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RESUMO 

Foi realizado um levantamento bibliográfico relacionado a animais peçonhentos no intuito 

de ajudar a entender toda a história que envolve esses animais, considerados por muitos, um 

modelo de perigo. Os registros de acidentes por animais venenosos foram verificados através 

de uma ferramenta do SINAN (Sistema de Informação de Agravos e Notificações). O número 

crescente destas vítimas apresenta certa influência humana, causada principalmente pela 

antropização do habitat natural destes animais, fazendo com que estes busquem abrigo e 

alimentação, e nesta tentativa, acabam ocorrendo os casos de acidentes. Em um questionário 

aplicado na população de São João Del Rei foram entrevistadas 409 pessoas das quais 91% 

responderam que nunca sofreram acidentes com animais peçonhentos. Cerca de 55,8% dos 

entrevistados não possuem informação de como proceder frente a um acidente com animal 

peçonhento. Dos entrevistados que responderam que tinham informações de como proceder 

frente a um acidente com animal peçonhento (44,2%), 92,2% responderam que a melhor 

alternativa seria levar a vítima para uma unidade de saúde. Das pessoas que não apresentaram 

nenhum tipo de informação sobre como proceder, 90,8% acreditam que levar o acidentado a 

uma unidade de atendimento especializado é a melhor forma de lidar frente a um acidente 

com animal peçonhento. Aproximadamente 50,7% dos entrevistados responderam que não 

possuem conhecimento da unidade de atendimento especializado para acidentes com animais 

peçonhentos. Do total de entrevistados, 95,6 % disseram que a frequência com que veem 

divulgações relacionadas com animais peçonhentos é escassa. Além disso, 97% dos 

entrevistados acreditam que a divulgação sobre o assunto é importante. O temor e o fascínio 

que acompanha os animais peçonhentos, aliado ao desconhecimento e crenças populares a 

respeito dos mesmos indicam a falta de informação da população e que a disseminação desta 

informação pode ajudar a diminuir a frequência dos acidentes. Além disto, as orientações de 

como proceder em casos de acidentes com estes animais e aonde se dirigir é sempre pouco 

esclarecida nas pessoas. 

 

 

 

Palavras-chave: animais peçonhentos, aranhas, escorpiões, serpentes 



VII 

 

ABSTRACT 

 A literature review related to venomous animals in order to unravel the whole story 

involving these animals, which are considered by many to be a hazard model was performed. 

The accident records by poisonous animals were verified through SINAN tool (Diseases 

Information System and Notifications). The growing number of these victims has some 

human influence, mainly caused by human disturbance of the natural habitat of these animals, 

causing them to seek shelter and food, and in this attempt, end up occurring cases of 

accidents. In a questionnaire applied to the population of Sao Joao del Rei were interviewed 

409 people of which 91% said they never had accidents with poisonous animals. About 55.8% 

of respondents did not have information on how to proceed in an accident with venomous 

animal. Of respondents who said they had information of how to proceed in an accident with 

animal (44.2%) venomous, 92.2% answered that the best alternative would be to take the 

victim to a health facility. People who did not have any information on how to proceed, 

90.8% believe that taking the injured to a specialized care unit is the best way to deal face to 

an accident with venomous animal. Approximately 50.7% of respondents who have no 

knowledge of specialized care unit for accidents with poisonous animals. Of the respondents, 

95.6% said often see disclosures relating to poisonous animals is scarce. In addition, 97% of 

respondents believe that the disclosure on the subject is important. The fear and fascination 

that comes with venomous animals, coupled with ignorance and popular beliefs regarding 

these indicate a lack of public information and dissemination of this information can help 

reduce the frequency of accidents. In addition, the guidelines on how to proceed in cases of 

accidents with these animals and where to go is always unenlightened people. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: poisonous animals, scorpions, snakes, spiders 
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1- INTRODUÇÃO 

O Brasil possui longa tradição no campo do Ofidismo e estudos de animais 

peçonhentos, iniciado com os trabalhos de Vital Brazil no início do século XX 
6
. 

Entretanto, ainda hoje, em pleno século 21, os acidentes com animais peçonhentos 

continuam a ser classificados como de saúde pública, tanto pelo número de casos 

registrados, com uma média anual crescente, quanto pela gravidade apresentada, 

podendo conduzir à morte ou a sequelas capazes de gerar incapacidade temporária ou 

definitiva para o trabalho e para as atividades habituais do dia a dia. Na última década 

do século XX, foram notificado mais de 20.000 casos de acidentes causados por 

serpentes, 5.000 por aranhas e 8.000 por escorpiões
14

. Segundo o Sistema de 

Informações de Mortalidade (SIM), no período de 1990 a 1995 tivemos uma média 

anual de 132 óbitos por serpentes, 6 por aranhas e 38 por escorpiões. Dados mais 

recentes confirmam um crescimento ainda maior no número de acidentes. No ano de 

2009, ocorreram 47.815 casos de picadas de escorpiões, com 103 óbitos; 22.763 

acidentes com serpentes, com 106 óbitos; 24.153 acidentes e 22 óbitos com aranhas; 

4.089 acidentes com lagartas e 5 mortes, segundo o SINAN/SVS/MS (2009)
20

. 

Levantamento realizado pela Unidade Técnica de Vigilância de Zoonoses do Ministério 

da Saúde indica que houve um crescimento de 157% no número de notificações, nos 

últimos 10 anos. Somente em 2011, ocorreram mais de 137 mil acidentes, com 293 

óbitos. 

Os acidentes, dependendo dos animais, são mais frequentes nas cidades do que no 

campo. Segundo o Sistema Nacional de Agravos e Notificações (SINAN)
21

, o estado de 

Minas Gerais apresentou o maior número de acidentes com escorpiões com 9.429 casos 

em 2014. A região Sul registra o maior número de acidentes com aranhas do país: o 
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estado do Paraná registrou 4.805 casos e Santa Catarina com 2.991 em 2014. As regiões 

Norte e Nordeste têm o maior registro de acidentes envolvendo serpentes: 9.329 e 8.184 

casos, respectivamente. A partir das avaliações de dados e informações desta natureza, a 

vigilância epidemiológica pode identificar o quantitativo de soros antiveneno 

(antibotrópico, anticrotálico, antilaquético, antielapídico, antibotrópicocrotálico, 

antibotrópico-laquético, antiescorpiônico, antiaracnídico, antiloxoscélico, 

antilatrodético)³, que serão distribuídos aos estados e definem estratégias de vigilância, 

além de proporcionar uma melhor estrutura às unidades de atendimento às vítimas, 

diminuição do número de óbitos, mapeamento e elaboração planos de controle dos 

animais, treinamento de profissionais, campanhas educativas entre outras ações. A 

carência de informações das pessoas sobre a natureza e hábitos destes animais e a 

maneira adequada de lidar, aliado com um pouco conhecimento sobre a identificação do 

animal/acidente aumentam a gravidade destes acidentes. As vítimas fatais acabam por 

ter este fim por não terem discernimento de como proceder em caso de acidentes ou por 

agir de acordo com crenças populares e ainda não saber em qual hospital procurar na 

região uma vez que em casos dessa natureza o tempo de socorro à vítima é vital. Além 

disto, as culturas populares e educação popular ainda mantém vivos os erros comuns 

nos aspectos dos acidentes desta natureza². 

Esta constatação é confirmada ao identificarmos um aumento da gravidade dos 

casos devido a condutas inadequadas tomadas pela população menos informada, como a 

utilização de torniquete, a colocação de substâncias no local da picada, a ingestão de 

bebidas alcoólicas e a demora em buscar tratamento médico especializado. Estas 

informações indicam, por exemplo, que variáveis sócio-econômicas estão relacionadas 

com esse tipo de acidente atingindo mais populações desfavorecidas, não apenas por 
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apresentarem renda insuficiente, mas, sobretudo, pela carência de alfabetização dos 

jovens, sugerindo a pouca educação da população mais exposta
4
. Identificar o animal 

causador do acidente é um procedimento extremamente importante na medida em que: 

possibilita a dispensa imediata da maioria dos pacientes picados por serpentes não 

peçonhentas, viabiliza o reconhecimento das espécies de importância médica em âmbito 

regional e é medida auxiliar na indicação mais precisa do antiveneno a ser 

administrado
14

. As informações existentes demonstram despreparo e desconhecimento 

da população ao diferenciar uma espécie venenosa e outra não-venenosa. Cobras e 

sapos são mortos injustificadamente, por medo, ignorância e desconhecimento de sua 

importância por parte da população. Diminuir estes índices e orientar quais os 

procedimentos mais adequados a serem realizados quando encontrar ou ser picado por 

estes animais, por meio de orientação, formação e educação
15

 é de importância ímpar, o 

mesmo vale para aracnídeos, escorpiões, lagartas, abelhas e marimbondos, dentre outros 

animais peçonhentos com os quais fazem parte do dia a dia das pessoas. 

