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Resumo  

No Brasil, os acidentes ofídicos representam um sério problema de Saúde Pública, 
devido a sua gravidade e frequência – cerca de 20.000 casos são notificados ao 
ano. Destes, cerca de 90% são causadas por serpentes do gênero Bothrops que são 
considerados de importância médica devido ao grande número de envenenamentos 
humanos, causando distúrbios de coagulação, inflamação e podendo progredir a 
graves sequelas e óbito. Sendo distribuídas em todo o território brasileiro, devido a 
adaptação das diferentes subespécies desta família. O objetivo deste trabalho, foi 
correlacionar dados epidemiológicos dos acidentes causados por serpentes do 
gênero Bothrops no Brasil, bem como a evolução destes casos, associados ou não 
ao acesso a soroterapia. Trata-se de um estudo embasado nos dados obtidos do 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) no período de 
2007-2013. A partir dos dados analisados, foram notificados neste período 143.939 
casos de acidentes por serpentes do gênero Bothrops, sendo que somente na 
região Norte e Nordeste, foram 80.266 casos de acidentados, destes 397 casos 
evoluiu para óbito no mesmo período, isso se deve principalmente a presença de 
diversas subespécies botrópicas nestas regiões e também as atividades humanas 
rurais realizadas em nosso país. Sabe-se que a mortalidade está relacionada com a 
toxicidade e ação rápida do veneno botrópico, assim a administração da soroterapia 
adequada é imprescindível para a cura, evitando sequelas e óbito dos pacientes. 
Observamos ainda que quanto menor o tempo de atendimento, maiores as chances 
da melhor evolução do paciente. Este trabalho demonstra a relevância da rotina da 
notificação obrigatória e compulsória recolhidos pelo DATASUS, sendo esta uma 
grande ferramenta no auxílio do rastreamento, prevenção e promoção da saúde de 
várias doenças em nosso país. Ainda nesta ferramenta deve se evitar casos de 
subnotificações ou negligências, uma vez que estas estratégias epidemiológicas 
relacionadas aos acidentes ofídicos devem nortear os serviços públicos de saúde 
para os envenenados. 
Palavras-chave: Bothrops, Envenenamento, Epidemiologia, Saúde pública, 
Serpentes, DATASUS. 
 

1. Introdução 

O Brasil possui riquíssima fauna de serpentes e, apesar de contar com 

estudos de tradicionais instituições e especialistas no assunto, muitas espécies 

dessa fauna são ainda pouco conhecidas, embora essa situação venha se 

modificando nos últimos anos1. Atualmente, existe uma ideia bastante aproximada 

desta riqueza, sendo conhecidas 366 espécies, sendo 15% (55 espécies) 

peçonhentas1,2. Dessas pertencentes às famílias Elapidae (27) e Viperidae (28) que 

estão entre os principais envenenamentos e mortalidades e são responsáveis por 

cerca de 20 mil acidentes ofídicos ao ano1.  A classificação das serpentes é 

importante para a identificação das espécies, principalmente as de interesse médico 

para base de estudos em diferentes áreas, para a produção do antiveneno e no 

tratamento dos pacientes de acidentes ofídicos 2. 



As espécies do gênero Bothrops são os Viperídeos mais significativos para a 

saúde pública, uma vez que membros desse gênero ocupam vários habitats e com 

subfamílias nas diversas regiões. As espécies mais importantes são a Bothrops 

asper na América Central, Bothrops atrox e Bothrops jararaca na América do Sul 

1.Porém outras subespécies estão distribuídas no país e são responsáveis por 

envenenamentos em todo país. Abaixo segue suas decsricões: 

   Bothrops atrox (jararaca, jararaca-do-norte) é uma serpente ágil e ativa, que 

pode superar 1,5 cm de comprimento, de colorido muito variável, que frequenta 

bastante as beiras de rios, córregos e igarapés. É o viperídeo mais frequente no vale 

amazônico, e certamente é o principal causador de acidentes da Região Norte, onde 

habita1. A Bothrops erythromelas (jararaca-da-seca) espécie de pequeno porte, em 

torno de 50 cm, e cor castanha avermelhada, habitante das caatingas nordestinas. 

