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RESUMO

Os acidentes por animais peçonhentos constituem um dos grandes problemas de saúde pública no Brasil, por causarem acidentes de evolução rápida, e até mesmo levar a óbito.

Este estudo, tem como objetivo quantificar os acidentes ocorridos no município de Fervedouro, Minas Gerais e os principais grupos de espécies envolvidas. Os dados foram

coletados a partir das fichas registradas no programa SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). O período de amostragem foi entre os anos de 2012 a 2015.

Desta forma, foi possível analisar a frequência de ocorrência dos acidentes, identificar ás áreas de ocorrência, tipo de animal envolvido e sexo dos pacientes acidentados. Foram

analisadas 137 fichas de casos de acidentes por animais peçonhentos. Os acidentes foram separados em quatro tipos de acordo com o grupo de animais: serpentes (ofídismo),

aranhas (araneísmo), escorpiões (escorpionismo) e abelhas. As serpentes tiveram maior número de casos registrados correspondendo um total de 28,5%. Os acidentes

ocasionados por aranhas também tiveram alta incidência com 25,5% dos acidentes notificados, seguidos por escorpiões com 23,4% e abelhas com 17,5%. Para os demais

acidentes (5,1%) não foi possível a identificação do animal ou grupo. Quanto ao local de ocorrência dos acidentes duas áreas foram observadas, sendo a zona rural a principal

zona de ocorrência com 91,2% dos casos registrados e zona urbana com apenas 8,8%. O sexo masculino foi o mais representativo dentre os acidentes relatados (levando em

consideração todos os tipos de acidentes), com 94 vítimas, ou seja 68,6% dos casos. Os dados mostram o mesmo padrão encontrado em estudos realizados em outras áreas do

sudeste brasileiro. Novas análises, para entender melhor o cenário dos acidentes por animais peçonhentos e suas implicações na saúde pública deverão ser realizadas com

intuito de elaborar novos métodos de atendimento imediato ao paciente, visando amenizar futuras sequelas pela ocorrência desses acidentes.
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