2- OBJETIVO 

Objetivo Geral: 

 Instruir a população sobre a identificação, natureza e hábitos dos animais 

peçonhentos para saber reconhece-los e/ou evita-los com intuito de reduzir os 

índices de acidentes. 

Objetivos Específicos: 

 Produzir palestras de orientação e informativas. 

 Produzir e distribuir material informativo como folders e panfletos explicativos. 
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 Obter informações sobre o(s) hospital(ais) referência(s) na região em acidentes 

ofídicos para indicar á população a quem recorrer em caso do mesmo. 

3- REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 – HISTÓRICO 

No Brasil, os acidentes envolvendo animais peçonhentos são, há muito tempo, 

considerados um problema de saúde pública. A carta de 31 de maio de 1560, escrita 

pelo jesuíta espanhol José de Anchieta em São Vicente e dirigida a seu superior Padre 

Diego Laynes em Roma, relata acidentes envolvendo os diversos gêneros de serpentes 

venenosas existentes no Brasil, como a jararaca, a cascavel e a coral. Além disso, 

descreve aranhas peludas, hoje conhecidas como caranguejeiras, e menciona lagartas
10

.  

No período colonial, os acidentes registrados são encontrados de maneira 

esparsa e não sistematizada. No livro onde eram registrados os óbitos ocorridos em São 

Paulo no período de 1791 a 1793, encontra-se o atestado de óbito de Antônio da Silva 

Moraes, de 1793, sendo a causa da morte o fato de ter sido picado por uma cobra. Com 

relação aos 1.044 óbitos ocorridos na Santa Casa do Rio de Janeiro em 1838, um foi 

atribuído à picada de cobra
9.

 

Vital Brazil, em 1901, ao iniciar a produção de soro antiofídico no Brasil, 

introduziu o “Boletim para observação de accidente ophidico”, o qual era enviado junto 

com as ampolas de soro, e eram preenchidos com os dados dos acidentes que fez uso 

desses antivenenos, e devolvidos ao laboratório produtor. Com o tempo surgiram outros 

modelos de fichas para a notificação destes acidentes, mas este boletim é utilizado como 
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a base dos sistemas nacionais de informação sobre acidentes com animais peçonhentos 

até os dias atuais. 

Nos últimos 100 anos, a maioria das análises epidemiológicas realizadas no país 

baseou-se nas mesmas variáveis apontadas por Vital Brazil (1901) em seu Boletim para 

Observação de Acidente Ophidico, que são, sexo e idade da vítima, mês de ocorrência 

do acidente, local da picada, gênero da serpente, tempo decorrido entre o acidente e o 

atendimento e evolução
4
. 

Ainda com relação ao boletim idealizado por Vital Brazil (1901), é importante 

ressaltar que este se tratava de um produto puramente nacional, não tendo sido inspirado 

em trabalhos de outros pesquisadores. Apesar de Vital Brazil (1901) ter se baseado na 

obra do pesquisador francês Albert Calmette (1898), um dos descobridores da 

soroterapia antipeçonhenta, esse boletim constitui uma iniciativa totalmente nacional, 

sem nenhuma influência estrangeira
5
. 

Segundo Calmette e Phisalix
8
, a descoberta da soroterapia antipeçonha no dia 10 

de fevereiro de 1894, foi apresentada à Sociedade de Biologia da França, por dois 

grupos de pesquisadores de estabelecimentos de pesquisa parisienses, de um lado 

Césaire Auguste Phisalix e Gabriel Bertrand do Museu Nacional de História Natural e 

do outro, Albert Calmette do Instituto Pasteur. Embora esta descoberta seja comumente 

atribuída por uma série de pesquisadores, somente a Albert Calmette, em 1898 a 

Academia de Ciências da França outorgou o Prêmio Bréant a Césaire Auguste Phisalix 

por seus trabalhos sobre venenos e pela descoberta da soroterapia antipeçonhenta. 

Entretanto, esta discussão sobre a especificidade dos soros colocou o Brasil em 

evidência e em igualdade com a França, pois, se por um lado Albert Calmette (1898) 
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apontava seu soro com uma eficácia não específica, mas afirmando que este protegia o 

indivíduo contra diversos tipos de veneno, por outro, Vital Brazil (1901) indicava para 

uma especificidade dos soros antiofídicos em função do tipo de serpente utilizada para 

sua produção. Além disso, Vital Brazil (1901) também dizia que o efeito do soro de 

Albert Calmette (1898) se limitava aos envenenamentos produzidos por serpentes Naja. 

Apesar das experiências concludentes de Vital Brazil apresentada em 1901, de George 

Lamb e William Hanna, dos Departamentos Médico e Sanitário do Governo da Índia, 

apresentada em 1903 e de Frank Tidswell da Austrália, apresentada em 1902, sobre a 

especificidade dos soros antiofídicos, Calmette em 1907 modificou apenas parcialmente 

sua opinião em relação ao tema, onde admitiu a existência, nos venenos ofídicos, 

qualquer que fosse sua origem, de apenas dois componentes tóxicos: uma neurotoxina, 

predominante na peçonha das elapídeas e uma hemorragina ou enzima proteolítica, 

existente em maiores proporções na peçonha das viperídias. Antes disto, ele acreditava 

que para todas as espécies de répteis peçonhentos a substância neurotóxica era única e 

sempre neutralizável por um soro neurotóxico. Além disso, ele afirmava também que o 

soro obtido pela imunização de animais com a peçonha de Naja se mostrava 

suficientemente efetiva para as peçonhas de Colubridae e de Viperidae
7
. 

Novas experiências foram conduzidas por Vital Brazil em 1900, por meio das 

quais ele concluiu que a neurotoxina e a hemorragina são denominações puramente 

teóricas e não correspondem a substâncias isoladas e quimicamente puras. Elas indicam 

simplesmente sintomas que se observam durante o envenenamento. Por exemplo, de 

acordo com a classificação de Calmette, o veneno da Crotalus terrificus (cascavel) é 

neurotóxico, isso porque possui uma ação bastante limitada e mata por ação seletiva do 

sistema nervoso. Em contrapartida, sua neurotoxina não pode ser comparada a do 

veneno de Naja não somente pelas diferenças em suas composições, mas principalmente 
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porque em doses imunizantes provoca a formação de anticorpo diverso. Neste contexto, 

o soro anticrotálico não tem efeito sobre o veneno de Naja, nem o soro anti-Naja possui 

ação sobre o veneno crotálico. Apesar das realizações de todas essa experiências, a 

polêmica gerada pela especificidade dos soros se arrastou durante vários anos e 

terminou em 1912 com os trabalhos do fisiologista suíço Maurice Arthus, confirmando 

a teoria de Vital Brazil (1901). Logo, a ação dos soros antiofídicos é essencialmente 

específica; trata-se de especificidade de origem, de especificidade zoológica e não de 

especificidade de ação tóxica
7
. 

Atualmente os acidentes que envolvem estes tipos de animais, constituem um 

sério problema de saúde pública no Brasil. O número de casos registrados ao ano no 

país é, em média, 20.000 casos de acidentes com serpentes, 5.000 com aranhas e 8.000 

por escorpiões. Além disso, em alguns casos a gravidade apresentada pela vítima pode 

ser elevada, podendo conduzir à morte ou a sequelas capazes de gerar incapacidade 

temporária ou definitiva para o trabalho e para as atividades habituais de lazer. No ano 

de 2009, ocorreram 47.815 casos de picadas de escorpiões, com 103 óbitos; 22.763 

acidentes com serpentes, com 106 óbitos; 24.153 acidentes e 22 óbitos com aranhas; 

4.089 acidentes com lagartas e 5 mortes, segundo o SINAN/SVS/MS (2009)
21

. 

