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MATERIAL E MÉTODOS

Em 2016, foram notificados 173.630 casos de acidentes ofídicos no Brasil,

entre os quais, 55.792 ocorreram na região nordeste. Entre estes, a maioria

(3.957 casos) foi acidente botrópico, o que denota a importância deste

acidente para a saúde pública, especialmente no nordeste brasileiro1.

O acidente botrópico possui uma vasta manifestação clínica, pois apresenta

sinais e sintomas característicos, incluindo frequentes distúrbios de

coagulação, com sangramento local e/ou sistêmico, além de eventuais

quadros de insuficiência renal, necrose e síndrome compartimental 2.

Entre as várias ações do veneno das serpentes botrópicas, destacam-se o

comprometimento da formação do tampão plaquetário, além da sua ação

coagulante 3. Publicações científicas prévias descrevem o efeito semelhante

à ação da trombina, capaz de ativar fatores da coagulação sanguínea

(fatores X e II), promovendo um consumo de fibrinogênio e formação de

fibrina intravascular, induzindo frequentemente a incoagulabilidade

sanguínea 3,4,. Assim, diversos constituintes do veneno como

metaloproteases, enzimas tipo trombina e serinoproteases são responsáveis

por esta ação, onde poderão ativar os fatores I, II, V, VII, VIII, X, XIII e o

fator de Von Willebrand 3,4.

De modo particular, a espécie Bothrops erythomelas não apresenta em seu

veneno enzimas com atividade trombina-símile, porém é responsável por

uma poderosa ação pró-coagulante atribuída à presença de ativadores de

protrombina e do fator X 4,5.

Portanto, o estudo avaliou alterações da hemostasia em ofidismo por B.

erythromelas, na ausência da soroterapia antibotrópica.

INTRODUÇÃO

Foram investigados 139 pacientes atendidos no Hospital Regional de

Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, Campina

Grande/Paraíba (HETDLGF). As notificações foram realizadas pelo Centro

de Assistência e Informação Toxicológica de Campina Grande (CIATOX-

CG), de março de 2017 a março de 2018. O estudo foi desenvolvido

através de análise documental, retrospectiva, transversal e quantitativa. Os

dados foram coletados, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa

(CAAE: 66937817.8.0000.5187), e distribuídos em planilha (software

Microsoft Office Excel 2013). As variáveis foram classificação do tipo de

acidente, tempo transcrito entre acidente ofídico e atendimento hospitalar,

TC (Tempo de coagulação), TP (Tempo de Protrombina) e TTPA (Tempo

de Tromboplastina Parcial Ativada). No presente estudo, foram inseridos

somente os pacientes que levaram a serpente envolvida no acidente e que

foi identificada como sendo B. erythromelas, pelo Laboratório de Animais

Peçonhentos e Toxinas (LAPTOX-UEPB).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A maioria dos pacientes apresentou alterações laboratoriais da coagulação,

mostrando interferência da peçonha na hemostasia. Dessa maneira,

ratificando uma necessidade ampla de acompanhamento clínico adequado

das vítimas de ofidismo por Bothrops erythromelas, afim de minimizar os

efeitos deletérios deste problema de saúde pública que não pode
permanecer no conjunto das doenças negligenciadas da OMS.

ALTERAÇÕES DA HEMOSTASIA NO ACIDENTE OFÍDICO PEÇONHENTO POR Bothrops 

erythromelas (JARARACA-DA-SECA)
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Ao longo do tempo, o acidente botrópico tem sido descrito como promotor

de transtornos hemostáticos, induzindo a incoagulabilidade sanguínea 3,4,6.

Assim, considerando a relevância clínica do ofidismo, os 139 pacientes

analisados foram devidamente classificados em relação ao tipo de acidente.

Tendo sido vistos 97 casos leves, 38 moderados e apenas 4 casos graves.

Adicionalmente, houve a caracterização da população estudada em relação

ao intervalo de tempo transcorrido entre o acidente e o atendimento

médico. Na qual foram identificadas 53 notificações entre 1 a 3 horas, 55

entre 3 a 6 horas e 31 superiores a 6 horas pós envenenamento.

No que se refere aos testes laboratoriais, o TC incoagulável ocorreu em 87

casos leves e na totalidade dos episódios moderados e graves (Gráfico 1).

De modo complementar, representado no Gráfico 2, em 129 pacientes, o

TP também mostrou alterações desde alargamento do tempo (n=61) até

incoagulabilidade da amostra plasmática (n=68). Nos 87 casos leves

estudados houve alterações do TP em todas as amostras, sendo 47

incoaguláveis. Em adição, dos 38 casos moderados, 20 destes também

apresentaram TP incoaguláveis. Por fim, na totalidade dos casos graves

também houve comprometimento do TP.

De acordo com o Gráfico 3, em relação ao TTPa, 129 pacientes foram
analisados, sendo 44 amostras normais, 12 alargadas e 73 incoaguláveis.
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Nos casos leves e moderados houve 49 e 22 TP incoaguláveis,

respectivamente. Além disso, na totalidade dos casos graves ocorreu

alterações do TP, com 2 amostras plasmáticas incoaguláveis.

De conformidade com outro relatos científicos3,4,5,6, foram observadas

manifestações hemorrágicas locais e/ou sistêmicas em 10 casos leves, 18

moderados e 4 graves, incluindo equimoses e gengivorragias.

Neste contexto, relatos científicos reportam ações de toxinas ativadoras de

fibrinogênio, protrombina e fatores de coagulação, desencadeando

coagulopatia de consumo induzida pelo veneno. Além disso, a peçonha

da Bothrops erythromelas não apresenta atividade semelhante à trombina,

porém possui efeito procoagulante acentuado e a berythractivase 3,4.

Gráfico 1 – Determinação do Tempo de Coagulação (TC) antes da

administração de soroterapia antibotrópica

Gráfico 2 – Determinação do Tempo de Protrombina (TP) antes da

administração de soroterapia antibotrópica

Gráfico 3 - Determinação do Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa)

antes da administração de soroterapia antibotrópica

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.
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