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RESUMO 

 

O Projeto traz uma proposta de redução do número de acidentes registrados com 

ofídios no município de Mazagão. Neste município será realizado este projeto, cuja a proposta 

(Meta) prevê redução de no mínimo 80% no número de acidentes com ofídios. Nos últimos 

13 anos foram registrados 523 casos, com média de 40,2 acidentes ano. A ênfase do projeto 

consta em fases como: 1) Prevenção de acidentes; 2) Cadastro técnico de uso da terra; 3) 

Capacitação e treinamento no atendimento prévio de acidentados; 4) Acompanhamento dos 

cadastrados no item 2. Os resultados deste projeto, uma vez alcançados podem ser estendidos 

a todos os municípios do estado do Amapá. Os objetivos alcançados além de reduzir o 

número de acidentes com ofídios, trarão economia de milhões de reais para os cofres públicos 

no atendimento de acidentes com ofídios, além de diminuir a superlotação dos hospitais da 

cidade de Macapá, onde a maioria dos acidentados são tratados.  

 

Palavras-chave: Ofidismo. Prevenção de acidentes. Mazagão. Amazônia Oriental. 



 

ABSTRACT 

 

The Project brings a proposal to reduce the number of accidents registered with trades in the 

municipality of Mazagão. In this municipality this project would be carried out, its proposal 

(Meta) will reduce at least 80% the number of accidents registered in this municipality. Where 

in the last 13 years 523 cases were registered, with an average of 40.2 accidents per year. The 

project's emphasis consists of phases such as: 1) Accident prevention; 2) Technical land use 

register; 3) Qualification and training without prior accident attendance; 4) Monitoring of 

those enrolled in item 2. The results of this project, once achieved, can be presented in all 

municipalities in the state of Amapá. The objectives achieved in addition to reducing the 

number of accidents with workshops, the saving of millions of reais for public coffers without 

attending accidents with workshops, in addition to reducing the overcrowding of hospitals in 

the city of Macapá, where most of the injured are treated. 

 

Key-words: Ofidism. Accidents prevention. Mazagão. Eastern Amazon. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Acidentes com ofídios são responsáveis por alarmantes números de acidentes.  No 

planeta estima-se que ocorram 2.500.000 acidentes com ofídios, resultando em 125.000 casos 

de morte em humanos (CHIPPAUX, 1998; WALDEZ; VOGT, 2009). Sendo que a maioria 

destes ocorrem na zona tropical e subtropical, onde existe grande diversidade de serpentes em 

convivência em estreita relação com populações humanas com baixo acesso à tecnologia rural 

(GUTIÉRREZ et al., 2006; WARRELL, 1992;;WALDEZ; VOGT, 2009).  

Acidentes com ofídios na América Latina ocasionam altas taxas de mortalidade, sendo 

considerado um problema relevante de saúde pública (FAN; CARDOSO, 1995; 

GUTIÉRREZ, 1995; WARRELL, 2004; WALDEZ; VOGT, 2009). Sendo as serpentes da 

família Viperidae que possuem dentição solenóglifa, ou seja, com dentes localizados na 

porção anterior da maxila, maiores, móveis e altamente especializados para a injeção de 

peçonha (CAMPBELL; LAMAR, 2004), são as serpentes com maior interesse médico nas 

Américas (FAN; CARDOSO, 1995; GUTIÉRREZ, 1995; WARRELL, 2004).  

No Brasil, 90% dos acidentes com ofídios são botrópicos (causados por espécies de 

jararacas), 1,4% são laquéticos, causados por surucucu e apenas 0,4% dos acidentes são 

elapídicos, caudados por cobras corais verdadeiras (BERNARDE, 2011). Este autor cita ainda 

que a letalidade dos acidentes é maior com as surucucus (0,95%), seguido pelas cobras corais 

verdadeiras (0,52%) e jararacas (0,31%).  

Mesmo os acidentes ofídicos tendo grande importância para a saúde pública, aspectos 

relacionados à pesquisa epidemiológica, acesso ao tratamento e à qualificação de profissionais 

em saúde ainda são negligenciados pelas políticas públicas nacionais (GUTIÉRREZ et al., 

2006; 2007).  

No Estado do Amapá, em meados de 2016, ocorreram sérios problemas enfrentados 

pelo sistema de saúde no estado, onde a falta de soros antiofídicos deixou muitos pacientes 

sem tratamento adequado, sendo necessário recorrer ao estado do Pará para o tratamento dos 

pacientes (LIMA, 2017).  