A proporção de óbitos oriundas desses acidentes são de 0,43% para serpentes 

(0,31% para o gênero Bothrops (jararaca), 1,85% para o gênero Crotalus (casvavel), 

0,95% para o gênero Lachesis (surucucu) e 0,36% para o gênero Micrurus (coral)), 

0,12% para aranhas e 0,54% para escorpiões
14

. 

Apesar da longa tradição que o Brasil possui no campo do Ofidismo, somente 

em junho de 1986 foi implantado o Programa Nacional de Ofidismo na antiga Secretaria 

Nacional de Ações Básicas em Saúde (SNABS/MS), devido à crise na produção de soro 
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no país, que culminou com a morte de uma criança em Brasília. A partir daí, os 

acidentes ofídicos passaram a ser notificados obrigatoriamente no país e dados sobre 

escorpionismo e araneísmo começaram a ser coletados a partir de 1988, sendo esses 

dois agravos incorporados ao Programa Nacional de Ofidismo, passando, desde então, a 

ser denominado Programa Nacional de Controle de Acidentes por Animais 

Peçonhentos
11

. Sendo assim, tais informações eram coletadas e usadas para gerenciar e 

controlar estes tipos de agravos à saúde
4
. 

Tais informações são importantes, pois fornecem subsídios para a produção e 

distribuição dos diferentes tipos de soro existentes no país (antibotrópico, anticrotálico, 

antilaquético, antielapídico, antibotrópico-crotálico, antibotrópico-laquético, 

antiescorpiônico, antiaracnídico, antiloxoscélico, antilatrodético), para a redução da 

gravidade dos casos e do número de óbitos, para a avaliação da localização dos polos de 

aplicação de soro, aos programas de prevenção de casos, ao treinamento dos 

profissionais, ao mapeamento desses animais e à intervenção no ambiente
5
. 

A importância dessas informações é evidenciada quando observamos que após a 

criação do Programa Nacional de Ofidismo em 1986, houve um decréscimo no número 

de óbitos por envenenamento ofídico de 253 por ano (dados do período de 1979 a 

1995), para 147 (dados do período de 1986 a 1998)³. 

3.2 – ESCORPIÕES 

A ordem Scorpiones apresenta uma ampla distribuição geográfica, representada 

em todos os continentes, com exceção da Antártida, abrangendo cerca de 1.500 

espécies. Tais animais são encontrados em todas as zonas tropicais do mundo e ocorrem 

em vários tipos de ambientes terrestres, desde regiões desérticas até florestais. Os 



- 16 - 

 

escorpiões considerados perigosos para o homem pertencem à família Buthidae, 

possuem 550 espécies, das quais somente 25 são capazes de provocar acidentes graves 

ou fatais. Os mais perigosos pertencem aos gêneros Androctus e Leiurus (África do 

Norte e Oriente Médio), Centruroides (México e Estados Unidos) e Tityus (América do 

Sul e Trinidad). No Brasil, os escorpiões de interesse médico pertencem ao gênero 

Tityus, com as espécies T. serrulatus (escorpião amarelo) com ocorrência na Bahia, 

Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro e Goiás; T. bahiensis 

(escorpião marrom), encontrado desde a Bahia até o norte da Argentina e T. stigmurus 

que ocorre nos estados da Região Nordeste
12

. (Figura 1) 

 

Figura 1. Esporpião amarelo Foto: www.jornalfolhadebuzios.com.br  

 

De 2007 a 2014, foram registrados no Sistema de informação de agravos de 

notificação
21

 (Tabela 1), 423.926 pacientes, vítimas de picadas por escorpiões, sendo 

que na maioria dos casos o escorpião envolvido no acidente foi o T. serrulatus. 
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Tabela 1. Notificação por ano de acidentes envolvendo escorpiões, no período entre 

2007 – 2014. 

Ano acidente  Nº de acidentes 

2007 37368 

2008 40283 

2009 50239 

2010 51754 

2011 59161 

2012 64107 

2013 78085 

2014 42929 

Total 423926 

Notificações Registradas no Sistema de Informações de Agravos de Notificação – 

SINAN Net. 

O maior número de notificações de acidentes escorpiônicos em 2014 é 

proveniente dos estados de Minas Gerais, com 9.429 casos e na Bahia com 5.985 

casos
21

. 

Na região Sudeste, a sazonalidade é semelhante à dos acidentes ofídicos, 

ocorrendo a maioria dos casos nos meses quentes e chuvosos. As picadas atingem 

predominantemente os membros superiores, 65% das quais acometendo mão e 

antebraço. A maioria dos casos tem curso benigno, situando-se a letalidade em 0,58%
14

.  
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3.3 – ARANHAS 

As aranhas pertencem ao grupo dos artrópodes e são encontrados em 

praticamente todas as regiões da Terra, habitando os diferentes ecossistemas, inclusive 

no aquático. Estes animais podem viver em teias geométricas ou irregulares, em buracos 

no solo, fendas de barrancos, árvores, sob troncos podres, cupinzeiros e bromélias, além 

de áreas ocupadas pelo homem. São animais carnívoros que se alimentam 

principalmente de insetos, mas também de presas maiores como pequenas lagartixas, 

rãs, peixes, roedores e filhotes de pássaros. Os predadores são pássaros, lagartos, sapos, 

rãs, escorpiões e parasitas diversos, além do próprio homem. A maioria das espécies de 

aranhas tem vida solitária, mas algumas têm hábitos sociais. Há espécies que vivem 

poucos meses, enquanto outras, principalmente caranguejeiras, podem viver até 25 

anos. Apresentam o corpo dividido em cefalotórax e abdome. No cefalotórax articulam-

se os quatro pares de pernas, um par de pedipalpos e um par de quelíceras. Nas 

quelíceras estão os ferrões utilizados para inoculação do veneno
14

. Todas as aranhas têm 

veneno e podem causar acidentes. Porém nem todas são responsáveis por acidentes 

humanos graves, por causa da baixa toxicidade do veneno para seres humanos, da 

pequena quantidade de veneno injetada e das quelíceras incapazes de perfurar a pele. No 

Brasil, apenas três gêneros, com cerca de 20 espécies, podem causar envenenamentos 

graves em humanos: Latrodectus (viúva negra), Loxoceles (aranha marrom) e 

Phoneutria (armadeira). Os acidentes causados por Lycosa (aranha de jardim) e 

caranguejeiras provocam, em geral, apenas sintomas leves
12

. 

Desde a implantação do Sistema de Notificação dos acidentes araneídicos, vem-

se observando um incremento da notificação de casos no país, principalmente no sul do 

país
14

 (Tabela 2). 
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Tabela 2. Notificação por ano de acidentes envolvendo aranhas, no período entre 2007 – 

2014. 

Ano  Nº de acidentes 

2007 22772 

2008 21559 

2009 24459 

2010 24719 

2011 26183 

2012 25215 

2013 29386 

2014 14855 

Total 189148 

Notificações Registradas no Sistema de Informações de Agravos de Notificação – 

SINAN Net 

O maior número de notificações de acidentes araneídicos em 2014 é proveniente 

dos estados de Paraná, com 4.805 casos e em Santa Catarina com 2.991 casos
21

. O 

maior número de acidentes ocorrem principalmente com o gênero Phoneutria, 

Loxosceles e Latrodectus, respectivamente
21

(Tabela 3). 

Todos os atendimentos decorrentes de acidentes com aranhas, mesmo quando 

não haja utilização de soroterapia, deveriam ser notificados. Tal procedimento 

possibilitaria um melhor dimensionamento deste tipo de agravo, nas diversas regiões do 

país
14

. 
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Tabela 3. Distribuição dos acidentes araneídicos, segundo o gênero envolvido, no 

período entre 2013 – 2014. 

