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RESUMO 

 

Objetivo: Descrever o perfil socioeconômico e epidemiológico das ocorrências de 

acidentes com animais peçonhentos no Brasil. Metodologia: Realizou-se uma revisão 

integrativa da literatura, utilizando os descritores animais peçonhentos, atenção à saúde, 

enfermagem e toxicologia, nos idiomas português e inglês, nas bases de dados do Scielo, 

Pubmed e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), resultando em oito artigos elegíveis para 

o estudo. Principais resultados: Maior proporção de casos entre pessoas do sexo 

masculino e pertencentes ao grupo etário ativo no mercado de trabalho e as manifestações 

clínicas mais comuns foram as reações leves e locais. Considerações finais: Embora seja 

uma temática relevante e de importância para a saúde pública, foram encontrados poucos 

estudos disponíveis na literatura consultada. Portanto, sugere-se abordagem mais 

frequente dessa temática nos estudos futuros e o desenvolvimento de mais pesquisas nesta 

área, tendo em vista que os acidentes por animais peçonhentos são um problema de saúde 

pública.  

 

Palavras-chave: Animais peçonhentos. Atenção à saúde. Enfermagem. Toxicologia. 

Emergências. Perfil epidemiológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

RESUMEN 

Objetivo: Describir el perfil socioeconómico y epidemiológico de las ocurrencias de 

accidentes con animales venenosos en el Brasil. Metodología: se llevó a cabo una 

revisión integrativa de la literatura usando los descriptores animales venenosos, atención 

a la salud, enfermería y toxicología en los idiomas portugués y inglés, en las bases de 

datos del Scielo, Pubmed y BVS (Biblioteca Virtual en Salud), resultando en ocho 

artículos elegibles para el estudio. Principales resultados: Mayor proporción de casos 

entre personas de lo sexo masculino y pertenecer al grupo de edad activo en el mercado 

laboral y las manifestaciones clínicas más comunes fueron las reacciones leves y locales. 

Consideraciones finales: Aunque sea un tema relevante y de importancia a la salud 

pública, se encontraron pocos estudios en la literatura consultada.  Por lo tanto, se sugiere 

un enfoque más frecuente de este tema en los futuros estudios y el desarrollo de más 

investigación en esta área, teniendo en cuenta que los accidentes por animales venenosos 

son un problema de salud pública.  

Palabras claves: Animales venenosos. Atención a la salud. Enfermería. Toxicología. 

Emergencias. Perfil epidemiológico. 
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1 INTRODUÇÃO 

Acidentes causados por animais peçonhentos são considerados como um grave 

problema de saúde pública (FUNED, 2015), tendo em vista a sua capacidade em causar 

acidentes classificado, na área biomédica, como moderados ou graves. Animais 

peçonhentos, por sua vez, são conceituados como aqueles seres vivos que “produzem ou 

modificam algum veneno e possuem algum aparato para injetá-lo na sua presa ou 

predador” No Brasil, os animais peçonhentos mais conhecidos são algumas espécies de 

serpentes, de escorpiões, de aranhas, de lepidópteros, de himenópteros, de coleópteros, 

de quilópodes, de peixes, de cnidários (BRASIL, 2016).  

Os acidentes por animais peçonhentos foram incluídos pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) na lista de doenças tropicais negligenciadas que resultam em 

consequências, principalmente, às pessoas que vivem em comunidades rurais. Ademais, 

no Brasil, esse tipo de acidente foi incluído na lista de agravos de notificação compulsória 

em 2010 sendo seus dados coletados por meio da Ficha de Investigação (ANEXO) 

(BRASIL, 2016).  

De acordo com o Departamento de Informática do SUS (DATASUS) (2021), no 

ano de 2021, os estados com mais casos notificados por acidentes com animais 

peçonhentos foram Minas Gerais (7 520 casos), São Paulo (7 458), Bahia (3 095), 

Pernambuco (2 683) e Paraná (2 633). Em relação ao tipo de acidente, os mais incidentes, 

no Brasil, são causados por escorpião (55,6%), serpentes (15%), aranhas (13,5%), abelhas 

(8,6%) e outros animais (7,3%) (DATASUS, 2021). 