Essa espécie de ampla distribuição não deve, porém, ser a principal causadora de 

acidentes nessa região, já que uma espécie maior e muito ativa (Bothrops leucurus) 

é muito abundante nas áreas litorâneas, mais úmidas, que é também a que 

concentra a maior parte da população nordestina, tanto urbana como rural1. 

Já Bothrops jararaca (jararaca, jararaca-preguiçosa), bastante comum no 

Brasil, possui um colorido muito variável, apresentando desde tons castanhos claros 

até coloração quase completamente preta. Trata-se da espécie mais comum na 

Região Sudeste, habitando desde o Sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, devido a 

sua grande capacidade adaptativa, sendo a principal causadora de acidentes nesta 

vasta área geográfica. O tamanho médio dessas serpentes é cerca de 1m, mas os 

maiores exemplares que observamos mediram 1,5m; nascem principalmente entre 

fevereiro e março, em ninhadas compostas de 3 a 35 filhotes (média de 14), 

medindo em torno de 20cm de comprimento1. 

Bothrops leucurus (jararaca) essa serpente é o viperídeo mais comum na 

faixa atlântica (Zona da Mata) do Nordeste, desde a Paraíba até o Norte do Espírito 

Santo, onde se torna difícil distingui-la de outra espécie descrita para este local, 

Bothrops pradoi. Deve ser a espécie mais importante no Nordeste, por habitar as 

regiões mais densamente povoadas pelo homem, tanto nas áreas urbanas e 

periurbanas, quanto rurais1. 

Bothrops alternatus (urutu-cruzeiro,cruzeira) esta é uma serpente muito 

temida no sul e centro-sul, conhecida popularmente pela intensa dor no local da 

picada, provavelmente por ser uma das maiores produtoras de veneno do gênero, 



chegando a 380mg por extração. Vive nos campos e outras áreas abertas e 

pedregosas, desde o sul de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul para o sul, 

estendendo-se até o Paraguai, Argentina e Uruguai1. 

Como citado anteriormente existem muitas subfamílias da serpente do gênero 

Bothrops e cada uma apresenta características próprias, isto está relacionado ao 

seu habitat, bem como a composição do seu veneno e até os sintomas e gravidades 

destes acidentes em humanos.  

No geral é bem descrito, que nos envenenamentos botrópicos ocorrem sérios 

distúrbios hemostáticos, intensas reações inflamatórias no local da picada, com a 

presença de dor e edema de caráter precoce e progressivo, frequentemente, surgem 

equimoses, lesões bolhosas e sangramentos no local da picada. Além de 

hemorragia, pode haver necrose, resultando em várias perdas teciduais com 

sequelas e levando ás vezes a amputação do membro, podendo desabilitar o 

indivíduo ao trabalho1, 3,4. 

A hemorragia é um evento que ocorre rapidamente após o contato do veneno 

com o tecido. Estudos de microscopia intravital demonstram que o veneno botrópico 

atua na microcirculação, inicialmente induzindo alterações de calibre e 

permeabilidade de vênulas, seguindo-se pelo aparecimento de microcoágulos, 

aumento da interação leucócito-endotélio e aparecimento de focos hemorrágicos, 

preferencialmente em vênulas pós-capilares, mas também presentes em capilares5.  

Os venenos botrópicos desencadeiam uma reação inflamatória aguda. 

Estudos demonstraram que após o envenenamento, os derivados do ácido 

araquidônico são os principais componentes mediadores da formação do edema 

induzido pelo veneno da serpente Bothrops jararaca 5. 

2. Objetivo 

    Correlacionar os dados epidemiológicos dos acidentes ofídicos, bem como 

verificar a evolução destes casos associados ou não a soroterapia em todo Brasil. 

3. Metodologia 

Foram analisadas informações sobre acidentes ofídicos causados por 

Bothrops, registrados no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS) no período de 2007 a 2013 das cinco macrorregiões do Brasil. Foram 

analisadas as seguintes variáveis: número de casos por ano; ano e mês de 

ocorrência do acidente; microrregião de ocorrência do acidente; tempo decorrido 

entre a picada e o atendimento médico; classificação quanto à gravidade; evolução 



dos casos dos acidentados por serpentes do gênero Bothrops. Bem como banco de 

dados como Scielo e Pubmed, que abordassem o tema/assunto Bothrops, 

Envenenamento, Epidemiologia, Saúde pública, Serpentes. Para a pesquisa 

coletamos artigos científicos completos, no idioma português e inglês,  sem um limite 

temporal, mas priorizando nos últimos 8 anos. 

