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Em 2015, foram notificados 16.355 casos de acidentes ofídicos, sendo 1.422 
causados por serpentes do gênero Crotalus, o maior índice de notificações 
ocorreu nas regiões Nordeste (38%) e Sudeste (35%). Os acidentes crotálicos 
são classificados como leves, moderados e graves, de acordo com as 
manifestações locais e sistêmicas, indicando o número de ampolas de 
antivenenos a serem utilizados. Dentre esses acidentes, um número 
desconhecido não causa envenenamento, com a ausência de qualquer sintoma 
local ou sistêmico,conhecido como picada seca, sendo desnecessária a utilização 
do soro. Em decorrência disso, o objetivo deste trabalho foi analisaros casos de 
picadas com e sem evidencia de envenenamento, causadas por Crotalus durissus 
terrificus (identificadas no Instituto Butantan), de coleta de dados em prontuários 
do Hospital Vital Brazil, entre 1990 e 2006. Foram analisadas diversas variáveis 
epidemiológicas tais como: sexo e idade do paciente, comprimento e sexo da 
serpente, local da picada, horário do acidente e sazonalidade. Foram incluídos 45 
pacientes, sendo que oito (17,8%) foram compatíveis com picada seca, 31,1% 
leve, 42,2% moderado e 8,9% grave, sendo que 39 (86,7%) eram do sexo 
masculino, com média da idade de 31anos. Vinte e oito acidentes foram causados 
por fêmeas (62,2%) e a média do comprimento das serpentes foi de 76cm. As 
regiões anatômicas mais atingidas foram: dedo da mão, mão e perna. A maioria 
ocorreu entre outubro e abril, com predomínio no período das 6hs às 18hs. A 
avaliação dos dados permite concluir, que, não houve diferenças estatísticas nas 
variáveis epidemiológicas quando comparadas com a gravidade dos acidentes, e 
dessa forma, é importante a observação dos pacientes acometidos por serpentes 
do gênero Crotalus, em relação ao envenenamento ou ausência dele, pois tal 
medida pode evitar o uso desnecessário do soro, uma vez que o mesmo pode 
causar reações adversas precoces ou tardias. 
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