Um estudo realizado na Bahia abordou as principais características e fatores 

associados ao escorpionismo, sendo esse evento mais prevalente entre as pessoas do sexo 

feminino, no grupo de etário de 20 a 59 anos, não brancos, vivendo em zona rural e os 

membros superiores como o membro mais afetado (CARMO et al., 2019). Fato 

interessante, tendo em vista que os mesmos fatores associados, com exceção do membro 

mais afetado, foram encontrados em um estudo realizado em Santa Catarina (PARIS, et 

al., 2017). 

Em relação às principais complicações causadas por animais peçonhentos, variam 

conforme o animal causador. Um estudo retrospectivo, utilizando prontuários de 

pacientes que sofreram acidentes ofídicos crotálicos no estado do Piauí, identificou que a 
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complicação mais comum nesse tipo de acidente foi insuficiência renal crônica em 22,3% 

dos casos (CUNHA et al., 2019).  

Foi identificado em um estudo epidemiológico que as principais complicações 

locais, dentre os acidentes causados por serpente, escorpião e aranha foram dor e edema 

(SANTANA; BARROS; SUCHARA, 2015). Em relação às manifestações sistêmicas, 

segundo os autores, as mais comuns foram neuroparalíticas e vagais para acidentes 

envolvendo serpente e escorpião; e hemolíticas, hemorrágicas e renais para acidentes 

envolvendo serpente. 

Portanto, considerando o envolvimento com acidentes com animais peçonhentos 

e das complicações e consequências (locais e sistêmicas) que se destaca a importância de 

desenvolver trabalhos que envolvam a temática a fim de situar melhor os profissionais da 

saúde e a população acerca da situação epidemiológica e clínica desse problema de saúde 

pública. 

Diante do exposto questionou-se: o que tem sido produzido e publicado pela 

literatura científica acerca dos animais peçonhentos no Brasil? Com isso pretende-se 

conhecer o que a literatura cientifica tem produzido acerca dos acidentes com animais 

peçonhentos no Brasil no período de 2016 a 2021. 
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2 METODOLOGIA 

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura que se caracteriza por ser capaz 

de sintetizar os resultados de estudos publicados e de nortear as práticas baseadas em 

conhecimento técnico-científico (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).  

O percurso metodológico foi realizado nas seguintes etapas: 1) definição do 

problema do estudo; 2) seleção da amostra a ser estudada; 3) caracterização dos artigos 

pesquisados; 4) análise minuciosa dos resultados encontrados; 5) discussão dos dados 

encontrados; 6) finalização e apresentação da revisão integrativa (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010).  

 A pergunta norteadora para este estudo foi “Quais as principais características 

socioeconômicas e epidemiológicas dos acidentes por animais peçonhentos encontradas 

na literatura dos últimos no período de 2016 a 2021”.   

Para responder tal perguntas, foram utilizados artigos completos, resultados de 

pesquisas ou reflexões, notas informativas, boletins epidemiológicos, estudos clínicos, 

revisões sistemáticas que foram produzidos entre os anos 2016 e 2021, nos idiomas 

português e inglês, disponíveis nas bases de dados Scielo, Pubmed e BVS (Biblioteca 

Virtual em Saúde). Foram excluídos os artigos duplicados, revisões não sistemáticas e 

estudos não realizados no Brasil e sem relação com a temática escolhida. 

A busca eletrônica foi realizada no mês de novembro de 2021. Os descritores  

usados  foram extraídos do website dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) 

incluindo animais peçonhentos; atenção à saúde; enfermagem e toxicologia; e no idioma 

inglês, respectivamente, animals poisonous; delivery of health care; nursing; toxicology. 

Todos os descritores foram combinados aos pares entre si com o operador booleano AND 

em seus respectivos idiomas.  As combinações dos descritores  encontram-se na Tabela 

1. Tabela 1 –  Combinações dos descritores  por bases de dados.  

Combinações Scielo BVS Pubmed 

Animais peçonhentos AND 

assistência à saúde 
10 22 - 

Animais peçonhentos AND 

enfermagem 
- 8 - 

Animais peçonhentos AND 

toxicologia 
1 47 - 
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Animals poisonous AND 

toxicology 
9 575 133 

Animals poisonous AND 

nursing 
- 46 13 

Animals poisonous AND 

delivery of health care 
- 7 15 

 

Os artigos duplicados foram contabilizados apenas uma vez. Dos estudos 

identificados, foram selecionados os que contemplavam os critérios de inclusão sendo 

considerado a leitura dos títulos e resumos. Por fim, esses artigos foram lidos na íntegra 

e foram excluídos aqueles que não tinham relação direta com a temática proposta. Ao 

final, foram elegíveis oito estudos (Fluxograma 1). 

