
SARRAFF, L. K. S.1,2; BERNAL, J. C. C. 1,3; FERREIRA BISNETO, P.4; MONTEIRO JÚNIOR, C. S.5; MOURA, V. M.5; SANTOS, A. S. 1,2; 

TAVARES, J. P. P.1,6; NASCIMENTO, E. F.1,3; MONTEIRO, W. M.1; OLIVEIRA, S. S.1,4 . 

  
1 Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado; 2 Centro Universitário do Norte; 3 Universidade do Estado do Amazonas; 4 

Universidade Federal do Amazonas; 5 Universidade Federal do Oeste do Pará; 6 Faculdade Maurício de Nassau; Faculdade Estácio do 
Amazonas 

OBJETIVOS 
 O objetivo deste estudo é caracterizar as alterações 

hemostáticas nos acidentes causados por serpentes do 

gênero Bothrops jovens e adultas atendidos em um 

hospital de referência na Amazônia brasileira. 

 

 A serpente Bothrops atrox é a principal responsável 

pelos acidentes causados por serpentes peçonhentas 

na Amazônia brasileira¹.  

 As vítimas de acidentes botrópicos geralmente 

manifestam efeitos locais e sistêmicos de 

envenenamento como hemorragias e incoagulabilidade 

sanguínea¹;  

 

INTRODUÇÃO 

 40,42% (n= 175) pacientes envenenados por Bothrops trouxeram 

a serpente à FMT-HVD; 

 O perfil clínico-epidemiológico desses acidentes causados por 

serpentes Bothrops jovens e adultas é semelhante. No entanto, 

houve casos de cefaleia, necrose e insuficiência renal aguda nos 

acidentes causados por serpentes jovens; 

 A ontogenia das serpentes Bothrops não foi associada às 

alterações hemostáticas nos acidentes botrópicos atendidos na 

FMT/HVD. 

 

CONCLUSÕES 

RESULTADOS  
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Bothrops atrox adulta 

 
Bothrops atrox jovem 
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 Estudo transversal do tipo retrospectivo. 

iDoctor (FMT-HVD): 

Ago/ 2013 a Jul/2016 
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INCLUSÃO 

Vítimas com diagnóstico clínico-

epidemiológico de acidente botrópico 

NÃO INCLUSÃO 

Administração de antiveneno em outro 

serviço de saúde; Não trazer a serpente 

EXCLUSÃO 

Serpentes não encontradas na coleção; 

Impossibilidade de classificação  

 O veneno possui atividade hemorrágica, proteolítica e 

coagulante, e pode variar em sua composição e 

atividade biológica de forma interespecífica e 

intraespecífica a depender da origem geográfica, sexo 

ou estágio ontogenético (jovem ou adulta) da serpente². 

 Em ambos os grupos os acidentes ocorreram principalmente em 

pacientes do sexo masculino, provenientes de Manaus, na zona 

rural, sendo que o pé foi o membro mais acometido, e não 

estavam relacionados ao trabalho.  

 Dor e edema foram as principais manifestações locais nos dois 

grupos. Entretanto, o grupo A apresentou cefaleia, necrose e 

insuficiência renal aguda e o grupo B apresentou maior 

frequência de hemorragias sistêmicas. 

Grupo A: pacientes 

picados por 

serpentes jovens 

Grupo B: pacientes 

picados por 

serpentes adultas 

Classificação quanto ao estágio 

ontogenético da serpente 
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Alterações hemostáticas na admissão hospitalar  


