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No ano de 2010, a Vigilância Epidemiológica recebeu 47 notificações de casos de 
acidentes com animais peçonhentos. 

Em comparação a 2008 quando houve um pico de acidentes, houve uma queda 
significativa de 50% nas notificações (Figura 1). Esta queda pode estar associado a 
subnotificação, ou seja, o acidente existiu, porém não foi notificado à Vigilância. 

Figura 1. Número de acidentes por animais peçonhentos notificados, Alfenas-MG, 
2000-2010. 

 
 

Fonte: SINAN/Vigilância Epidemiológica de Alfenas-MG. 

O número alto de notificações a partir de 2006 é devido à implantação do Núcleo de 
Vigilância Epidemiológica Hospitalar no Hospital Universitário Alzira Velano que, através 
de revisões de fichas de atendimento e busca ativa dentro do hospital incrementa a rede 
de vigilância do município. 

Em média 63% das notificações são do município de Alfenas. O atendimento à vítima de 
acidente por animais peçonhentos é realizado nos hospitais do município. O Hospital 
Universitário Alzira Velano é a principal fonte notificadora deste agravo com mais de 
97% das notificações em 2010 (Tabela 1). 

Tabela 1. Número e porcentagem de acidentes por animais peçonhentos por unidade 
de saúde notificadora, Alfenas-MG, 2010. 

Unidade de Saúde Notificadora n % 
HOSPITAL UNIVERSITARIO ALZIRA VELANO 46 97,87 
SANTA CASA DE ALFENAS 1 2,128 
Total 47 100,00 

 
Fonte: SINAN/Vigilância Epidemiológica de Alfenas-MG. 

O gênero masculino é o mais acometido com, em média, 60% dos acidentes. 
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A faixa etária mais acometida são os adultos jovens de 20 a 39 anos com 47% das 
notificações, seguidas por adultos de 40 a 49 anos com 14,57%. 

No ano de 2010, as abelhas foram as principais causadoras de acidentes com 34, 04% das 
notificações, seguidas pelas serpentes com 17,02% e escorpião com 14,89%. As aranhas e 
lagartas foram responsáveis por 10,6% e 8,5%, respectivamente. 

Figura 2. Porcentagem de acidentes por animais peçonhentos segundo tipo do 
animal, Alfenas-MG, 2010. 

 

Fonte: SINAN/Vigilância Epidemiológica de Alfenas-MG. 

Dos acidentes com abelhas os meses de maior número são de outubro a abril. Uma 
hipótese é, devido às estações do ano de acidentes (primavera, verão e outono), as 
pessoas terem mais contato com lugares propícios a presença destes insetos. 

Das complicações com acidentes com abelhas, a hipersensibilidade pode ser 
desencadeada por uma única picada e levar o acidentado à morte, em virtude de edema 
de glote ou choque anafilático. 

A notificação de acidentes por animais peçonhentos é de notificação obrigatória a todos 
os profissionais de saúde médicos, enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários, 
biólogos, biomédicos, farmacêuticos e outros no exercício da profissão, bem como os 
responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde e de 
ensino, conforme Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975 e Portaria do Ministério da 
Saúde número 2.472, de 31 de agosto de 2010. 
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