Tipo Aranha 2013 2014 

Loxosceles 7863 3907 

Phoneutria 4486 2237 

Latrodectus 141 76 

Total 12490 6220 

Notificações Registradas no Sistema de Informações de Agravos de Notificação – 

SINAN Net 

3.3.1 – PHONEUTRIA 

São conhecidas popularmente como aranhas armadeiras em razão do fato de, ao 

assumirem comportamento de defesa, apoiam-se nas pernas traseiras, erguem as 

dianteiras e os palpos, abrem as quelíceras, tornando bem visíveis os ferrões, e 

procuram picar, apresentando comportamento agressivo ao enfrentarem seus inimigos. 

Quando esses animais assumem esta postura, eles aparentam serem maiores (Figura 2). 

Além disso, podem saltar uma distância de até 40 cm. Podem atingir de 3 cm a 4 cm de 

corpo e até 15 cm de envergadura de pernas. Apresentam oito olhos dispostos em 3 

fileiras
14

 (Figura 3). 
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Figura 2. Aranha armadeira em posição de ataque. Foto: www.gopixpic.com 

 

Não constroem teia geométrica, sendo animais errantes que caçam 

principalmente à noite. Os acidentes ocorrem frequentemente dentro das residências e 

nas suas proximidades, ao se manusearem material de construção, entulhos, lenha, 

caixotes de bananas ou frutas
14

. Durante o dia, estas aranhas ficam escondidas sob 

troncos, em bananeiras, palmeiras e bromélias. Dentro de casa, podem ser encontradas 

em locais úmidos e escuros, como dentro de sapatos, atrás de móveis, cortinas etc. Elas 

caçam e imobilizam suas presas pela ação de seu veneno
12

. 

No período entre 2013 e 2014, foram responsáveis pelo maior número de 

acidentes nos Estados de Paraná (1.792), Santa Catarina (1.414), São Paulo (1.271) e 

Minas Gerais (1.036), entretanto, embora produzam veneno potente, raramente 

ocasionam acidentes graves
21

. 
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Os acidentes ocorrem em áreas urbanas, no intra e peridomicílio, atingindo 

principalmente os adultos de ambos os sexos. As picadas ocorrem preferencialmente em 

mãos e pés. Os acidentes podem ser tratados sintomaticamente, por meio de bloqueios 

locais anestésicos, ou com a utilização de sorotereapia específica (soro antiaracnídico), 

de acordo com a gravidade do caso. As espécies descritas para o Brasil são: P. fera, P. 

keyserlingi, P. nigriventer e P. reidyi
14

. 

 

Figura 3. Phoneutria nigriventer (aranha armadeira), corpo coberto de pêlos curtos de 

coloração marrom acinzentada; no dorso do abdome, desenho formado por faixa 

longitudinal de manchas pares mais claras e faixas laterais oblíquas; quelíceras com 

revestimento de pêlos avermelhados ou alaranjados. Foto: www.fotolibra.com; 

www.bp.blogspot.com 

 

Segundo a FUNASA (2001) a distribuição geográfica das espécies do gênero 

Phoneutria é a seguinte
14

: 

 P. fera e P. reidyi - região Amazônica; 

 P. nigriventer - Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina; 

 P. keyserlingi - Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. 
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3.3.2 – LOXOSCELES 

Conhecidas popularmente como aranhas marrons, apresentam hábitos noturnos, 

alojando-se em lugares quentes e secos, como cascas de árvores, folhas secas de 

palmeiras, bambuzais e cavernas, telhas e tijolos empilhados, atrás de quadros e móveis, 

cantos de parede, cortinas, rodapés, garagens, sótãos, porões de casa, madeiras, roupas 

penduradas, roupas de cama e banho, sempre ao abrigo da luz direta. Constroem teias 

irregulares, com aspecto de algodão esfiapado e alimentam-se de pequenos insetos, 

moscas, pernilongos, cupins, traças e pulgas
13

. 

São aranhas pequenas, com o corpo de aproximadamente 1 cm e, incluindo as 

pernas, até 3 cm de comprimento. Apresentam 8 olhos dispostos aos pares. São aranhas 

não agressivas, picando apenas quando se sentem ameaçadas, como quando 

comprimidas contra o corpo da vítima. Dentro de casa os acidentes comumente 

acontecem quando esses animais se refugiam em vestimentas
14

 (Figura 4). 

O loxoscelismo tem sido descrito em vários continentes. Corresponde à forma 

mais grave de araneísmo no Brasil. A maioria dos acidentes por Loxosceles notificados 

se concentra nos estados do Sul, particularmente no Paraná, com 6.380 acidentes e 

Santa Catarina com 2.919 no período entre 2013 – 2014, de acordo com SINAN
21

. Os 

acidentes atingem mais comumente adultos, com discreto predomínio em mulheres, 

ocorrendo no intradomicílio. Observa-se uma distribuição centrípeta das picadas, 

acometendo coxa, tronco ou braço.  

Os acidentes têm sido tratados com soro antiaracnídico ou antiloxocélico, mas 

também podem ser empregados corticosteróides no tratamento
14

. 
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Várias são as espécies descritas para o Brasil. As principais causadoras de 

acidentes são: L. intermedia, L. laeta e L. gaucho
14

. 

Figura 4. Loxosceles gaucho (aranha marrom), corpo revestido de pêlos curtos e 

sedosos de cor marrom esverdeada com pequenas variações. Foto: 

www.blogspot.com.br 

 

Distribuição geográfica das espécies do gênero Loxosceles, segundo a Funasa (2001)
14

: 

 L. intermedia - predomina nos estados do sul do país; 

 L. laeta - ocorre em focos isolados em várias regiões do país, principalmente no 

estado de Santa Catarina; 

 L. gaucho - predomina no estado de São Paulo. 

3.3.3 – LATRODECTUS 

 São conhecidas popularmente como viúvas-negras. Constroem teias irregulares 

entre vegetações arbustivas e gramíneas, buracos de erosão em gramados, canaletas de 
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água de chuva, latas vazias, pneus, podendo também apresentar hábitos domiciliares e 

peridomiciliares
14

. 

As fêmeas são pequenas e de abdome globular, apresentando no ventre um 

desenho característico em forma de ampulheta. As fêmeas apresentam o corpo com 

aproximadamente 1 cm de comprimento e 3 cm de envergadura de pernas. Os machos 

são muito menores, em média 3 mm de comprimento, não sendo causadores de 

acidentes. Possuem 8 olhos dispostos em 2 fileiras
12

 (Figura 5). 

 

Figura 5. Latrodectus curacaviensis (viúva-negra, flamenguinha), abdome com 

manchas de colorido vermelho vivo sob fundo preto. Foto: www.flickr.com 

 

Não são agressivas e os acidentes só ocorrem quando são espremidas contra o 

corpo da vítima. Os acidentes podem ser tratados sintomaticamente mediante 

analgésicos e sedativos, ou com a utilização de sorotereapia específica (soro anti-
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latrodectus), de acordo com a gravidade do caso
14

. O índice de acidentes envolvendo 

este gênero de aranhas é relativamente menor quando comparado a outros gêneros, 

sendo que o estado de maior número de acidentes em 2014 foi Minas Gerais com 

apenas 58 acidentes, seguindo da Bahia com 33 casos, conforme Sinan Net
21

. No Brasil, 

é registrada a ocorrência das espécies L. curacaviensis e L. gemetricus, principalmente 

na região Nordeste
14

. Distribuição geográfica das espécies do gênero Latrodectus: 

 L. curacaviensis - Ceará, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Norte e São Paulo; 

 L. geometricus - encontrada praticamente em todo o país. 

3.3.4 – FAMÍLIA LYCOSIDAE 

São conhecidas como aranha-de-grama ou aranha-de-jardim. Os acidentes, apesar de 

frequentes, não constituem problema de saúde pública. São aranhas errantes, não 

constroem teia e frequentemente são encontradas em gramados e jardins. Podem variar 

de tamanho, sendo que as maiores atingem até 3 cm de corpo por 5 cm de envergadura 

de pernas. Há um grande número de espécies descritas para todo o Brasil
14

 (Figura 6). 
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Figura 6. Lycosa erythrognatha (aranha-de-grama), corpo com coloração marrom com 

faixas claras no cefalotórax e no dorso do abdome; no dorso do abdome, desenho que 

lembra uma seta, comum às aranhas deste grupo. Foto: www.webnode.com.br 

 

3.3.5 – ARANHAS CARANGUEJEIRAS 

Apresentam uma grande variedade de colorido e de tamanho, desde alguns 

milímetros até 20 cm de envergadura de pernas. Algumas são muito pilosas. Os 

acidentes não representam importância médica, causando apenas uma irritação na pele e 

mucosas devido aos pêlos urticantes que algumas espécies liberam como forma de 

defesa
14

(Figura 7). 
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Figura 7. Aranha caranguejeira, dorso do abdome com região nua onde ficam 

implantados os pêlos urticantes. Foto: www.blogspot.com.br 

3.4 – OFIDISMO 

Os ofídios, conhecidos também como cobras ou serpentes, são animais 

vertebrados e ao lado dos lagartos, jacarés e tartarugas compõem o grupo dos répteis. 