4. Desenvolvimento 

 O gênero Bothrops é uma serpente de grande importância médica, devido 

este gênero apresentar ampla distribuição em países tropicais, seu veneno pode 

induzir graves sequelas, como inflamação, dor, edema, afetar a coagulação 

sanguínea, e podendo levar a necrose, sendo em maior gravidade a perda do 

membro ou óbito.  

Recentemente foi feita uma correlação de acidentes por animais peçonhentos 

no Brasil, no qual foi verificada a incidência e a mortalidade ocasionadas por cobras, 

escorpiões, aranhas, abelhas e lagartas.  Neste estudo, foi possível observar a 

importância médica da Bothrops, que foi responsável por pouco mais de 1/4 (28%) 

dos envenenamentos, no que resultou em mais da metade 54% das mortes 

provocadas por animais venenosos terrestres. Além do mais, o gênero Bothrops 

causou 70% dos acidentes por animais peçonhentos. Dessa forma, nos mostra a 

predominância da espécie por todo o território brasileiro e sua real significância 20.  

À visto disso, coletamos os dados de acidentes ofídicos do gênero Bothrops 

distribuídos por regiões do Brasil no período de 2007-2013 notificados pelo 

DATASUS.  

5. Resultados 

A partir das análise disponíveis no DATASUS podemos observar média de 

143.939 de casos de acidentes no território nacional (Figura 1), demonstrando um 

número significativamente elevado quando comparado com outras doenças de 

agravos notificadas neste mesmo período. 

Destes a incidência dos casos de envenenamento por região se deu: por 34% 

região Norte, seguido de 24,1% na região Sudeste, 21,35% no Nordeste, 9,9% 

Centro-Oeste, e 10,22% no Sul (Figura 1). Observando uma predominância destes 

acidentes na região Norte, isso pode ser devido à grande diversidade das espécies 

botrópicas encontradas nesta região, quando comparada a região Centro Oeste 

onde apresenta-se a Bothrops alternatus que domina desde o Sul de Goiás, Minas 

Gerais e Mato Grosso do Sul até o extremo Sul do Brasil 11. Cabe ressaltar que 



existem casos de subnotificação pelo DATASUS, ou seja, casos que não foram 

incluídos e/ou ignorados para geração dos dados para análise. 

 
 Figura 1. Gráfico dos dados de acidentes ofídicos do gênero Bothrops distribuídos por regiões do 

Brasil no período de 2007-2013 notificados no DATASUS. 

 

Além da sua ampla distribuição nacional, as serpentes botrópicas possuem 

toxinas, extremamente nocivas aos mamíferos, principalmente para os homens3. 

Sabe-se que os venenos causam distúrbios na região da picada, conhecido como 

efeito local, desencadeadas por ampla ativação de mediadores inflamatórios, que 

levam a lesões com formação de edemas e dor no local, podendo evoluir para a 

necrose 21. Além do efeito sistêmico, que acarretam em hemorragias, alterações na 

coagulação, e atividade inflamatória. Assim, retratando agravos consideráveis que 

induzem sequelas nos pacientes envenenados e muitas vezes com progressão a 

óbito. 

Desta forma, avaliamos o número de pacientes que foram notificados em 

relação a cura e ao óbito, como uma forma de refletir as consequências deste 

acidente ofídico nos períodos de 2007 a 2013 todas as regiões do Brasil pelo 

DATASUS (Tabela 1 e 2). Sabe-se o único tratamento se faz através da 

administração da soroterapia ou imunização adequada, descoberta nos primeiros 

estudos do francês Albert Calmette e Vital Brazil que ainda permanece como o único 

tratamento específico e atualmente disponível para os acidentes ofídicos6,7.  

