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Introdução: Os acidentes ofídicos (AO) têm importância médica em virtude de sua 

grande frequência e gravidade. Objetivos: Apresentar o perfil clínico epidemiológico 

dos casos de acidentes ofídicos em um Hospital de Referência do Norte do 

Tocantins. Material/Métodos: Acidentes ofídicos notificados pelo Sistema Nacional 

de Agravos de Notificação-SINAN. Para tabulação foi utilizado o Excel e para 

análise dos dados foi usado o Epi info. Resultados: Em 2010 foram notificados 209 

casos de AO, sendo que 94,26% foram do gênero Botrops (197/209); 4,78% 

Crotalus (10/209); 0,48% Micrurus (1/209); foram classificados como grave 8,61% 

(18/209); leve 15,31% (32/209); moderado 73,68%(154/209); 49,76% (104/209) 

ocorreram na zona rural; 83,25% (174/209) eram da cor parda; 54,55% (114/209) 

apresentava ensino fundamental incompleto. O tempo decorrido da 

picada/atendimento o mais prevalente foi de 0 a 6 horas em 48,81% (102/209). O 

local da picada mais acometido foi o pé  55,02% (115/209). Manifestações clínicas 

locais foram observadas em 99,04% (207/209) dos casos, como dor 96,17% 

(201/209), edema 89% (186/209), equimose 6, 70% (14/209) e necrose 4,74% 

(10/209). Manifestações sistêmicas locais foram observadas em 23,44% (49/209) 

dos casos, como neuroparalíticas 10,08% (21/209), Vagais 8,14% (17/209), 

Miolíticas/hemolíticas 4,31% (9/209), Hemorrágicas 2,88% (6/209); Renais 3,83% 

(8/209). A idade mais prevalente foi de 21-40 anos 38,8% (81/209). 98,09% dos 

casos evoluíram para cura (205/209) e 0,48% para Óbito (1/209). Discussão: Os 

dados referentes ao gênero da serpente, zona de ocorrência, classificação do 

acidente, local da picada, manifestações locais e sistêmicas, foram semelhantes 

aos encontrados na literatura. E com esses dados podemos comprovar que os 

acidentes por animais peçonhentos ainda são um problema de saúde pública. 

 
Palvras-Chave: Acidente ofídico, Saúde pública 
 
Apoio: LAIA 


