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Introdução: Os animais peçonhentos causam anualmente, acidentes de 
relevância para a saúde pública no Brasil. No Piauí, estes acidentes ocorreram 
em 218 municípios do estado, que, por vezes, resultam no afastamento de 
trabalho prolongado, sequelas permanentes, e algumas mortes. Objetivos: 
Verificar e analisar os registros de casos de acidentes causados por animais 
peçonhentos informados ao Sistema Nacional de Agravo de Notificação (SINAN) 
no período de 2011 a 2015. Material e Métodos: O levantamento dos casos de 
agressões foi realizado por meio da observação das notificações e investigações 
de acidentes causados por animais peçonhentos no SINAN, usando-se o 
programa TABWIN. Resultados e Discursão: No período entre 2011 a 2015, 
foram notificados e confirmados 9.476 casos de acidentes causados por animais 
peçonhentos, distribuídos em 218 municípios, 97,3% dos municípios piauienses. 
Os mais relevantes foram com escorpiões (70,1%), seguidos pelos causados por 
serpentes (12,5%). A faixa etária mais atingida foi de 20 a 34 anos, somando 
25,5% das notificações, com predominância de agressão no sexo masculino. A 
maioria dos casos foram considerados leves, evoluindo para a cura, e apenas 
0,3% evoluíram para óbito. Observa-se que quando comparamos o ano de 
2011com o ano de 2015, percebe-se uma redução do número de agressões por 
serpentes, mas um aumento significativo das agressões por escorpiões, abelhas 
e outros. Conclusão:  A análise epidemiológica dos dados, mostra que a dinâmica 
dos acidentes causados por animais peçonhentos no estado do Piauí, 
permaneceu a mesma nos últimos anos. Enfatizando a importância da 
implementação e intensificação de atividades educativas e preventivas 
relacionadas aos animais peçonhentos pelas secretarias  de saúde dos 
municípios com notificação de casos, direcionadas à população local, visando a 
conscientização dos mesmos para a adoção de medidas preventivas, objetivando 
a redução significativa desses acidentes. 
 
 
 
Palavras chaves: Acidentes. Animais. Peçonhentos. Agressões. Piauí. 