Na Tabela 1, observa-se que as taxas de cura nos anos estudados 

mostraram-se resultados notáveis, com altos índices de recuperação, dos pacientes 
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que fizeram o tratamento adequado. Na região Norte, (86%) dos casos notificados 

evoluiu para a cura, seguido das regiões Nordeste (91%), Sudeste (90%), e Sul 

(93%). Os altos percentuais de cura sugerem que, provavelmente, foram tomadas 

medidas corretas no momento do acidente. Além de que, os acidentados se 

dirigiram a serviço médico de saúde para fornecer a soroterapia específica, e/ou 

associação de anti-inflamatórios e hidratação. Todos esses fatores citados tornam 

as possíveis as chances de cura. Contudo, não podemos esquecer que existem 

casos de subnotificação e/ou não notificados. 

 

Tabela 1. Distribuição dos casos registrados por acidentes botrópicos com evolução para 

cura, segundo regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Brasil, 2007 a 2013. 

Região 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Norte 5.361 5.663 6.352 6.379 6.215 6.133 6.507 42.610 

Nordeste 3.848 3.935 4.668 4.605 4.183 3.634 3.241 28.114 

Sudeste 4.304 4.861 4.114 4.022 4.749 4.713 4.620 31.383 

Centro-Oeste 1.145 1.774 1.921 1.940 1.927 1.922 1.729 10.436 

Sul 2.201 1.990 2.208 2.017 1.920 1.786 1.618 13.740 

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados do DATASUS sujeitos a atualização. 

Apesar do êxito da cura dos pacientes acidentados, uma pequena minoria 

ainda progrediu para óbito (Tabela 2), isso se deve principalmente ao tempo da 

administração da soroterapia adequada, fatores individuais do acidentado e 

gravidade do acidente, que está relacionado a concentração de veneno injetado 

durante a picada. 

Tabela 2. Distribuição dos casos registrados por acidentes botrópicos com evolução para 

óbito, segundo regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Brasil, 2007 a 2013. 

Região 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Norte 31 28 31 32 30 29 35 216 

Nordeste 26 27 28 28 28 27 17 181 

Sudeste 13 11 10 12 12 10 6 74 

Centro-Oeste 7 7 4 8 12 12 11 61 

Sul 3 3 2 5 2 5 5 25 

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados do DATASUS sujeitos a atualização. 

Ao contrário do número de óbito observado nas regiões Sudeste, Centro-

Oeste e Sul que apresentaram 160 casos de óbito no mesmo período. Ainda assim, 



quantidades menores de casos em comparação as regiões Norte e Nordeste. 

Possivelmente pela menor distribuição de serpentes nesta região, a renda salarial 

diferenciada das pessoas que habitam em áreas rurais, oferecendo importantes 

oportunidades de acesso rápido e adequado, conjuntamente, com maior distribuição 

de redes de hospitais públicos e particulares. Outro ponto relevante são os índices 

de analfabetismo ser menores em comparação aos estados do Norte e Nordeste, 

levando ao entendimento do risco que o acidente botrópico pode apresentar a vida. 

Ainda sendo conveniente lembrar que o PIB (Produto Interno Bruto) dos estados 

brasileiros é capaz de nos mostrar que existe um nível de crescimento econômico 

distinto entre as regiões, estados e municípios, interferindo diretamente no 

desenvolvimento. Destacando que a região Norte, como Roraima, Amapá, Acre e 

Tocantins ocupam as últimas posições no ranking nacional por certa necessidade de 

se preservar boa parte de suas reservas naturais.  

Contudo, devemos lembrar que o tempo de atendimento é impactante no 

sucesso de cura ou óbito dos pacientes envenenados (Tabela 3). Uma vez que a 

atuação do veneno na circulação leva rapidamente ao aparecimento de sintomas e 

sinais, como dores, edemas, sangramento no local da picada, hemorragias, 

formação de bolhas e com maior gravidade, necrose no membro, hipotensão e 

choque periférico15.   

Sendo assim, avaliamos o tempo de atendimento no período de 2007-2013 

nas regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Sudeste, Centro Oeste e Sul) nos tempos de 

0-1h, 1-3h, 12-24h e acima de 24 horas após a picada (Tabela 3). 