Por não envolver pesquisa com seres humanos, não foi necessário a submissão 

deste projeto em um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).   

 

Figura 1 – Fluxograma de seleção dos artigos, Brasil, 2021. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a busca, oito estudos tornaram-se elegíveis para esta revisão, os quais estão 

detalhados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Artigos publicados sobre acidentes por animais peçonhentos por ano, autor, 

título e periódico hospedados nas bases de dados do Scielo, BVS e Pubmed.  

 

Nº Ano Autores Título Periódico 

A1 2020 Tavares et al. 

Epidemiologia dos acidentes com animais 

peçonhentos no estado do Rio Grande do 

Norte, Nordeste do Brasil 

Ciências e Saúde 

Coletiva 

A2 2020 Marques et al. 

Epidemiologia dos envenenamentos por 

abelhas africanizadas no Estado do Rio 

Grande do Norte, Nordeste do Brasil 

Revista 

Brasileira de 

Epidemiologia 

A3 2019 - 

Quais os achados clínicos e tratamento 

devem ser indicados ao paciente vítima de 

acidente por serpente peçonhenta e não 

peçonhenta? 

Núcleo de 

Telessaúde da 

Amazônia 

A4 2017 
Amorim; Mello; 

Siqueira 

Intoxicações em crianças e adolescentes 

notificados em um centro de toxicologia 

no nordeste do Brasil 

Revista 

Brasileira Saúde 

Materno Infantil 

A5 2017 Pereira et al. 
Animais peçonhentos: invertebrados 

aquáticos 

Journal Health 

NPEPS 

A6 2017 
Terças; Vivi; 

Lemos 

Aspectos epidemiológicos dos acidentes 

por picada de abelha africana 

Journal Health 

NPEPS 

A7 2018 
Nussbaumer; 

Dapper 

Acidentes por animais peçonhentos 

relacionados ao trabalho notificados no 

Rio Grande do Sul, 2013 a 2017.  

Boletim 

epidemiológico 

A8 2018 Nóbrega et al. 

Epidemiologia de araneísmo de 2005 a 

2013 no Centro de Assistência 

Toxicológica, João Pessoa-PB, Brasil 

Revista 

Brasileira de 

Ciências da 

Saúde. 
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 A análise permitiu identificar que a temática específica para acidentes por animais 

peçonhentos ainda é escassa na literatura. Ao realizar a primeira busca, foi encontrado 

um quantitativo considerável de estudos, entretanto ao filtrar por período de tempo e local 

de estudo houve uma redução considerável na quantidade de artigos.  

 Em relação aos estudos encontrados, observou-se a realização de estudos 

epidemiológicos (A6) que foram considerados os estudos descritivos, retrospectivos e/ou 

transversais; e observou-se outros estudos, sendo eles: nota informativa (A1) e Segunda 

Opinião Informativa (A1).  

 Dos estudos epidemiológicos, foi abordado acidentes com animais peçonhentos 

em todas os grupos etários (A4), em crianças e adolescentes (A1) e específicos com 

trabalhadores de 40 anos ou mais (A1).  

 Os estudos realizados utilizaram dados da região Nordeste (A4), da região Sul 

(A1), e de todo o país (A1) e os demais não se aplicaram a nenhuma localidade (A2). De 

acordo com Brasil (2019a), grande proporção dos acidentes causados por animais 

peçonhentos acontece nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, o que justifica o 

quantitativo de estudos sobre essa temática nessas localidades.  

 Em relação ao sexo, o mais acometido foi sexo masculino (A3) em relação ao 

feminino (A2). Os demais estudos não abordaram em específico as características 

epidemiológicas dos participantes do estudo.  

 Os acidentes causados por animais peçonhentos foram abordados de maneira 

distinta nos estudos encontrados nesta revisão. Dos estudos elegíveis que utilizaram o 

Datasus e/ou a ficha de investigação para acidentes com animais peçonhentos, observou-

se que a maioria dos acidentes foram causados por escorpião (A3) e os pacientes 

apresentaram, em grande proporção, sintomas leves com manifestações locais.  