Segundo Lima (2017) Bothrops atrox (Linnaeus, 1758) (Fotografia 1) tem se tornado 

um animal cada vez mais urbano e adaptado a viver em áreas próximas a populações 

humanas. O tratamento inadequado do lixo, atrai ratos, sendo que os mesmos são favorecidos 

com a abundância de alimentos existentes nestes locais. Com a disponibilidade de presas 

(ratos) e alterações em seu ambiente natural (LIMA et al., 2017), as serpentes são atraídas 
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para estas novas áreas de caça e frequentemente acidentam moradores nos quintais de suas 

próprias residências, mesmo na cidade de Macapá. 

 

Fotografia 1 – Bothrops atrox (Linnaeus, 1758) – Serpentes responsável pela maioria dos 

acidentes ofídicos na região amazônica (BERNARDE; GOMES, 2012). 

 

Waldez e Vogt (2009) indicam que pela natureza caçadora algumas espécies de 

serpentes, podem adotar posturas defensivas agressivas (MARTINS, 1996) que, em geral, 

induzem nas pessoas atitudes extremas de extermínio das serpentes, contribuindo para este 

grupo ter sido historicamente estigmatizado como “animais nocivos” (GREENE, 1997).  

Análises realizados por Lima (2020 – dados não publicados) em seu projeto de pós-

doutorado indicam que 94,8% dos acidentes ocorridos no estado do Amapá poderiam ser 

evitados com o uso de equipamentos simples de EPIs como: botas sete léguas cano longo que 

protegem os membros inferiores, evitando 83,4% dos acidentes e uso de luvas de couro que 

protegem membros superiores mais acidentados (mãos e dedos), evitando 11,4% dos 

acidentes. Com base nestes dados, sugere-se a criação de programas que levem as 

informações in situ como palestras, seminários, cursos e treinamentos, realizados por 

profissionais gabaritados. Além disso, e agindo de forma conjunto um programa de 

acompanhamento das comunidades e atividades exercidas ao longo do ano, com cadastro de 

atividades e pessoas envolvidas, para que de posse destes dados sejam realizadas a 
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distribuição gratuita destes EPIs (bota sete léguas cano longo e luvas de couro), uma vez que 

ações como esta podem evitar gasto de vários milhões de reais para os cofres públicos com 

despesas em soros, tratamentos e adequações de instalações hospitalares para o atendimento 

de acidentados com ofídios.  

  Outra análise realizada por Lima (2020) indica que os municípios com maior número 

de acidentes registrados no período de 2007 a 2019 são: Macapá (34,7%), Mazagão (11, 9%), 

Santana (7,7%), Tartarugalzinho (7,3%) e porto Grande (7%) 

De maneira geral, ações educativas são necessárias e apontadas como uma estratégia 

eficiente para atribuir valor de conservação ao grupo (DODD, 1993). Devido estes animais 

serem estigmatizados, o que pode levar extinções locais, declínios populacionais com perda 

da variabilidade genética e consequentemente perda de substâncias de potencial fármaco-

químico presentes na peçonha das espécies (DA SILVA et al., 1996; FERREIRA, 1994; 

FURTADO, 2007).  

Dessa forma, este estudo servirá como ferramenta importante e imediata para a 

redução de acidentes com ofídios no município de Mazagão e no estado do Amapá. Além de 

servir de ponto de partida para novos estudos sobre o tema tão sensível tanto para a população 

quanto para o governo do estado do Amapá. 
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2 OBJETIVOS E HIPÓTESE (S) 

 

2.1 GERAL 

 

Redizir o número de acidentes com ofídios no minicipio de Mazagão, Amapá, Brasil, 

através de uso de ferramentas informativas como: minicursos, palestras, cartilhas, banners, 

capacitação de pessoal qualificado da área de saúde no atendimento prévio de acidentados e 

distribuição de EPIS e monitoramento do contemplados no Distrito do Carvão. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

1) Ministrar curso, palestras, treinamentos para a prevenção de acidentes com ofídios nos 

três distritos de Mazagão; 

2) Cadastro Técnico de uso da Terra (Agricultores familiares, cultivos de subsistência, 

criadores de animais etc.);  

3) Capacitação e treinamento no atendimento prévio de acidentados; 

4) Distribuição dos EPIs para cadastrados do Distrito do Carvão; 

5) Acompanhamento dos cadastrados do município do Carvão e registro de acidentes ao 

longo do projeto (Esquema 2). 