No mundo, são conhecidas atualmente cerca de 2.900 espécies de serpentes, distribuídas 

entre 465 gêneros e 20 famílias. Na fauna brasileira, há representantes de 321 espécies, 

75 gêneros e 9 famílias
12

. 

As serpentes sobrevivem em quase todos os tipos de ambientes do globo 

terrestre, com exceção das calotas polares, onde o clima frio impede a sobrevivência de 

animais ectotérmicos, ou seja, animais que obtêm energia a partir de fontes externas, 

não metabólicas. As cobras podem ser aquáticas ou terrestres. Entre as aquáticas, há as 

que vivem em água doce e as marinhas. No ambiente terrestre, podem viver no solo, no 
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subsolo ou nas árvores. Os ofídios são exclusivamente carnívoros, alimentando-se tanto 

de vertebrados quanto de invertebrados, os quais são engolidos inteiros. O tamanho 

desses animais varia de pouco mais de 10 cm até cerca de 10 metros. A reprodução 

desses animais pode ocorrer de duas formas: por meio da postura de ovos - ovíparas, em 

locais com condições de temperatura e umidade favoráveis ao desenvolvimento do 

filhote; ou vivíparas, pelo nascimento de filhotes já desenvolvidos. A quantidade de 

ovos ou de filhotes varia de acordo com a espécie
12

. No Brasil, a fauna ofídica de 

interesse médico está representada pelos gêneros: Bothrops, Crotalus, Lachesis e 

Micrurus. Os acidentes ofídicos têm importância médica em virtude de sua grande 

frequência e gravidade
14

. 

Foram notificados no SINAN
21

, no período 2007 a 2014, 213.979 acidentes. 

(Tabela 4). Os estados cujos índices de acidentes envolvendo esses animais são mais 

elevados são o Pará, com 37.160 casos, seguido de Minas Gerais, com 25.680 acidentes, 

e Bahia, com 20.893 casos. 

Tabela 4. Notificação por ano de acidentes envolvendo serpentes, no período entre 2007 

- 2014 

Ano acidente  Nº de acidentes 

2007 26573 

2008 27685 

2009 29638 

2010 29662 

2011 30090 

2012 28319 

2013 27135 

2014 14877 

Total 213979 

Notificações Registradas no Sistema de Informações de Agravos de Notificação – 

SINAN Net 
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A ocorrência do acidente ofídico está, em geral, relacionada a fatores climáticos 

e aumento da atividade humana nos trabalhos no campo
14

. 

 Nos 35000 casos de acidentes por serpentes peçonhentas no período entre 2013 e 

2014, a distribuição dos acidentes, de acordo com o gênero da serpente envolvida, pode 

ser observada na tabela 5
21

. 

Tabela 5. Distribuição dos acidentes ofídicos, segundo o gênero da serpente envolvido. 

Brasil, 2013 – 2014. 

Tipo Serpente 2013 2014 

Bothrops 19698 10751 

Crotalus 1808 1062 

Lachesis 905 427 

Micrurus 238 111 

Total 22649 12351 

Notificações Registradas no Sistema de Informações de Agravos de Notificação – 

SINAN Net 

 O pé e a perna são os membros mais atingidos nos acidentes notificados. A 

utilização de equipamentos individuais de proteção como sapatos, botas, luvas de couro 

e outros poderia reduzir em grande parte esses acidentes
14

. 

E como saber se a cobra é venenosa ou não venenosa? Esta é uma pergunta 

bastante frequente, pois existe uma grande variedade de serpentes e muitas delas 

apresentam semelhanças entre si, algumas vezes dificultando a diferenciação entre os 

animais que são venenosos e os que não são. Porém, existem algumas características 

que facilitam o reconhecimento de ofídios que podem provocar acidentes por 

envenenamento. As cobras consideradas venenosas ou peçonhentas possuem glândulas 

secretoras de veneno localizadas de cada lado da cabeça, recobertas por músculos 

compressores, conectadas, por ductos, às presas inoculadoras. Essas presas têm tamanho 
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diferenciado dos demais dentes e podem estar localizadas nas regiões anterior ou 

posterior da boca
12

. 

Quanto a dentição das serpentes, estas podem ser separadas em quatro grupos: 

 Áglifas: Não existem dentes inoculadores e nem glândulas secretoras de veneno. 

Todos os dentes são iguais e voltados para trás. Exemplo: jiboias, sucuris e 

boipevas
14

. 

 

Figura 8. Dentição Áglifa Foto: Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por 

Animais Peçonhentos 

 Opistóglifas: Dentes inoculadores fixos, contendo um sulco por onde escorre a 

toxina secretada pelas glândulas de Duvernoy. Estão localizados na região 

posterior da boca, um de cada lado da arcada dentária. Exemplo: falsas-corais, 

muçuranas e cobras-cipó
14

. 

 

Figura 9. Dentição Opistóglifa Foto: Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes 

por Animais Peçonhentos 

 Proteróglifas: Dentes inoculadores fixos, localizados na região anterior da boca. 

Esses dentes apresentam um sulco profundo através do qual o veneno penetra no 

local atingido pela mordida do animal. Esta dentição é característica das corais 

verdadeiras
14

. 
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Figura 10. Dentição Proteróglifa Foto: Manual de Diagnóstico e Tratamento de 

Acidentes por Animais Peçonhentos 

 Solenóglifas: os dentes inoculadores de veneno localizam-se na região anterior 

da boca. Esses dentes são móveis e grandes, com um canal por onde o veneno 

penetra no localatingido pela mordida do animal. Exemplos: cascavéis, jararacas 

e surucucus
14

. 

 

Figura 11. Dentição Solenóglifa Foto: Manual de Diagnóstico e Tratamento de 

Acidentes por Animais Peçonhentos 

 A fosseta loreal é um órgão sensorial termorreceptor e tem função sensorial que 

permite às serpentes perceberem as diferenças de temperatura no ambiente e a presença 

de outros animais. É um orifício situado entre o olho e a narina, daí a denominação 

popular de “serpente de quatro ventas”. Indica com segurança que a serpente é 

peçonhenta, com exceção das corais verdadeiras (Micrurus) e é encontrada nos gêneros 

Bothrops, Crotalus e Lachesis. Todas as serpentes destes gêneros apresentam dentes 

inoculadores bem desenvolvidos e móveis situados na porção anterior do maxilar
14

. 
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Figura 12. Identificação dos olhos, narinas e fossetas loreais de uma serpente 

peçonhenta. Foto: Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes com Animais 

Peçonhentos 

As serpentes do gênero Micrurus (corais verdadeiras) não apresentam fosseta 

loreal e possuem dentes inoculadores pouco desenvolvidos e fixos na região anterior da 

boca
14

. 

 

Figura 13. Identificação dos olhos, narinas e presas de serpentes do gênero 

Micrurus.Foto: Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes com Animais 

Peçonhentos 

A identificação entre os gêneros referidos também pode ser feita pelo tipo de 

cauda
14

. 
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Figura 14. Identificação das diferenças entre as caudas das serpentes dos gêneros 

Bothrops, Crotalus e Lachesis.Foto: Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes 

com Animais Peçonhentos 

3.4.1 – CARACTERÍSTICAS DAS SERPENTES DE IMPORTÂNCIA MÉDICA 

3.4.1.1 – FAMÍLIA VIPERIDAE 

3.4.1.1.1 – GÊNERO BOTHROPS 

Compreende cerca de 30 espécies, distribuídas por todo o território nacional. São 

conhecidas popularmente por: jararaca, ouricana, jararacuçu, urutu-cruzeira, jararaca-

do-rabo-branco, malha-de-apo, patrona, surucucurana, combóia, caiçara, e outras 

denominações. Estas serpentes habitam principalmente zonas rurais e periferias de 

grandes cidades, preferindo ambientes úmidos como matas e áreas cultivadas e locais 

onde haja facilidade para proliferação de roedores (paióis, celeiros, depósitos de lenha). 

