
 

 

 

Acidentes por Niquim, Thalassophryne nattereri (Batrachoididae): 
caracterização epidemiológica. 
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Os acidentes causados por animais marinhos ou fluviais (ictismo) possuem alta 
importância no Brasil, principalmente devido à extensa faixa litorânea brasileira e 
às suas atividades econômicas relacionadas. Nesse sentido, os peixes niquins, 
predominantes na região norte e nordeste do Brasil, têm se destacado, 
principalmente devido à gravidade do envenenamento, apresentando como 
principais sintomas diretos a dor intensa, edemas e eritemas.  Apesar disto, 
relatos científicos deste tipo de acidente são escassos, irrelevando a gravidade 
dos ataques, dificultando a vigilância epidemiológica deste agravo e, 
consequentemente as suas medidas de prevenção, acompanhamento e 
tratamento. Este trabalho teve por objetivo caracterizar o perfil epidemiológico, 
através de estudo transversal e exploratório, de acidentes por niquim no Estado 
de Alagoas, no período de 2012-2015, culminando na discussão dos principais 
fatores a serem destacados para a promoção á vigilância adequada deste agravo. 
Os dados foram coletados a partir do SINANNet e, analisados estatisticamente 
através de cálculo de incidência bem como da aplicação de testes de comparação 
paramétricos (ANOVA, Teste de Tukey HSD) e teste de Correlação de Pearson, 
considerando nível de significância de p≤0.05. Tais análises foram realizadas com 
auxílio dos Softwares EpiInfo 7.0 e Bioestat 5.0. Os resultados demonstraram que 
a maior frequência de acidentes por niquim ocorre principalmente no município de 
Maceió e Roteiro (inserir valor das frequências). A faixa etária acima de 25 anos 
apresentou maior valor médio (15,2 ± 2,5) com diferença significativa para as 
demais (p<0.05). 100% dos acidentes ocorreram na zona urbana com 
predominância do sexo masculino (13,5 ± 3,01) e diferença significativa em 
relação ao sexo feminino (3,75 ± 0,62). As análises entre as frequências de 
acidentes e as manifestações clínicas demonstraram forte correlação (R= 0,9940, 
p<0.05). Desta forma, a partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que os 
resultados relacionados à frequência por faixa etária podem explicar a evolução 
dos casos para a cura apesar da gravidade do envenenamento, constatado pelas 
manifestações sistêmicas e clínicas. Conforme o exposto torna-se relevante 
investigar os relatos de casos de acidentes por esta espécie de animal 
peçonhento, considerando o perfil epidemiológico, esclarecido neste estudo, a fim 
de promover ações de promoção e prevenção deste tipo de acidente diante das 
secretarias municipal e Estadual e suas competências, preconizadas pelo 
Ministério da Saúde.  
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