6) Esquema 1: Área de atuação dos sub-projetos a serem executados. 
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2.3 HIPÓTESES 

 

H0 – A disiminação de informações através da capacitação e cursos sobre acidentes 

com ofídios podem reduzir o número de acidentes ocorridos ao longo do ano no município de 

Mazagão, Amapa, Brasil. 

H1 -  O uso de EPIs simples como botas cano longo e lovas de raspa de couro podem 

reduzir em mais de 80% o número de acidentados no Distrito do Carvão, Mazagão, Brasil.  
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 O estado do Amapá registrou nos últimos 13 anos (2007 a 2019) 6120 casos de 

acidentes com ofídios, sendo que a os municípios com maior número de registros de casos são 

Macapá, Mazagão, Santana, Tartarugalzinho e Porto Grande, respectivamente. Somando-se a 

isso, o Estado do Amapá destina grande somatório de verbas para o tratamento de pacientes 

acidentados por ofídios. Gastos que envolvem desde a compra de soro antiofídico, melhoria 

em suas instalações e leitos para o tratamento de acidentados, gastos no deslocamento dos 

mesmos, e ocupação de leitos por vários dias até o paciente receber alta média.  

O desenvolvimento deste projeto no segundo município com maior número de 

acidentes registrados com ofídios pode ajudar de forma definitiva na redução de número de 

acidentes, assim como, na redução de gastos públicos na Saúde relacionados ao tratamento de 

acidentados. 

Considerando-se a importância social e econômica deste projeto na região, bem 

como no estado do Amapá, torna-se contundente a necessidade da realização do 

mesmo para que possam avaliar os possíveis impactos do mesmo para a redução 

de acidentes com ofídios no estado do Amapá.    
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A pesquisa será realizada no município de Mazagão (Mapa 1), região sul do Estado do 

Amapá (Mesoregião sul do estadod o Amapá). O município é composto por três distritos: 

Mazagão Novo (sede municipal), Carvçao  que se localiza a 14 km da sede Municipal  e 

Mazagão Velho localizado a 11 km do distrito do carvão. A população do município era de 

20.387 hab (IBGE, 2017). O projeto terá como área de abrangência o município de Mazagão 

com ênfase nos três distritos: Mazagão Novo, Mazagão velho e Carvão (Mapa 1). 

 

Mapa 1: Município de Mazagão, com destaque para Mazagão Velho, Carvão e Mazagão 

Novo. 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2020) 

 

4.2.4 Clima 

 

O clima segundo a classificação de Koopen, é do tipo Af, clima tropical úmido, o qual 

é caracterizado principalmente por uma elevada taxa pluviométrica anual aliada à pequena 

amplitude anual de temperatura (SUDAM, 1984). 

A temperatura média anual oscila em torno dos 27oC, sendo a temperatura máxima em 

torno de 31 oC e a temperatura mínima em torno dos 23 oC. A precipitação média anual é de 
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2.500 mm. A umidade relativa anual é de 85% e a insolação média anual de 2.200 horas 

(SUDAM, 1984). 
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5 IMPACTOS DO PROJETO 

 

SOCIAL 

 

 Diminuição no número de acidentes nas zonas rurais dos distritos de Mazagão. Os 

trabalhadores desenvolvendo suas atividades em ambientes mais conhecidos propensos a 

acidentes serão esclarecidos de formas de prevenção de acidentes, reduzindo os riscos de 

acidentes com ofídios nos locais de trabalho. 

 

ECONÔMICO 

 

 Redução nos gastos da saúde pública no tratamento e internação de acidentados por 

serpentes peçonhentas no município de Mazagão. Sendo que os investimentos destinados 

a estes gastos podem ser redirecionados a outras áreas de saúde; 

 Maior eficiência de atendimento e capacitação dos técnicos e agentes de saúde no 

atendimento e uso de soros antiofídicos nos acidentes com serpentes peçonhentas no 

município de Mazagão. 

 

AMBIENTAL 

 

 Palestras sobre educação ambiental e papel ecológico das serpentes em ambientes naturais 

(reconhecimentos de serpentes “amigas”, ou seja, que se alimentam de serpentes 

peçonhentas);  

 Possibilidade de identificação de novas ocorrências de espécies de serpentes para o 

município de Mazagão; 

 Melhor nível de informações para aplicação dos instrumentos de comando e controle 

pelos órgãos ambientais. 

