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Destaques: 

Até o dia 30 de junho de 2021: 

 Foram notificados 849 acidentes por animais peçonhentos em residentes do Recife; 

 O ano de 2021 teve redução de 26,6% em relação a 2019 e aumento de 31,8% em 

relação a 2020 para o mesmo período de análise; 

 Destaque para os bairros Cohab e Ibura, representando, juntos, 24,1% de todas as 

notificações; 

 94,7% dos atendimentos de acidentes por animais peçonhentos foram causados por 

escorpiões; 

 91,6% dos casos notificados foram considerados leves; 

 98,6% dos casos não necessitaram de tratamento com soroterapia específica; 

 Não houve óbitos por acidentes com animais peçonhentos. 

O cenário dos acidentes por animais 
peçonhentos em Recife 

 Animais peçonhentos são aqueles que produzem veneno (peçonha) e têm condi-

ções naturais para injetá-lo através de estruturas como dentes inoculadores, ferrão ou 

quelícera. Podemos notificar acidentes Ofídicos (serpentes), Escorpiônicos (escorpiões), 

Araneísmo (aranhas), Lonomia (lagartas), entre outros. 

 O planejamento das necessidades de antivenenos vincula-se à informação epidemi-

ológica proveniente da notificação dos acidentes no Sinan. Somente em 2017, no Brasil, 

foram notificados 221.336 casos e em Pernambuco, 18.166 casos (Ministério da Saúde/

SVS - Sinan Net).  

Em razão da elevada frequência e gravidade dos casos, a notificação de casos 

confirmados de acidentes por animais peçonhentos é compulsória e imediata. Devem ser 

notificados os pacientes com evidências clínicas compatíveis com envenenamento por 

animal peçonhento, com ou sem a identificação do animal causador do acidente e inde-

pendentemente da realização de tratamento soroterápico. 

No período de 01 de janeiro à 30 de junho de 2021, houve a notificação de 849 

acidentes por animais peçonhentos em residentes do Recife, com taxa de detecção de 

51,4 casos a cada 100.000 habitantes. Dentre os Distritos Sanitários (DS), o DS VIII e VII 

foram os mais representativos com 26,7% e 25,7% do total de notificações e com taxa de 

detecção de 152,3 e 110,5 casos a cada 100.000 habitantes, respectivamente (Tabela 1). 

https://cievsrecife.files.wordpress.com/
https://cievsrecife.files.wordpress.com/


2 

O cenário dos acidentes por animais peçonhentos em Recife 

  Boletim Epidemiológico - Acidentes por Animais Peçonhentos 

Tabela 1. Número, proporção e taxa de detecção (por 100.000 hab.) de acidentes por animais 

peçonhentos, segundo distrito sanitário de residência. Recife, janeiro a junho de 2021 

Fonte: Sesau Recife/Sevs/Gevepi/DDCT/Sinan 
Dados provisórios sujeitos à alteração. Base de dados de 17/08/2021. 

Distrito Sanitário Nº de notificações % Taxa de detecção  

DS I 19 2,2 22,6 

DS II 203 23,9 85,4 
DS III 36 4,2 25,9 
DS IV 31 3,7 10,3 
DS V 73 8,6 25,7 
DS VI 42 4,9 16,0 
DS VII 218 25,7 110,5 
DS VIII 227 26,8 152,3 
Total 849 100,0 51,4 

Tabela 2. Número e proporção de acidentes por animais peçonhentos, segundo bairro e distrito sanitário de resi-

dência. Recife, janeiro a junho de 2021 

Fonte: Sesau Recife/Sevs/Gevepi/DDCT/Sinan 
Dados provisórios sujeitos à alteração,. Base de dados de 17/08/2021. 

Distrito Sanitário/Bairro Nº de notificações % Distrito Sanitário/Bairro Nº de notificações % 