Analisamos que em 143.939 acidentes ocasionados nas regiões do país de 

2007-2013 40.014 (27,7%) receberam atendimento no período de 0-1h após o 

acidente (Tabela 3). O que nos mostra a possibilidade de as vítimas acometidas 

terem amplificado as suas chances de se recuperarem, inclusive, pelo atendimento 

precoce.  

Posteriormente, consegue-se avaliar que o horário que ocorreu maiores 

atendimentos foi no tempo de 1-3h, foram atendidas 51.071 pessoas (35,4%). Neste 

momento já mostrando prováveis alterações no organismo e aumentando os riscos 

de implicações.  

O que vale destacar que nos períodos de 12-24h, 7.143 (4,9%) receberam os 

cuidados adequados. O que nos mostra otimismo, é que somente 5.315 (3,8%) 

receberam ajuda acima de 24h, evitando assim, agravamentos. Podendo estar 



intimamente relacionados com a qualidade do atendimento médico e a procura pelo 

socorro.    

Tabela 3. Tempo de atendimento nos períodos de 0-1h, 1-3h, 12-24h, e >24h em todas as 

regiões (Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul) do Brasil, 2007 a 2013. 

Horário 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

0-1h 4.774 5.268 5.720 5.677 6.144 6.221 6.210 40.014 

1-3h 6.636 7.186 7.599 7.570 7.681 7.375   7.024  51.071 

12-24h 1.103 1.074 1.106   1.048   1.048 901    863 7.143 

>24h 579 752 888 810    775 793     718   5.315 

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados do DATASUS sujeitos a atualização. 

6. Considerações finais 

Acidentes com serpentes expressam grande importância na Saúde Pública, 

com aproximadamente 20.000 casos por ano no Brasil. Cerca de 90% são causados 

por serpentes do gênero Bothrops. De todas as regiões analisadas, há incidência 

maior em Norte e Sudeste, no entanto, como podemos observar, há notificações do 

envenenamento pela serpente do tipo Bothrops em todo o território nacional, isso se 

deve as diferentes variações destas serpentes no Brasil. Além disso, é um país 

tropical, com uma enorme área territorial e diferentes condições climáticas, que 

favorece a adaptação destas serpentes por toda a extensão, o que leva a frequência 

destes acidentes.  

Apesar da ocorrência de 143.939 acidentes no período estudado 2007-2013, 

observamos altas taxas de cura em todas as regiões, o que nos mostra a eficácia da 

soroterapia que permanece sendo o único tratamento apropriado. Ainda assim, 

houve casos de óbito ao longo destes anos, que evidencia a importância de se 

conhecer a região, a epidemiologia específica e suas particularidades. Todavia, não 

se pode deixar de lembrar que existem casos de não notificação e/ou subnotificados, 

como descrito anteriormente.  

Assim evidenciamos ser fundamental a rotina de notificação obrigatória e 

compulsória, bem como campanhas de constantes de conscientização, para toda 

população e serviços de saúde. Uma vez que é sabido da ampla distribuição destas 

serpentes, e que estas acarretam sequelas que podem levar a óbito. Além disso, há 

tratamento eficaz e específico, demonstrando serem inaceitáveis os dados 

demonstrados neste estudo. As informações, bem como o treinamento de pessoas 



dos serviços públicos de saúde devem evitar as ameaças durante os estágios 

iniciais, diminuindo riscos que desabonam os envenenados. 

 

7. Fontes consultadas 

1. Cardoso JLC, França FOS, Wen FH, Malaque CMS, Haddad JR. Animais 
Peçonhentos no Brasil - Biologia, Clínica e Terapêutica dos Acidentes. 2 ed. 
São Paulo: Sarvier; 2009; 468p. 
 

2. Bernarde PS. Mudanças na Classificação de Serpentes Peçonhentas 
Brasileiras e suas Implicações na Literatura Médica. Gazeta Médica da Bahia. 
2011; 81:1(Jan-Jun) 55-63. 

 
3. Braga MDM. Avaliação dos efeitos renais e vasculares do veneno de 

Bothrops insularis e de frações isoladas [tese]. Ceará: Universidade Federal 
do Ceará; 
2006. 
 

