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A relação entre arraias e seres humanos é predominantemente desarmômica. Os 

acidentes com esses animais são raramente estudados no Brasil e os profissionais 

de saúde possuem conhecimento insuficiente acerca da sua nosologia. A partir 

dessa análise, o objetivo desse trabalho é entender a ocorrência e a sazonalidade 

dos casos de acidentes por arraias atendidos no Hospital de Doenças Tropicais 

(HDT) de Araguaína – TO no período de 2013 a 2016. Foi feito um estudo com 

desenho descritivo, transversal, com análise de fichas do Sistema Nacional de 

Agravos de Notificação (SINAN) do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar 

(NVEH) do HDT (116 fichas no total). O trabalho em questão foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Ciências Humanas, 

Econômicas e da Saúde de Araguaína sob o parecer 54167916.1.0000.0014. A 

cidade de Araguaína possui clima tropical úmido com uma estação definida de 

chuvas entre os meses de outubro a maio, e uma estação seca entre os meses de 

junho a setembro, período em que o nível dos rios abaixam, atraindo os banhistas 

e propiciando um aumento da probabilidade de humanos e arraias. Dos casos 

analisados, 69 (59,48%) eram ocorreram em Araguaína e outra parcela em cidades 

vizinhas em sua maioria (Babaçulândia, Muricilândia, entre outras). Em todos os 

anos observou-se uma mesma sazonalidade, a maioria dos acidentes ocorreu nos 

meses de junho, julho, agosto e setembro. Contabilizando todos os casos no 

período avaliado, 10 ocorreram em junho, 23 em julho, 18 em agosto e 13 em 

setembro. Nos demais meses do ano o número de casos variou entre 3 e 8 

acidentes. No estado do Tocantins, a frequência dos acidentes é elevada, muitos 

são os casos sem notificação, e variam com a sazonalidade da chuva. No período 

da estiagem, o número de acidentes é maior, o que está relacionado diretamente à 

redução do volume da água nos rios e à formação de bancos de areia. 
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