Apresentam hábitos predominantemente noturnos ou crepusculares. Podem apresentar 

comportamento agressivo quando se sentem ameaçadas, dando botes sem produzir 

ruídos, e são responsáveis por cerca de 87% dos acidentes ofídicos ocorridos no Brasil, 

e por este motivo corresponde ao acidente ofídico de maior importância epidemiológica 

no país
14

(Figura 15).  

De acordo com SINAN
21

, o maior número de casos de acidentes em 2013 – 2014 

envolvendo animais desse gênero ocorreram nos estados do Pará com 7.055 casos, 

Minas Gerais com 3.554 casos e Bahia com 2.784. 
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Figura 15. Jarara Foto: Alisson de Oliveira 

 

3.4.1.1.2 – GÊNERO CROTALUS 

 Agrupam várias subespécies, pertencentes à espécie Crotalus durissus. 

Popularmente são conhecidas por cascavel, cascavel-quatro-ventas, boicininga, 

maracambóia, maracá e outras denominações populares. São encontradas em campos 

abertos, áreas secas, arenosas e pedregosas e raramente na faixa litorânea. Não ocorrem 

em florestas e no Pantanal. Não têm por hábito atacar e, quando excitadas, denunciam 

sua presença pelo ruído característico do guizo ou chocalho
14 

(Figura 16). É responsável 

por cerca de 8,2% dos acidentes ofídicos registrados no Brasil. Segundo  SINAN
21

, no 

período entr 2013 – 2014, os estados onde ocorrem o maior número de casos de 

acidentes envolvendo animais deste gênero são Minas Gerais com 751 casos, seguido 

do Maranhão com 409 casos, e São Paulo com 329 casos. 
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Figura 16. Cascavel Foto: www.pbase.com  

 

3.4.1.1.3 – GÊNERO LACHESIS 

 Compreende a espécie Lachesis muta com duas subespécies. São popularmente 

conhecidas por: surucucu, surucucu-pico-de-jaca, surucutinga, malha-de-fogo. É a 

maior das serpentes peçonhentas das Américas, atingindo até 3,5m. Habitam áreas 

florestais como Amazônia, Mata Atlântica e algumas enclaves de matas úmidas do 

Nordeste
14

 (Figura 17).
 

 Existem poucos casos de acidentes relatados, por se tratar de serpentes 

encontradas em áreas florestais, onde a densidade populacional é baixa, e os acidentes 

com esses animais correspondem a cerca de 3,8%, segundo SINAN
21

. 
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Figura 17. Foto: www.herpetofauna.com.br  

 

3.4.1.2 – FAMÍLIA ELAPIDAE 

3.4.1.2.1 – GÊNERO MICRURUS 

 O gênero Micrurus compreende 18 espécies, distribuídas por todo o território 

nacional. São animais de pequeno e médio porte com tamanho em torno de 1,0 m, 

conhecidos popularmente por coral, coral verdadeira ou boicorá. Apresentam anéis 

vermelhos, pretos e brancos em qualquer tipo de combinação. Em todo o país, existem 

algumas serpentes não peçonhentas que apresentam o mesmo padrão de coloração das 

corais verdadeiras, porém desprovidas de dentes inoculadores (Figura 18). Além disso, 

diferem na configuração dos anéis que, em alguns casos, não envolvem toda a 

circunferência do corpo. São denominadas falsas-corais
14

. 
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Corresponde a 0,9% dos acidentes por serpentes peçonhentas registrados no 

período entre 2013 – 2014 no Brasil
21

. 

 

Figura 18. Coral verdadeira Foto: www.serpentesbrasileiras2.blogspot.com.br 

3.5 – IMPORTÂNCIA NO MEIO RURAL E URBANO 

 É curioso como os seres humanos, após séculos de progresso científico e 

afirmações sobre a racionalidade perante outros seres vivos, muitas vezes ainda cai na 

ignorância de antropomorfizar a natureza. A antropomorfização se refere ao ato de 

atribuir forma ou características (morfo) humanas (antropo) a seres ou objetos. Os 

demais seres vivos não compartilham das questões morais e éticas que definem a 

experiência humana, e somente cumprem suas respectivas funções naturais orientados 

pela predisposição genética. Maldade e crueldade, por exemplo, são atribuídos 

exclusivamente a humanos, uma vez que não faz sentido algumas espécies serem eleitas 

como “do mal” ou “do bem”. Neste contexto, muitos dos animais citados no trabalho 

sofrem de péssima fama, sendo apontados como animais “do mal”. Entretanto, existem 

muitas pessoas que foram picadas por animais venenosos e, mesmo assim, fazem de 
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tudo para protegê-los, conviver em harmonia com eles, contribuir para a ciência por 

meio da produção de soros e educar a população para a importância da preservação 

ambiental. Se os bichos pudessem manifestar pensamentos racionais das intenções e 

ações humanas, diriam que estes destroem seus espaços e os perseguem sem razão. Por 

outro lado, reconheceria que, dentre as características deste primata racional, existem 

várias elogiáveis, tais como a solidariedade, a abnegação científica e a capacidade de 

compartilhar o conhecimento
17

. 

 O desmatamento ilegal, especulação imobiliária e ocupações de áreas de risco 

apresentam uma correlação positiva com diversas situações conhecidas tais como lixões 

ao relento, erosão, enchentes, desabamentos, esgoto não tratado que polui rios, lagoas, 

baías e mares. Contudo, existem outros efeitos do desequilíbrio ecológico que não 

costumam estarem relacionados com suas causas, como por exemplo, a dengue e os 

acidentes com animais peçonhentos, que raramente são associados a problemas 

ambientais. Tais problemas não são fruto do acaso, mas sim resultado da imprudência 

das ocupações humanas em relação ao entorno natural. A presença de animais 

peçonhentos em áreas urbanas está diretamente relacionada às alterações provocadas 

pelo homem nos habitats naturais. Quando a população invade espaços como morros e 

matas, e acidenta a topografia, pode agravar o problema, uma vez que passam a 

conviver com ratos e outros animais que se alimentam do lixo e estes, por sua vez, 

atraem cobras venenosas, maximizando a possibilidade de ocorrência de acidentes. No 

Vale do Paraíba, por exemplo, o ciclo do café impulsionou a riqueza nacional às custas 

da derrubada da Mata Atlântica. As grandes fazendas coloniais causaram grave 

desequilíbrio ecológico, como por exemplo, os antigos cafezais viraram pastos, 

degradando ainda mais as terras que se encontravam desgastadas pela monocultura. 
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Neste contexto, com os habitats destruídos, os animais silvestres passaram a cruzar 

constantemente o caminho dos humanos
17

. Na cidade de São João Del-Rei, Minas 

Gerais, a Serra de São José tem sofrido intensa antropização com a formação de 

loteamente, causando grande impacto ambiental e com isso degradando o habitat natural 

de diversas espécies. Esta situação colabora com o aumento do índice de acidentes com 

animais peçonhentos na região, uma vez que, impactando o habitat natural dessas 

espécies, estas, por sua vez, serão obrigados a buscar um novo ambiente para morar, e 

nesta transição, acabam acontecendo os acidentes pelo fato de estes animais cruzarem o 

caminho dos humanos. 

Entre os meses de novembro a março, aumentam os acidentes provocados por 

animais peçonhentos, tanto na zona rural, como na urbana. Levantamento realizado pela 

Unidade Técnica de Vigilância de Zoonoses do Ministério da Saúde indica que houve 

um crescimento de 157% no número de notificações, nos últimos 10 anos. Somente em 

2011, ocorreram mais de 139 mil acidentes, com 293 óbitos (Tabela 6). 