DS I 19 2,2 DS V 73 8,6 

Boa Vista 1 0,1 Afogados 7 0,8 

Ilha Joana Bezerra 5 0,6 Areias 27 3,2 

Recife 1 0,1 Barro 5 0,6 

Santo Amaro 10 1,2 Bongi 3 0,4 

São José 2 0,2 Caçote 2 0,2 

DS II 203 23,9 Coqueiral 2 0,2 

Água Fria 42 4,9 Curado 2 0,2 

Alto Santa Terezinha 8 0,9 Estancia 3 0,4 

Arruda 12 1,4 Jardim São Paulo 4 0,5 

Beberibe 12 1,4 Jiquiá 4 0,5 

Bomba do Hemetério 9 1,1 Mangueira 2 0,2 

Cajueiro 6 0,7 Mustardinha 1 0,1 

Campina Do Barreto 18 2,1 San Martin 3 0,4 

Campo Grande 27 3,2 Sancho 2 0,2 

Dois Unidos 39 4,6 Tejipió 3 0,4 

Fundão 6 0,7 Totó 3 0,4 

Linha Do Tiro 11 1,3 DS VI 42 4,9 

Peixinhos 4 0,5 Boa Viagem 10 1,2 

Porto da Madeira 8 0,9 Brasília Teimosa 3 0,4 

Torreão 1 0,1 Imbiribeira 14 1,6 

DS III 36 4,2 Ipsep 10 1,2 

Alto do Mandu 3 0,4 Pina 5 0,6 

Apipucos 3 0,4 DS VII 218 25,7 

Casa Amarela 19 2,2 Alto Jose Bonifácio 14 1,6 

Casa Forte 1 0,1 Alto José do Pinho 11 1,3 

Dois Irmãos 2 0,2 Beberibe 1 0,1 

Monteiro 1 0,1 Brejo da Guabiraba 13 1,5 

Poço 1 0,1 Brejo de Beberibe 20 2,4 

Santana 1 0,1 Córrego Do Jenipapo 2 0,2 

Sitio dos Pintos 3 0,4 Guabiraba 5 0,6 

Tamarineira 1 0,1 Macaxeira 21 2,5 

Ignorado 1 0,1 Mangabeira 9 1,1 

DS IV 31 3,7 Morro da Conceição 16 1,9 

Cordeiro 2 0,2 Nova Descoberta 46 5,4 

Engenho do Meio 2 0,2 Passarinho 29 3,4 

Ilha do Retiro 1 0,1 Vasco da Gama 30 3,5 

Iputinga 5 0,6 Ignorado 1 0,1 

Madalena 4 0,5 DS VIII 227 26,7 

Prado 1 0,1 Cohab 121 14,3 

Torrões 7 0,8 Ibura 84 9,9 

Várzea 9 1,1 
Jordao 22 2,6 

TOTAL 849 100,0 



Figura 1. Distribuição espacial do número de notificações 

de acidentes por animais peçonhentos. Recife, janeiro a ju-

nho de 2021 

  Boletim Epidemiológico - Acidentes por Animais Peçonhentos 

3 

 Dentre os bairros de Recife com maior número de 

casos notificados, destacaram-se Cohab (121), Ibura (84), 

Nova Descoberta (46), Água Fria (42) e Dois Unidos (39) 

(Tabela 2 e Figura 1). 

O cenário dos acidentes por animais peçonhentos em Recife 

 Em 2021, em relação aos meses de início dos sinto-

mas, o maior número de notificações ocorreu no mês de 

abril (Figura 2). Em relação aos meses de janeiro a junho de 

2021 foi observada uma redução de 26,6% em relação a 

2019 (N2019=1157) e aumento de 31,8% em 2020 (N2020= 644) 

para o mesmo período. No ano de 2020, provavelmente de-

vido ao impacto na pandemia da covid-19, houve queda no 

número de notificações (Figura 2).  

 

Fonte: Sesau Recife/Sevs/Gevepi/DDCT/Sinan 
Dados provisórios sujeitos à alteração. Base de dados de 17/08/2021. 

Figura 2. Número de notificações de acidentes por animais 

peçonhentos segundo mês de início dos sintomas. Recife, 

janeiro a junho de  2019, 2020 e 2021 

Fonte: Sesau Recife/Sevs/Gevepi/DDCT/Sinan 
Dados provisórios sujeitos à alteração. Base de dados de 17/08/2021. 

 É possível notar a presença de acidentes por animais 

peçonhentos em todas as faixas etária, com destaque para 

as crianças menores de 10 anos (204 casos) e tendência 

decrescente quanto maior a idade (Figura 3). 

Figura 3. Número de notificações de acidentes por animais 

peçonhentos segundo faixa etária. Recife, janeiro a junho 

de 2021 

Fonte: Sesau Recife/Sevs/Gevepi/DDCT/Sinan 
Dados provisórios sujeitos à alteração. Base de dados de 17/08/2021. 

 Em relação à raça/cor, dos casos válidos1 (N= 360), o 

maior número de notificações foi referente a pessoas ne-

gras (parda e preta) com 90,3% (Figura 4). 

 Os escorpiões foram os principais causadores de 

acidentes, responsáveis por 94,7% de todos os atendimen-

tos de acidentes em Recife (Figura 5). 

 Quanto à classificação final dos casos, 91,6% foram 

considerados leves, 5,2% moderados e 0,4% graves (Figura 

6). Em relação ao tratamento com utilização de soro, 98,6% 

não necessitaram de tratamento com soroterapia específi-

ca, sendo normalmente indicados tratamentos sintomáti-

cos para alívio de dor e observação. 

Fonte: Sesau Recife/Sevs/Gevepi/DDCT/Sinan 
Dados provisórios sujeitos à alteração. Base de dados de 17/08/2021. 
*Foram excluídas dessa análise mais de 50% (N=489) das notificações com 
preenchimento em branco ou ignorado. 

