 3.0. a partir da elaboração de 

mapas coropléticos. 

 

5. Desenvolvimento 

 

A obtenção de dados junto à plataforma TABNET, disponibilizada pelo 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), foi 

realizada entre abril e maio de 2018, sendo que a análise descritiva foi 

conduzida no período entre junho e agosto de 2018. Espera-se, ao final do ano 

de 2018, a finalização da análise dos dados georreferenciados segundo 

município de ocorrência, em que se pretende testar a hipótese da presença de 

aglomerados espaciais. 

 

 

 

 

 

 

6. Resultados preliminares 

 Gênero Bothrops (número total de casos 11177) 



No que diz respeito à distribuição de casos por mês, de maneira geral os 

acidentes ofídicos tiveram um maior numero no mês de Março 

equivalendo a 12,22%(1366/11177) , seguido do mês de Dezembro 

11,22%(1255/11177) e Novembro 10,78%(1205/11177). 

Em relação ao gênero, os homens são mais acometidos que as 

mulheres sendo que essas proporções foram 78,20%(8733/11167) e 

21,79%(2434/11167) respectivamente . Tendo 10 casos com gênero 

ignorado/em branco. 

As principais faixas etárias corresponderam ao intervalo entre 20 e 39 

anos com 32%(3576/11174) e 40 e 59 anos com 33,675(3763/11174), o 

que confirma o que padrão epidemiológico esperado para este agravo 

(BRASIL, 2018). Tendo 3 casos com as idades ignoradas/em branco. 

Em relação à raça mais frequente 60,72%( 6787/10137) se declararam 

como brancos e 22,05%(2465/10137) se declararam como pardos. 

Tendo 1040 casos ignorados/em branco. 

A maioria dos casos recebe classificação final de leve 

53,81%(5726/10641) ,porém apresentam se um numero relativo de 

casos com classificação moderada 38,18(4063/10641). Tendo 536 

casos ignorados/em branco. 

E tendo como evolução do caso 99,68%(10019/10051) e apenas 

0,2%(28/10051) de óbitos pelo agravo. Tendo 1126 de casos 

ignorados/em branco. 

 

 Gênero Crotalus (número total de casos 1964) 

No que diz respeito à distribuição de casos por mês, de maneira geral os 

acidentes ofídicos tiveram um maior numero no mês de Março 

equivalendo a 12,16%(239/1964) e Abril com uma porcentagem próxima 

com 12,11%(238/1964). 

Em relação ao gênero, os homens são mais acometidos que as 

mulheres sendo que essas proporções foram 81,86%(1607/1963) e 

18,13%(356/1963) respectivamente. Tento apenas 1 gênero 

ignorado/em branco. 



As principais faixas etárias corresponderam ao intervalo entre 20 e 39 

anos com 35,20%(691/1963) e 40 e 59 anos com 35,30%(693/1963). 

Tendo apenas 1 caso com idade ignorada/em branco. 

Em relação à raça mais frequente 71,71%(1278/1782) se declararam 

brancos e 20,25%(361/1782) se declararam pardos. Tendo 182 casos 

ignorados/em branco. 

A maioria dos casos recebe classificação final de leve com 

49,41%(934/1890) e 38,62%(730/1890) recebeu classificação 

moderada. Tento 74 casos ignorados/em branco. 

E tendo como evolução do caso 99,25%(1782/1795) foram de cura e 

apenas 0,66%(12/1795) óbitos pelo agravo. Tento 169 casos 

ignorados/em branco. 

 

 Gênero Micrurus (número total de casos 202) 

No que diz respeito à distribuição de casos por mês, de maneira geral os 

acidentes ofídicos tiveram um maior numero no mês de Fevereiro com 

12,37%(25/202) e em Março com 11,38%(23/202). 

Em relação ao gênero, os homens são mais acometidos que as 

mulheres sendo que essas proporções foram 73,76%(149/202) e 

26,23%(53/202) respectivamente. 

As principais faixas etárias corresponderam ao intervalo entre 20 e 39 

anos com 38,80%(78/201) e 40 e 59 anos com 30,84%(62/201). Tento 1 

caso ignorado/em branco. 

Em relação à raça mais frequente 68,13%(124/182) se declararam 

brancos e 8,79%(16/182) se declararam pretos. Tendo 20 casos 

ignorados/em branco. 

A maioria dos casos recebe classificação final de leve com 

48,69%(93/191) e um significante número de casos graves com 

31,93%(61/191). Tendo 11 casos ignorados. 

E tendo como evolução do caso 100%(186/186) foram de cura. 

Porém,16 casos foram ignorados/em branco, o que poderia alterar essa 

porcentagem. 

 

 



 Gênero Lachesis ( número total de casos 20) 

Com relação aos outros gêneros de serpentes, a Lachesis  tem números 

pouco significantes tento apenas 20 casos durante o período de 2007 a 

2016. Ocorrido apenas um caso em cada município( 

Jundiaí,Juquitiba,São Paulo, Sete Barras,Aramina,Ferraz de 

Vasconcelos,Serra Azul,Carapicuíba,Cardoso,Itanhaém,Mogi das 

Cruzes,Piracaia,São João da Boa Vista,Itajobi,Narazé Paulista,Praia 

Grande,Promissão e Araras). 

Tendo como diferencial, a maior incidência no mês de Novembro com 

20%(4/20). 

Em relação ao gênero, os homens são mais acometidos que as 

mulheres sendo que essas proporções foram 70%(14/20) e 30%(6/20) 

respectivamente. 

As faixas etárias com maiores números apresentam o padrão igual a dos 

outros gêneros , sendo os maiores números de casos nas idades 20 a 

39 anos com 40%(8/20) e 40 e 59 anos com 25%(5/20). 

A raça mais frequente apresentou 75%(15/20) se declararam brancos. 

A maioria dos casos recebe classificação final de leve com 

57,89%(11/19) e 42,10%(8/19) classificados como moderados. Tento 1 

caso ignorado/em branco. 

E tendo como evolução do caso com 100%(14/14) de cura, porém 6 

casos foram ignorados/em branco, o que poderia alterar a porcentagem. 
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