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METODOLOGIA
O presente estudo trata-se de uma análise epidemiológica descritiva
transversal realizada a partir de informações coletadas do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação do Hospital Escola Helvio Auto
(HEHA) entre janeiro de 2007 a dezembro de 2017 acessados na
plataforma TabWin 3.6b e analisados no Microsoft Office Excel®.

Animais peçonhentos são aqueles que produzem uma substância
venenosa e possuem uma estrutura para inoculação do veneno¹. Dentre
os principais animais peçonhentos responsáveis por acidentes
encontram-se as serpentes². No Brasil, quatro tipos de acidentes ofídicos
são considerados de importância médica: botrópico (jararaca), que é o
gênero de maior importância, crotálico (cascavel), laquético (surucucu) e
elapídico (coral verdadeira). A inoculação de toxinas por esses animais
pode causar efeitos locais e sistêmicos, que variam entre leve, moderado
e grave, e podem apresentar atividade inflamatória aguda, coagulante,
hemorrágica, neurotóxica e miotóxica³. Os acidentes com serpentes
representam um grave problema de saúde pública, sendo incluídos na
lista de doenças tropicais negligenciadas da Organização Mundial da
Saúde (OMS)¹. Estudos epidemiológicos relativos à ocorrência de
picadas de serpentes no Estado de Alagoas são escassos, sendo assim,
este trabalho visa apresentar um panorama do perfil epidemiológico dos
acidentes causados por esses animais.

INTRODUÇÃO

Em conclusão, o presente estudo relata um perfil epidemiológico de
acidentes ofídicos em Alagoas, evidenciando uma população de risco que
necessita de programas de prevenção e tratamento adequado, contribuindo
para redução da morbimortalidade decorrente deste importante problema de
saúde pública.

CONCLUSÃO
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados evidenciaram a existência de 2.218 casos de acidentes ofídicos
notificados no HEHA nos últimos 10 anos (Gráfico 1). Do total de casos,
1.150 foram ocasionados por serpentes peçonhentas sendo 80%
acidentes botrópicos (Gráfico 2). Com relação à forma clínica, 59% dos
casos foram classificados como leves. Um número elevado de casos foi
notificado em pacientes do sexo masculino (1.711 casos) (Gráfico 1),
sendo em sua maioria com idade entre 20-29 anos e provenientes da zona
rural. Considerando o local do acidente, 40% dos casos tiveram o pé como
local da picada sendo a maioria dos casos reportados em trabalhadores
agropecuários e estudantes.

Os resultados obtidos no presente estudo estão de acordo com o perfil
epidemiológico encontrado na literatura3,4,5. Quando analisamos os
gêneros de serpentes peçonhentas nota-se que o gênero Bothrops
apresenta uma grande capacidade adaptativa, permitindo a sua presença
em diversos ambientes e isso pode justificar, junto ao seu amplo número
de espécies, o fato de ser o principal responsável pelos acidentes
ofídicos6. Já a maior ocorrência em homens e na faixa etária entre 20 e 29
anos pode estar relacionada á presença acentuada desse grupo em
atividades relacionadas ao campo, como agropecuária e pesca, somada a
carência de uso de equipamentos de proteção individual como botas de
cano longo e perneiras, o que contribui para que os membros inferiores
sejam a região do corpo mais atingida4,6 .
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Gráfico 1 - Distribuição de acidentes ofídicos por 
sexo e por ano 
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Gráfico 2 - Tipo de acidente por ano de ocorrência
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