Figura 4. Número e proporção de notificações de aciden-

tes por animais peçonhentos segundo por raça/cor*. Reci-

fe, janeiro a junho de 2021 

1Notificações com preenchimento do campo raça/cor diferente das opções 
em branco ou ignorado. 
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O cenário dos acidentes por animais peçonhentos em Recife 

Figura 5. Número e proporção de acidentes por animais 

peçonhentos segundo tipo de acidente. Recife, janeiro a 

junho de 2021  

Figura 6. Número e proporção de notificações de aciden-

tes por animais peçonhentos segundo classificação final. 

Recife, janeiro a junho de 2021 

Fonte: Sesau Recife/Sevs/Gevepi/DDCT/Sinan 
Dados provisórios sujeitos à alteração. Base de dados de 17/08/2021. 

Em 2021, não houve óbitos por acidentes com animais peçonhentos. 

Ações de vigilância ambiental para prevenção e controle de animais peçonhentos 

Fonte: Sesau Recife/Sevs/Gevepi/DDCT/Sinan 
Dados provisórios sujeitos à alteração. Base de dados de 17/08/2021. 

 07 pontos estratégicos (locais considerados com 

grande potencial para proliferação e permanência 

de animais sinantrópicos1).  

 Em relação aos marimbondos foram realizadas re-

moções em 06 instituições públicas.  

 Quanto às intervenções relacionadas a presença de 

abelhas, a GEVACZ realiza atividades educativas, as quais 

totalizaram no período 05 (04 em residências e 01 em ins-

tituição pública.) 

 A Gerência de Vigilância Ambiental e Controle de Zoo-

noses (GEVACZ) desenvolve ações para prevenção e controle 

de animais peçonhentos no município do Recife.  

 De janeiro a junho de 2021 foram realizadas ações 

para a prevenção e controle de escorpiões em: 

 1.688 residências,  

 28 estabelecimentos comerciais,  

 360  instituições públicas, 

 02  terrenos baldios e  

 Animal peçonhento Residência Comércio Instituições públicas Terreno baldio Ponto estratégico 

Escorpião* 1688 28 360 2 7 

Marimbondo 0 0 6 0 0 

Abelha** 4 0 1 0 0 

Tabela 3. Ações de Vigilância Ambiental para prevenção e controle de animais peçonhentos. Recife, janeiro a junho de 2021  

Fonte: Sesau Recife/Sevs/GEVACZ  

Dados atualizados em setembro/2021, referentes ao período de janeiro a junho de 2021. 

*Ações realizadas pela GEVACZ e pelos 08 Distritos Sanitários do município de Recife.  

* *As abelhas são protegidas por Lei Federal n° 9.605/98, sendo proibida sua eliminação . 

1Animais sinantrópicos são aqueles que se adaptaram a viver junto ao homem, a despeito da vontade deste, podendo transmitir doenças ou causar agravos à saúde do homem ou 
de outros animais. 
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 Não coloque as mãos em tocas ou buracos na terra, ocos de árvores, cupin-
zeiros, entre espaços situados em montes de lenha ou entre pedras ou que não tenham visi-
bilidade. Caso seja necessário, use um pedaço de madeira, enxada ou foice; 

 Examine os calçados e roupas antes de usar, pois animais podem se refugiar dentro deles; 

 Use luvas grossas e calçados fechados, entre outros equipamentos de proteção individual, 
caso precise manusear materiais de construção (tijolos, pedras, madeiras e sacos de cimen-
to), transporte de lenhas, movimentação de móveis, atividades rurais, limpeza de jardins, 
quintais e terrenos baldios, entre outras atividades; 

 Afaste-se lentamente, caso detecte a presença de algum animal peçonhento; 

 Evite entrar em contato com animais peçonhentos, mesmo que pareçam mortos; 

 Não deixe amontoar lixo. Feche buracos de muros e frestas de portas; 

 Utilize telas, vedantes ou sacos de areia em portas, janelas e ralos; 

 Olhe sempre com atenção o local de trabalho e os caminhos a percorrer. 
 

SE CUIDE E CUIDE DOS OUTROS! 

PREVENIR É SEMPRE MELHOR! 

EM CASO DE ACIDENTE: 
 Lave o local com água e sabão; 
 Procure atendimento médico imediatamente e informe ao profissional de saúde o máximo possível de carac-

terísticas do animal, como: tipo de animal, cor, tamanho, entre outras. Se for possível e seguro, capturar o 
animal, leve-o junto para ser identificado; 

 Não faça torniquete ou garrote e, não fure, não corte e não aplique qualquer tipo de substancia (pó de café, 
álcool, pomadas, fumo ou urina no local da picada, entre outros) no local da picada. 

 Nunca tente “chupar o veneno” pois pode piorar a infecção. 

O cenário dos acidentes por animais peçonhentos em Recife 


