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Objetivos

Este trabalho teve como objetivo descrever os fatores

clínicos e sociodemográficos relacionados com os

acidentes ofídicos ocorridos no município de

Arapiraca – AL, no período de 2013 a 2016.

Os acidentes ofídicos representam sério problema de

saúde pública nos países tropicais pela frequência

com que ocorrem e pela morbimortalidade que

ocasionam. Existem no mundo aproximadamente

3000 espécies de serpentes, das quais de 10 a 14%

são consideradas peçonhentas. De acordo com o

gênero de serpente, os acidentes são classificados

em botrópico, crotálico, laquético e elapídico. A

maioria destes acidentes deve-se a serpentes do

gênero Bothrops (jararaca, jararacuçu, urutu e outros)

e Crotalus (cascavel), sendo raros os produzidos por

Lachesis (surucucu, surucutinga) e Micrurus (coral).

Introdução

Por fim, os acidentes ofídicos que ocorrem na região

predominam em jovens do sexo masculino,

provavelmente pela atividade agrícola que exercem na

região; há baixa mortalidade, apesar da grande

importância médica. Houve também um grande número

de casos sem identificação da espécie na notificação,

essencial para estratégias de tratamento.

Conclusão

A faixa etária mais afetada foi entre 20-39 anos (35,5%),

seguido dos menores de 20 anos (27%).
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CARACTERIZAÇÃO DOS ACIDENTES OFIDICOS NO PERÍODO DE 2013 A 2016 EM ARAPIRACA – AL.

Metodologia

Este é um estudo epidemiológico, descritivo,

observacional e transversal, com base nos dados

disponibilizados pelo Sistema de Informação de

Agravos de Notificação (SINAN), de 2013 a 2016, na

cidade de Arapiraca – AL, que descreve as

características clínicas epidemiológicas, sociais e

econômicas dos acidentes ofídicos da região.
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Resultado

Os acidentes ofídicos representaram 3,56% das

notificações do SINAN por animais peçonhentos no

período. Não houve muita relação com a

sazonalidade sendo a distribuição como segue no

gráfico:

0

5

10

15

20

25

30

0
20
40
60
80

100

Dentre as espécies de importância médica, a mais

frequente foi Bothrops (15,8%), seguida de Crotalus e

Micrurus (8,8% e 5,3% respectivamente). Não houve

identificação da espécie em 19,7% dos casos, e 50% dos

casos foram por serpentes não peçonhentas. O sexo

masculino foi o mais acometido (65,8%). E não houve

notificação de óbitos no período relatado.
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