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As cascavéis (Crotalus sp.) tem ampla distribuição geográfica e 

possuem o veneno de maior letalidade. Contudo, pesquisas 

sobre características epidemiológicas e clínicas destes 

envenenamentos são pouco abordados na região. Assim, o 

estudo visa descrever características socioepidemiológicas e 

clínicas dos envenenamentos na Amazônia Brasileira entre o 

período de 2010 a 2015.  

 

Trata-se de estudo tipo caso-controle que utilizou base de dados 

secundária do sistema de informação de agravo de notificação 

(SINAN). Foram avaliadas variaveis como sexo, idade, local da 

mordida, área de ocorrência (rural ou urbana), lesão relacionada 

ao trabalho, tempo decorrido entre a mordida e assistência 

médica, desfecho (alta ou óbito) e uso de antiveneno. Além 

disso, um estudo ecológico foi realizado tendo como variável a 

incidência de picada de cobra, enquanto a climatologia das 

chuvas auxiliou na construção de mapas de sazonalidade. 

Assim, o acometimento do sexo masculino, residentes em áreas rurais 

e de caracter ocupacional, reafirmam a relação entre as picadas de 

cobra e atividades econômicas rurais. A letalidade crotálica foi 

estimada em 1,8%, superior à mortalidade geral por acidentes ofídicos 

na Amazônia. Em relação à distribuição espacial, ocorreu maior 

incidência em municípios com menor cobertura vegetal. Por fim, o 

acidente crotálico  acometendo especialmente indivíduos do sexo 

masculino em áreas rurais. Estratégias orientadas a aperfeiçoar as 

condições socioeconômicas poderiam ter um impacto na severidade 

deste problema de saúde pública na região. 
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Fig 1.  Crotalus durissus Fig. 2: ptose palpebral  

Fig. 3: mioglobinúria 