Tabela 6. Distribuição de acidentes por animais peçonhentos no período emtre 2007 -

2014 de acordo com a evolução do caso 

Ano 

acidente Ign/Branco Cura Óbito pelo agravo notificado Óbito por outra causa Total 

2007 8436 93039 217 32 101724 

2008 8767 97001 236 28 106032 

2009 10645 112677 271 21 123614 

2010 10165 114443 237 27 124872 

2011 11293 126096 268 27 137684 

2012 11580 129366 258 25 141229 

2013 12570 146150 248 35 159003 

2014 7913 80452 160 13 88538 

Total 81369 899224 1895 208 982696 

Notificações Registradas no Sistema de Informações de Agravos de Notificação – 

SINAN Net 
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Os especialistas apontam inúmeras causas para esse aumento, entre eles o 

desequilíbrio ecológico, as chuvas que desalojam os animais entocados, e ainda 

coincide com o período reprodutivo de alguns desses animais. A Unidade Técnica de 

Vigilância em Zoonoses do Ministério da Saúde relaciona quais os fatores que 

contribuem para o aumento dos acidentes. As chuvas desalojam os animais que vivem 

em tocas, como escorpiões, aranhas e serpentes. Eles acabam procurando abrigo em 

locais mais secos, muitas vezes, dentro de residências, aumentando, dessa forma, a 

chance de ocorrência de acidentes. Nesta época também aumentam as atividades nas 

lavouras, locais propícios para os acidentes com cobras. No verão, as pessoas 

aproveitam suas férias em atividades ao ar livre, como passeios em cachoeiras e trilhas, 

aumentando assim, o risco de contato com serpentes e outros animais peçonhentos
20

. 

Em áreas de intensa e progressiva antropização como a expansão da fronteira 

agrícola, exploração madeireira e implantação de rodovias, ocorrem modificações no 

ambiente natural, fazendo com que animais migrem para outras regiões, e com isso, 

aconteçam acidentes com animais peçonhentos. Este processo não ocorre de um ano 

para o outro, mas sim durante um longo tempo, até que atinge um limiar em que esses 

animais não conseguem buscar seu sustento no que restou de seus habitats naturais, 

degradados pela ação humana. Portanto, resta a busca por condições de sobrevivência 

nos espaços urbanos¹. 

Hoje em dia os acidentes por animais peçonhentos continuam a constituir um 

sério problema de saúde pública no Brasil, tanto pelo número de casos registrados, 

quanto pela gravidade apresentada, podendo conduzir à morte ou a sequelas capazes de 

gerar incapacidade temporária ou definitiva para o trabalho e para as atividades 

habituais de lazer
5
. Picada de cobra é principalmente um problema das populações 



- 42 - 

 

rurais mais pobres e afetam principalmente os envolvidos em atividades agrícolas de 

subsistência. Devido ao fraco acesso aos serviços de saúde nesses locais e, em alguns 

casos, a escassez de antiveneno, muitas vezes leva a resultados de considerável 

morbidade e mortalidade. Muitas vítimas não conseguem chegar ao hospital a tempo, 

devido a um atraso considerável a cuidados médicos ou porque primeiro recorreram a 

curandeiros tradicionais. Neste contexto, alguns até morrem antes de chegar ao hospital. 

Estatísticas hospitalares de acidentes envolvendo animais peçonhentos, portanto, 

subestimam o verdadeiro fardo. Além da mortalidade, algumas vítimas sobrevivem com 

sequelas físicas permanentes, devido à necrose do tecido local e, algumas vezes, 

seqüelas psicológicas
18

. 

3.6 – QUADRO CLÍNICO 

3.6.1 –ESCORPIONISMO 

 Os acidentes por Tityus serrulatus são mais graves que os produzidos por outras 

espécies de Tityus no Brasil. A dor local, muito comum no escorpionismo, pode ser 

acompanhada por parestesias. Nos acidentes moderados e graves, observados 

principalmente em crianças, após intervalo de minutos até poucas horas (duas, três 

horas), podem surgir manifestações sistêmicas. As principais são: 

Gerais: hipo ou hipertermia e sudorese profusa. 

Digestivas: náuseas, vômitos, sialorréia e, mais raramente, dor abdominal e diarréia. 

Cardiovasculares: arritmias cardíacas, hipertensão ou hipotensão arterial, insuficiência 

cardíaca congestiva e choque. 

Respiratórias: taquipnéia, dispnéia e edema pulmonar agudo. 
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Neurológicas: agitação, sonolência, confusão mental, hipertonia e tremores. 

O encontro de sinais e sintomas mencionados impõe a suspeita diagnóstica de 

escorpionismo, mesmo na ausência de história de picada e independente do encontro do 

escorpião. A gravidade vai depender de fatores, como a espécie e tamanho do escorpião, 

a quantidade de veneno inoculado, a massa corporal da vítima e a sensibilidade do 

paciente ao veneno. Influi na evolução o diagnóstico precoce, o tempo decorrido entre a 

picada e a administração do soro e a manutenção das funções vitais
14

. 

Com base nas manifestações clínicas, os acidentes podem ser inicialmente 

classificados como: 

Leves: apresentam apenas dor no local da picada e, às vezes, parestesias. 

Moderados: caracterizam-se por dor intensa no local da picada e manifestações 

sistêmicas do tipo sudorese discreta, náuseas, vômitos ocasionais, taquicardia, 

taquipnéia e hipertensão leve. 

Graves: além dos sinais e sintomas já mencionados, apresentam uma ou mais 

manifestações como sudorese profusa, vômitos incoercíveis, salivação excessiva, 

alternância de agitação com prostração, bradicardia, insuficiência cardíaca, edema 

pulmonar, choque, convulsões e coma
13

. 

Os óbitos estão relacionados a complicações como edema pulmonar agudo e 

choque
14

. 

 

3.6.2 –ARANEÍSMO 
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3.6.2.1 –PHONEUTRIA 

 Predominam as manifestações locais a dor, sintoma mais frequente, ocorrendo 

imediatamente após a picada, e pode ser classificada desde leve até muito intensa, quase 

insuportável, pode irradiar-se a raiz do membro acometido, e acompanhar-se de 

parestesias. No local picado, pode-se observar edema, eritema e sudorese ao redor dos 

dois pontos de inoculação. As picadas ocorrem mais frequentemente nas extremidades 

dos membros, não evoluindo a lesão para necrose
14

. 

 Os acidentes são classificados em: 

Leves: são os mais frequentes, correspondendo a cerca de 91% dos casos. Os pacientes 

apresentam predominantemente sintomatologia local. Podem ocorrer aparecimento de 

taquicardia e agitação. 

Moderados: ocorrem em aproximadamente 7,5% do total de acidentes por Phoneutria. 

Ocorrem manifestações locais, aparecem alterações sistêmicas, como taquicardia, 

hipertensão arterial, sudorese discreta, agitação psicomotora, visão “turva” e vômitos 

ocasionais. 

Graves: mais raros, aparecendo em torno de 0,5% do total, sendo praticamente restritos 

às crianças. Além das alterações citadas nas formas leves e moderadas, há a presença de 

uma ou mais das seguintes manifestações clínicas: sudorese profusa, sialorréia, vômitos 

freqüentes, diarréia, priapismo, hipertonia muscular, hipotensão arterial, choque e 

edema pulmonar agudo
13

.
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3.6.2.2 –LOXOSCELES 

 A picada é praticamente imperceptível e raramente se evidencia lesão imediata. 

Os sintomas locais evoluem lentamente, e, nas primeiras horas, lembram picada de 

inseto, sendo, por isso, pouco valorizados tanto pelo paciente como pelo profissional de 

saúde. A picada pode evoluir para duas formas clínicas
13

. A forma cutânea, na grande 

maioria dos casos, os sinais e sintomas são restritos ao local acometido. De instalação 

lenta e progressiva, é caracterizada por dor, edema endurado e eritema no local da 

picada, os quais são pouco valorizados pelo paciente
14

. Os sintomas locais se acentuam 

nas primeiras 24 a 72 horas após o acidente, podendo variar sua apresentação desde: 

Lesão incaracterística: bolha de conteúdo seroso, edema, calor e rubor, com ou sem 

dor e queimação; lesão sugestiva: endurecimento, bolha, equimoses e dor em 

queimação. 

