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Os acidentes ocasionados por serpentes são um importante problema de saúde pública, 

sendo que no Brasil, são registrados entre 19 e 22 mil acidentes ofídicos anualmente
2-4

. No estado 

do Rio grande do Sul, são três os gêneros de serpentes responsáveis pelos acidentes de alta 

gravidade, sendo o Bothrops (Jararacas), Crotalus (Cascavéis) e Micrurus (Corais-

verdadeiras)
1
.Esta pesquisa busca analisar as notificações de acidentes ofídicos, bem como 

gêneros ofídicos responsáveis pela maioria dos casos registrados no Estado do Rio Grande do sul 

no período de 2008 a 2012. Os dados foram coletados no SINAN - Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação utilizando a modalidade “Notificações por animais peçonhentos, 

selecionando a categoria serpentes”
3
. No período, foram notificados 4.837 casos de acidentes por 

serpentes, sendo que o ano de 2009 apresentou o maior valor com 1.087 ocorrências, ressaltando 

ainda que foi observada uma média de 967 acidentes ofídicos dentro do período de estudo. 

Considerando os casos em que foram identificados os gêneros ocasionadores destes incidentes, 

foi predominante os acidentes com serpentes peçonhentas, sendo que o gênero Bothrops foi o 

responsável pela grande maioria, totalizando 4.185 ocorrências, seguido pelo Crotalus com 31 e 

o Micrurus com 12 notificações. Ainda forami observados 209 incidentes com serpentes não-

peçonhentas e 400 casos que não forami registrados o gênero ocasionador do agravo. O 

desenvolvimento desta pesquisa permitiu tomar conhecimento da ocorrência de acidentes 

ofídicos, bem como os grupos ofídicos causadores deste problema de saúde pública no Estado do 

Rio Grande Do Sul, assim, podendo servir de base para futuras ações preventivas contra o 

ofidismo no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

 

 

 

 