4. Pinho FMO, Pereira ID. Ofidismo. Rev Ass Med Brasil. 2001; 47(1) 24-9. 
 

5. Zychar BC, Dale CS, Dermachi DS, Gonçalves LRC. Contribution of 
metalloproteases, serine proteases and phospholipases A2 to the 
inflammatory reaction induced by Bothrops jararaca crude venom in mice. 
Toxicon. 2010; 55. 227-234. 

 
6. Cardoso FF. Ação de compostos vegetais sobre a atividade da Piratoxina -1 

isolada do veneno da Bothrops Pirajaí, em preparação neuromuscular de 
camundongos [dissertação]. São Paulo: Universidade Estadual Paulista; 
2000. 

 
7. Lucas EPR. Estudo interlaboratorial para o estabelecimento do veneno 

botrópico e do soro antibotrópico de referência nacional [Dissertação] Rio de 
Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz; 2009. 

 
8. Instituto Butantan. Soros [Internet]. São Paulo; 2016. [acesso em 2016 abr 

02]. Disponível em: 
http://www.butantan.gov.br/producao/soros/Paginas/default.aspx 

 
9. Zychar BC. Interação leucócito-endotélio induzida pelo veneno de Bothrops 

jararaca: papel de proteases, mediação farmacológica e soroneutralização 
[dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo; 2007. 

 
10. Ministério da Saúde. Agravos de Notificação SINAN - Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação [Internet] São Paulo; 2016. [acesso em 2016 mar 
28]. Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/servicos 

 
11. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (DATASUS) – Acidentes por animais peçonhentos [Internet]. São 

http://www.butantan.gov.br/producao/soros/Paginas/default.aspx
http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/novo/
http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/novo/
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/servicos


Paulo; 2016. [acesso em 2016 fev 17]. Disponível em: 
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203&id=29878153 

 
12. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estados [Internet]. São 

Paulo; 2016. [acesso em 2016 mai 10]. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php 

 

13. Oliveira JR, Kirchner RM, Scherer ME, Santos ER, Eidelwein LPS. Perfil   
Epidemiológico de Acidentes Ofídicos no Estado do Rio Grande do Sul no 
Período de 2007 a 2013. 2015; v.11 n.22: p. 3083. 

 
14. Mise, FY. Aspectos Epidemiológicos do Ofidismo no Nordeste Brasileiro 

[tese]. Bahia: Universidade Federal da Bahia; 2014. 
 

15. Fan HW. Soroterapia. In: Cardoso JL, França Fos, Wen FH, Málaque CMS, 
Haddad Jr. V. Animais peçonhentos do Brasil: biologia, clínica, e terapêutica 
dos acidentes. São Paulo: Sarvier; 2003. pp 380-93. 
 

16. Warrell DA. The global problem of snakebite: its prevention and treatment. In: 
Gopalakrishnakone P, Tan CK. Recente advances in toxinology research. 
Singapore: National University of Singapore; 1992. Vol.1,p.121-53. 
 

17. Ministério da saúde. Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por 
animais peçonhentos. Brasília, DF: Fundação Nacional de Saúde, 2001.  

 
18. Rosenfeld G. Symptomatology , pathology and treatment of snake bites in 

South America. In: WB EB. Venomous Animals and their venoms. New York: 
Academic  Press; 1971; vol. 2, p. 345-84. 

 
19. Sano-Martins IS, Fan WH, et al. Reliability of the simple 20 minute whole 

blood clotting teste (WBCT20) as an indicator of low plasma fibrinogen 
concentration in patients envenomed by Bothrops snakes. Butantan Institute 
Antivenom study group. Toxicon. 1994; 32(9):1045-50. 

 
20. Chippaux, JP. Epidemiology of envenomations by terrestrial venomous 

animals in Brazil based on case reporting: from obvious facts to contigencies. 
Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases (2015) 
21:13. 

      
21. Polianna L.M.M. ALBUQUERQUE, Geraldo B. SILVA JUNIOR, Camilla N. 

JACINTO, Caroline B. LIMA , Juliana B. LIMA, Maria do Socorro B. VERAS & 
Elizabeth F. DAHER. Epidemiological profile of snakebite acidentes in a 
metropolitan area of Northeast Brazil. Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo 
55(5):347-351. 

 
 

 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203&id=29878153
http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php

