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No Brasil, as abelhas são responsáveis por um número significativo de acidentes 
em humanos. No entanto, esses insetos contribuem socialmente por apresentar 
valor econômico e ajudar na manutenção da flora. A pesquisa objetivou conhecer 
o perfil epidemiológico dos acidentes por abelhas no Rio Grande do Norte. O 
estudo foi do tipo descritivo, compreendeu o período de 2007 a 2015 e os dados 
foram coletados junto ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN) do Ministério da Saúde (MS), disponibilizados no portal eletrônico do 
DATASUS. As variáveis estudadas foram: distribuição anual dos casos e óbitos, 
incidência, letalidade, número de municípios com registro de acidentes, mês de 
ocorrência, distribuição por sexo e faixa etária, e classificação do caso. No total, 
foram registrados 2.526 acidentes e 05 óbitos no período, representando uma 
letalidade de 0,2%. Com o passar dos anos, o número de agravos apresentou 
uma tendência crescente, a incidência no Estado foi de 0,5/100.000 em 2007 a 
20,8/100.000 em 2014. Os acidentes provocados por abelhas nos últimos anos 
(2013 a 2015) alcançou a segunda posição, dentre todos os registros de animais 
peçonhentos no Estado, superior aos provocados por serpentes e aranhas. O 
número de municípios com registro de acidentes variou de 05 em 2007 a 66 em 
2014. Mossoró foi o município campeão de notificações em alguns anos, 
chegando a concentrar 50,7% dos casos em 2015. A época do ano com maior 
registro compreendeu entre os meses de maio e outubro (60,3%), com destaque 
para o mês de julho. Quanto ao sexo e faixa etária, as pessoas do sexo masculino 
foram mais acometidas (64,5%) e os adultos jovens (20 a 39 anos) com 48,2% 
dos casos. Apesar do expressivo número de acidentes, 85,2% dos casos foram 
classificados como leve. Diante das informações aqui expostas, faz-se necessário 
mais pesquisas e estratégias de prevenção efetivas e direcionadas para se 
reduzir os acidentes e evitar os óbitos. 
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