 

CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

 

 Construção de manual técnico-científico par a prevenção de acidentes; 

 Criação de rede comunicação direta entre pesquisadores e agentes de saúde, técnicos e 

médicos diretamente com os pesquisadores criando uma infraestrutura impar no estado do 

amapá, para o combate e prevenção de acidentes ofídicos, através da informação e 

esclarecimento tendo o IEPA como ponto focal
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6 DETALHAMENTO DO PROJETO  - ITENS PROPOSTOS (33.464,80 reais) 

 

6.1 SUBPROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL SOBRE SERPENTES (15.026,00 reais). 

 

OBJETIVO 

 Implantar uma rede de informações destinada disseminar o conhecimento sobre 

serpentes peçonhentas; papel ecológico das espécies de serpentes; formas de 

prevenção de acidentes e cuidados pós acidentes. 

 

METAS 

 

 Realização de cursos e palestras trimestrais sobre serpentes peçonhentas (Evolução, 

ação do veneno, papel ecológico); 

 Realização de palestras trimestrais sobre formas de prevenção de acidentes com 

ofídios e cuidados pós acidentes; 

 Distribuição de folders, cartazes e banners com informações sobre acidentes, 

prevenção e serpentes peçonhentas;  

 Criação de um calendário de ações destinadas as metas do subprojeto para o município 

do Mazagão. 

 

PÚBLICO ALVO 

 

 Este subprograma tem como público alvo escolas municipais, centros comunitários, 

associações de bairros, agentes de saúde do município de Mazagão e distritos.  

 

LOGÍSTICA ENVOLVIDA 

 

 Equipe executora 

 Carro para dar suporte a equipe 

 Combustível 

 Diárias  

 Matérias de escritório 

 Elaboração de Banners, cartilhas, folders 

 Datashow  
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 Computador  

   

6.2 SUBPROJETO CADASTRO TÉCNICO DE USO DA TERRA (22.630,00 reais) 

 

OBJETIVO 

 

 Redução de 80% no número de acidentes com ofídios no distrito do carvão  

 

METAS 

 

 Cadastro de formas de uso da terra dos moradores rurais do Distrito do Carvão; 

 Distribuição de EPIs para os moradores cadastrados; 

 Triagem dos cadastrados que irão receber os EPIs no Distrito do Carvão; 

 Acompanhamento trimestral dos moradores cadastrados em relação a acidentes com 

ofídios. 

 

PÚBLICO ALVO 

 

 Moradores rurais do distrito do carvão 

 

LOGÍSTICA ENVOLVIDA 

 

 Compra de EPIs (Botas sete léguas e luvas de couro) 

 Auxilio pesquisa  
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7 RESUMO DO PROJETO  

Quadro 1: Orçamento de gastos dos subprojetos 

Fase/Etapa Especificação Quantidade 
Valor (R$) 

Unitário Total 

I Caixa de papel A4 (10 resmas) 1 200,00 180,00 

I Pacote de Papel fotográfico adesivo 

(PTC/20 folhas) 
4 20,00 80,00 

I Papel fotográfico 4 20,00 80,00 

I Tinta para impressora Epson Bulk (4 

cores – 100ml de cada) 
1/cada cor 15,00 60,00 

I Gasolina (litros) 250 4.00 1000,00 

I Botas 7 léguas – Pares 200 60,00 10.200,00 

I Luvas de raspa de couro 200 20,00 3.400,00 

II Datashow 1  2.500,00 2.500,00 

III Aluguel de carro popular (4 portas) 

– diárias   
20 200,00 4.000,00 

IV Auxilio pesquisa 5 1000.00 5.000,00 

IV Diária pesquisador 40 105,00 4.200,00 

IV Diárias   40 86,40 2.764,80 

TOTAL 33.464,80 

 

Quadro 2: Resumo do projeto 

ITEM/RÚBRICA VALOR TORAL (EM REAIS) 

Diárias 6.375,00 

Compra de EPIs 13.600,00 

Auxilio pesquisa 5.000,00 

Materiais de escritório 400,00 

Material permanente 2.500,00 

Combustível  1.000,00 

Aluguel de Carro 4.000,00 

  

TOTAL 33.464,80 
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8 CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO 

  MESES 

Nº Metas/Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Aquisição de materiais permanentes X            

2 Aquisição de materiais de consumo X

  

X           

3 Contratação de pessoa jurídica (aluguel de 

carro) 

X   X   X   X  X 

4 Monitoramento dos cadastrados do 

distrito do carvão. 

 X  X   X   X  X 

5 Distribuição dos EPIs no Distrito do 

Carvão 

 X           

6 Palestras e minicursos   X  X   X   X  X 

7 Distribuição de banners e cartilhas        X      

8 Criação de um calendário de ações 

destinadas as metas do subprojeto 

para o município do Mazagão. 

 X           

9 Relatório Final             
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