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OBJETIVO

Revisar e analisar os casos de acidentes

por ofídios em alguns municípios do Brasil

nos últimos 16 anos.

Os acidentes causados por serpentes

peçonhentas representam significativo

problema de Saúde Pública, especialmente

em países tropicais, pela frequência com

que ocorrem e pela morbimortalidade que

ocasionam. O número de acidentes pode

variar de acordo com a região e clima do

país, ou seja, as regiões norte e

nordeste apresentam maior incidência

desses acidentes.

INTRODUÇÃO

Finalmente, o estudo atendeu o objetivo

proposto ao permitir analisar as informações

epidemiológicas de acidentes ofídicos em

diferentes lugares do Brasil. Além disso,

percebeu-se uma certa dificuldade em

obter informações atuais na literatura sobre a

notificação dos casos de acidentes ofídicos dos

municípios de nosso país.

CONCLUSÃO

Constatou-se que o município com maior

número de casos foi Macapá, com

aproximadamente o triplo de casos de acidentes

da cidade Juiz de Fora. Algumas hipóteses

podem ser levantadas para explicar este número

como a localização do município (Macapá fica

próximo a região Amazônica) e a fidedignidade

das notificações dos casos ocorridos em cada

município.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Município Período Número de 

casos de 

acidentes 

ofídicos

Machado/MG 2007 a 2010 27

Juíz de Fora / 

MG

2002 a 2007 294

Macapá / AP 2010 a 2014 992

15 artigos pesquisados → 3 artigos utilizados

Perfil epidemiológico dos acidentes ofídicos

Revisão bibliográfica