 Os pacientes acometidos por acidentes escorpiônicos podem apresentar desde 

sintomas leves como dor intensa irradiada para o braço, parestesia, sudorese, episódios 

eméticos, tremores, crise hipertensiva, sialorreia; até sintomas mais graves como 

insuficiência cardíaca e edema pulmonar. O tratamento para escorpionismo consiste em 

manejo sintomático que inclui alívio da dor por meio da infiltração utilizando lidocaína a 

2% sem vasoconstrictor no local na picada e o uso de analgésicos; além do manejo 

específico que utiliza de soros antiescorpiônicos (SAAEs) nas formas moderadas e graves 

(FUNASA, 2001).  
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 Outro animal bastante abordado quando se busca sobre acidentes com animais 

peçonhentos é a serpente. Um estudo específico utilizou de uma das ferramentas 

disponíveis no campo da Telessaúde, a Segunda Opinião Formativa (SOF), que consiste 

em uma resposta sistematizada baseada em evidências científicas e clínicas oferecidas 

por um profissional experiente na temática solicitada, enviada a partir de um 

questionamento profissional baseado em um caso clínico específico (BRASIL, 2011).  

Neste estudo, foi esclarecido sobre a melhor abordagem clínica para pacientes acometidos 

por acidentes com serpentes peçonhentas e não peçonhentas (BRASIL, 2019b). 

Fato interessante e justificável, tendo em vista que a região na qual foi solicitada 

essa informação, Amazônia, as notificações compulsórias por acidentes envolvendo 

serpentes apresentaram uma proporção de 70% que foi equivalente a mais de dois mil 

casos no ano de 2020 (DATASUS, 2020). 

Observou-se também que estudos (A2) abordaram de maneira específica a 

caracterização epidemiológica e descrição dos dados referentes a acidentes envolvendo 

abelhas (MARQUES et al., 2020; TERÇAS; VIVI; LEMOS, 2017). Segundo o Datasus 

(2020), no Brasil, a proporção de notificações compulsórias envolvendo abelhas é a 

quarta mais incidente, somando 7,3% das notificações, o que torna interessante a 

abordagem específica desse tipo de acidente. 

Vale salientar que os relatos que envolvem os casos mais graves e mortes 

envolvendo picadas por abelhas africanizadas são consequências da maior agressividade 

dessa espécie e não devido às diferentes composições do seu veneno (BRASIL, 2001). 

As manifestações clínicas podem variar desde reações locais até reações mais graves que 

consiste em reações sistêmicas e alérgicas (BRASIL, 2001).  

Segundo os estudos desta revisão que abordaram os acidentes causados por 

abelhas africanas (A2), a maior prevalência foi de homens e daquelas pessoas que 

pertenciam ao grupo etário ativo no mercado de trabalho. Salientou-se que para a grupo 

etário acima de 40 anos, houve associação estatística significativa para ocorrência de 

casos moderados e graves (MARQUES et al., 2020). Os principais locais acometidos 

eram nas extremidades do corpo superior (cabeça, mãos e braços) (MARQUES et al., 

2020).  
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3.1 Cuidados de enfermagem 

 Diante de situações de exposição a animais peçonhentos o enfermeiro deve tomar 

algumas medidas como cuidados para atenuar a dor e o sofrimento da vítima. Em um 

estudo exploratório descritivo de abordagem qualitativa realizado em um distrito sanitário 

na cidade de João pessoa – PB, publicado em 2020, os autores SILVA, et al 2020, falando 

sobre os cuidados na atenção básica relatam: 

o enfermeiro aciona o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), a 

Vigilância Ambiental, a Vigilância Epidemiológica, o Ceatox e o 

órgão responsável por dedetização; faz parceria com os Agentes 

de Combate a Endemias (ACE) e os Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) para que estes profissionais verifiquem as 

condições de higiene no entorno das moradias e realizem 

educação sanitária. (SILVA, et al 2020) 

para os autores, a educação sanitária e educação em saúde fazem o diferencial na vida 

populacional da comunidade. Cita ainda outros cuidados como analgesia local, lavar bem 

o local acometido e quando necessário, encaminhar ao serviço de referência ou 

emergência. 

