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Introdução: Trata-se da análise das taxas de prevalência de acidentes com animais peçonhentos 

nos Estados do Rio Grande do Sul. Objetivo: Analisar as taxas de prevalência de acidentes por 

este agravo entre os anos de 2013 e 2015.  Metodologia: Realizou-se análise de dados 

secundários do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) especificamente na área de 

dados relativos a acidentes por animais peçonhentos. Os anos estudados são 2013; 2014 e 2015, 

buscados dados no site do em abril de 2016. As taxas de prevalência apresentados neste resumo 

foram calculadas em um universo de 100.000 habitantes para cada ano estudado. Resultados: 

O Município de Passo Fundo é aquele com taxa de prevalência nos anos estudados, com 76,8 

casos para o ano de 2013; com 84,9 casos em 2014 e 62,7 casos em 2015. Bento Gonçalves a 

taxa de prevalência foi de 235,7 casos em 2013; com 324,2 casos em 2014 e com 204,0 casos 

em 2015. Teutônia a taxa de prevalência foi de 123,3 casos em 2013; com 108,7 casos em de 

2014 e com 77,8 casos em 2015. Conclusão: Teutônia apresentou mais casos  notificados no 

Rio Grande do Sul nos anos estudados. Cabe ressaltar que, casos de acidentes com animais 

peçonhentos têm maior ocorrência durante o verão, acometendo principalmente a população 

ativa, ou seja, pessoas ligadas diretamente com o trabalho braçal com agricultura. Além disso, 

destaca-se o papel central do Enfermeiro em notificar os casos referentes a este agravo, analisar 

os dados provenientes das notificações para realizar orientações à população e buscar junto às 

esferas competentes ações mais amplas e intersetoriais para atuar na proteção das pessoas e para 

oferecer assistência adequada e imediata às pessoas que sofreram de acidentes com animais 

peçonhentos, tendo em vista que estes acidentes seqüelas permanente e irreversíveis aos 

acometidos.  
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