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Acidentes causados por animais aquáticos peçonhentos apresentam menor 
incidência quando comparados aos terrestres, devido ao seu habitat e, 

principalmente, às subnotificações. Entretanto, esses acidentes são uma 
importante problemática social. Dentre os animais causadores desses acidentes, 

destaca-se o peixe Thalassophryne nattereri, presente em todo o país. Com seu 
característico aparato inoculador de peçonha, esse peixe causa um doloroso 
quadro sintomatológico de febre, reação inflamatória aguda no local, formação de 

edema e eritema, evoluindo, muitas vezes, para necrose. O ineficaz tratamento 
disponível leva muitos acidentados a não procurarem atendimento médico e 

utilizarem remédios caseiros. Fez-se uma pesquisa pra quantificar a incidência de 
acidentes dessa natureza em duas comunidades pesqueiras da Laguna Mundaú, 
através da aplicação de questionários. Os resultados obtidos confirmam o 

relevante índice de acidentes por T. nattereri não notificados, visto que apenas 
um dos acidentados entrevistados relatou ter procurado atendimento médico; os 

entrevistados que afirmaram terem sofrido empeçonhamento por niquim 
enquadram-se no grupo mais comum de acidentados relatado na literatura: 
homens na idade produtiva, que utilizam a pesca como meio de sobrevivência, e 

que, nesse tipo de acidente, acometem os pés, na maioria dos casos, com relatos 
de lesões nas mãos. Pode-se constatar que os acidentes por Thalassophryne 

nattereri ocorrem com certa frequência durante a atividade pesqueira. O 
empeçonhamento afasta o pescador do seu trabalho e traz outras complicações 
para a vida e saúde o acidentado. Uma atenção maior pelas políticas públicas de 

saúde nas notificações desses casos seria importante para fazer desse acidente 
algo notável para a sociedade e despertar o interesse de pesquisadores em 

aprofundarem-se no conhecimento da toxina e no desenvolvimento de 
tratamentos medicamentosos mais eficazes.  
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