 Por outro lado, quanto ao atendimento ao paciente acometido por animais 

peçonhentos nos serviços de urgência e emergência, a plataforma UNASUS elaborou um 

curso de treinamento para profissionais e selecionou os seguintes cuidados: 

 Coloque o paciente em repouso absoluto no leito, com elevação da região 

atingida pela picada (posição de drenagem de edema). 

  Lave o local atingido com água e sabão e/ou solução antisséptica. 

 Remova anéis, pulseiras, roupas ou quaisquer objetos constrictivos. 

 Caso haja presença de garrote, não o retirar imediatamente (risco de choque). 

 Instale acesso venoso em veia de médio calibre (antebraço/braço). Não 

puncione o membro afetado. A retirada do garrote deverá ser feita de forma 

gradual e lenta, levando-se em conta o nível de isquemia da extremidade. 

 Na administração da soroterapia, verifique na prescrição o tipo e quantidade 

do soro. As ampolas deverão ser diluídas em 100 ml de SG 5% e infundidas, 

via EV, com gotejamento rápido. 

 Realize profilaxia contra reações anafilactóides, com a administração prévia, 

10 a 15 minutos, de anti-histamínico e corticóide conforme prescrição. 

 Observe possíveis reações precoces durante a infusão, com vigilância 

permanente até 2 horas após o término. 
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 Caso seja observada urticária, tremores, tosse, náuseas, dor abdominal, rubor 

facial ou prurido, interromper imediatamente a infusão do soro e informar ao 

médico assistente, para a conduta específica. A soroterapia poderá ou não ser 

reiniciada a critério médico. 

 Realize balanço hídrico rigoroso, mantendo hidratação adequada para diurese 

entre 30 a 40 ml/hora em adultos e 1 a 2 ml/kg/h em crianças. 

 Mantenha o controle de sinais vitais. (UNASUS 2022). 

Esses cuidados são para acidentes com qualquer animal peçonhento, em especial, 

serpentes e devem ser observados criteriosamente o tipo do animal para que possa 

administrado o soro adequado. Além disso, o enfermeiro pode dar assistência 

realizando educação em saúde, orientando quanto ao risco à exposição e deixando 

claro que não se deve invadir o espaço dos animais, evitando desmatamentos e 

construção dentro da floresta, o habitat natural desses animais.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente aos resultados, observou-se que os estudos sobre acidentes com animais 

peçonhentos concentram-se nas regiões Norte e Nordeste. Ademais, encontrou-se que as 

pessoas mais acometidas por esses eventos eram do sexo masculino e do grupo etário 

ativo no mercado de trabalho. 

Nos artigos pesquisados, o escorpionismo aparece em maior estatística para os 

casos de acidentes; o ofidismo por sua vez, se sobressaem quando se trata de letalidade. 

Os casos mais graves que levam a internação hospitalar ou até mesmo a óbito, são 

provocados por serpentes. 

Sobre as manifestações clínicas, destaca-se que grande proporção da ocorrência 

desses acidentes eram relacionados a sintomas leves e locais. 

Sobre os cuidados de enfermagem, pode-se considerar que são prestados tanto no 

pré-hospitalar quanto no hospitalar. Para isso destaca-se a educação sanitária em saúde, a 

lavagem do local com água e sabão, a analgesia para controle da dor local e a 

administração de soros específicos (prescritos pelo profissional médico) para os tipos de 

animais.  

Entretanto, diante dos achados deste estudo foi possível identificar que ainda há 

poucos estudos disponíveis na literatura que abordem esta temática. 

Para estudos futuros, espera-se que sejam incluídos estudos específicos com as 

crianças e adolescentes, tendo em vista que diversas pesquisas encontradas na pesquisa e 
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que foram consultadas posteriormente abordavam intoxicação exógena e excluíam os 

casos de intoxicação causada por animais peçonhentos. 

Sugere-se ainda uma pesquisa de campo mais detalhada a nível estadual ou mesmo 

regional na região trairi do estado do Rio grande do Norte com questionamentos 

pertinentes a fim de saber quais animais mais acomete a região? Qual a letalidade desses 

animais? Qual público mais acometido e qual região do ano esses acidentes por animais 

peçonhentos mais acontecem? 
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6 ANEXO 
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