Lesão característica: dor em queimação, lesões hemorrágicas focais, mescladas com 

áreas pálidas de isquemia (placa marmórea) e necrose
14

. 

As picadas em tecido frouxo, como na face, podem apresentar edema e eritema 

exuberantes. A lesão cutânea pode evoluir para necrose seca (escara), em cerca de 7 a 

12 dias, que, ao se destacar em 3 a 4 semanas, deixa uma úlcera de difícil cicatrização. 

Mais raramente, o loxoscelismo cutâneo pode estar acompanhado por febre, astenia, 

exantema do tipo escarlatiniforme, naúseas e vômitos
13

. 

A forma cutaneoviceral é bem menos frequente, ocorrendo dentro das primeiras 

24 a 48 h após a picada, podendo não haver relação entre as manifestações locais e as 

sistêmicas. Geralmente, é acompanhada de febre, calafrios, mal-estar, fraqueza, náuseas, 

vômitos, mialgia, artralgia, exantema, além das manifestações decorrentes da hemólise 
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intravascular: anemia aguda, icterícia, hemoglobinúria, e, eventualmente, sangramento, 

decorrentes da plaquetopenia e hipofibrinogenemia. Os casos graves podem evoluir para 

insuficiência renal aguda, de etiologia multifatorial (diminuição da perfusão renal, 

hemoglobinúria e CIVD), principal causa de óbito no loxoscelismo. Com base nas 

alterações clínico-laboratoriais e identificação do agente causal, o acidente loxoscélico 

pode ser classificado em:  

Leve: observa-se lesão incaracterística sem alterações clínicas ou laboratoriais e com a 

identificação da aranha causadora do acidente. O paciente deve ser acompanhado 

durante pelo menos 72 horas, uma vez que mudanças nas características da lesão ou 

presença de manifestações sistêmicas exige reclassificação de gravidade;  

Moderado: o critério fundamental baseia-se na presença de lesão sugestiva ou 

característica, mesmo sem a identificação do agente causal, podendo ou não haver 

alterações sistêmicas do tipo rash cutâneo, cefaléia e mal-estar;  

Grave: caracteriza-se pela presença de lesão característica e alterações clínico 

laboratoriais de hemólise intravascular
14

. 

 Quanto às complicações, podem ser:  

Locais: infecção secundária; perda tecidual; cicatrizes desfigurantes. 

Sistêmicas: a principal complicação é a insuficiência renal aguda
14

. 

3.6.2.3 –LATRODECTUS 

Em relação as manifestações locais, geralmente, o quadro se inicia com dor local 

em cerca de 60% dos casos, de pequena intensidade, evoluindo para sensação de 
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queimadura 15 a 60 minutos após a picada. São observadas em cerca de 20% dos 

pacientes, pápula eritematosa e sudorese localizada. Podem ser visualizadas lesões 

puntiformes na epiderme. Na área da picada há referência de hiperestesia e pode ser 

observada a presença de placa urticariforme acompanhada de infartamento ganglionar 

regional
14

. 

 Quanto às manifestações sistêmicas, existem as gerais e as motoras: 

Gerais: aparecem nas primeiras horas após o acidente, podendo haver tremores, 

ansiedade, excitabilidade, insônia, cefaléia, prurido, eritema de face e pescoço. Há 

relatos de distúrbios de comportamento e choque nos casos graves. 

Motoras: são classificadas com uma dor irradiada para os membros inferiores, 

acompanhada de contraturas musculares periódicas, movimentação incessante, atitude 

de flexão no leito; hiperreflexia ósteo-músculo-tendinosa constante. É frequente o 

aparecimento de tremores e contrações espasmódicas dos membros. Dor abdominal 

intensa, acompanhada de rigidez e desaparecimento do reflexo cutâneo-abdominal, pode 

simular um quadro de abdome agudo
13

. 

3.6.3–OFIDISMO 

3.6.3.1–BOTHROPS 

As manifestações locais são caracterizadas pela dor e edema endurado no local 

da picada, de intensidade variável e, em geral, de instalação precoce e caráter 

progressivo. Equimoses e sangramentos no ponto da picada são frequentes. 

Infartamento ganglionar e bolhas podem aparecer na evolução, e podem ou não estar 

acompanhados de necrose. Nas manifestações sistêmicas, além de sangramentos em 
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ferimentos cutâneos já existentes, podem ocorrer hemorragias como gengivorragias, 

epistaxes, hematêmese e hematúria. Em gestantes, há risco de hemorragia uterina. Pode 

também ocorrer náuseas, vômitos, sudorese, hipotensão arterial e, mais raramente, 

choque
14

. 

Os acidentes botrópicos são classificados em: 

Leve: esta é a forma mais comum do envenenamento, caracterizada por dor e edema 

local pouco intenso ou ausente, manifestações hemorrágicas discretas ou ausentes, com 

ou sem alteração do tempo de coagulação.  

Moderado: caracterizado por dor e edema evidente, e ultrapassa o segmento anatômico 

picado, acompanhados ou não de alterações hemorrágicas locais ou sistêmicas como 

gengivorragia, epistaxe e hermatúria. 

Grave: caracterizado por edema local endurado intenso e extenso, podendo atingir todo 

o membro picado, geralmente acompanhado de dor intensa e, eventualmente com 

presença de bolhas. Em decorrência do edema, podem aparecer sinais de isquemia local 

devido à compressão dos feixes vásculo-nervosos
13

. 

Manifestações sistêmicas como hipotensão arterial, choque, oligoanúria ou 

hemorragias intensas definem o caso como grave, independentemente do quadro local
13

. 

Quanto as complicações locais, podem ser: 

Síndrome Compartimental: é rara e ocorre em casos graves, sendo de difícil manejo. 

Decorre da compressão do feixe vásculo-nervoso consequente ao grande edema que se 

desenvolve no membro atingido, produzindo isquemia de extremidades. As 
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manifestações mais importantes são a dor intensa, parestesia, diminuição da temperatura 

do segmento distal, cianose e déficit motor. 

Abscesso: A ação “proteolítica” do veneno botrópico favorece o aparecimento de 

infecções locais. Os germes patogênicos podem ser provenientes da boca do animal, da 

pele do acidentado ou até mesmo do uso de contaminantes sobre o ferimento. 

Necrose: é devida principalmente à ação “proteolítica” do veneno, associada à isquemia 

local decorrente de lesão vascular e de outros fatores como infecção, trombose arterial, 

síndrome de compartimento ou uso indevido de torniquetes. O risco é maior nas picadas 

em extremidades (dedos) podendo evoluir para gangrena
14

. 

 Quanto às complicações sistêmicas: 

Choque: é raro e aparece nos casos graves. Sua patogênese é multifatorial, podendo 

decorrer da liberação de substâncias vasoativas, do sequestro de líquido na área do 

edema e de perdas por hemorragias. 

Insuficiência Renal Aguda (IRA): também de patogênese multifatorial, pode decorrer 

da ação direta do veneno sobre os rins, isquemia renal secundária à deposição de 

microtrombos nos capilares, desidratação ou hipotensão arterial e choque
14

. 

3.6.3.2–CROTALUS 

 As manifestações locais não são de muita importância, e diferem dos acidentes 

botrópicos e laquéticos. Não há dor, ou quando há, esta pode ser de pequena 

intensidade. Há parestesia local ou regional, que pode persistir por tempo variável, 

podendo ser acompanhada de edema discreto ou eritema no ponto da picada
13

. 
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 As manifestações sistêmicas podem ser classificadas em:  

Gerais: mal-estar, prostração, sudorese, náuseas, vômitos, sonolência ou inquietação e 

secura da boca podem aparecer precocemente e estar relacionadas a estímulos de 

origens diversas, nos quais devem atuar o medo e a tensão emocional desencadeados 

pelo acidente. 

Neurológicas: Causada por ação neurotóxica do veneno, surgem nas primeiras horas 

após a picada, e caracterizam a fácies miastênica (fácies neurotóxica de Rosenfeld) 

evidenciadas por ptose palpebral uni ou bilateral, flacidez da musculatura da face, 

alteração do diâmetro pupilar, incapacidade de movimentação do globo ocular 

(oftalmoplegia), podendo existir dificuldade de acomodação (visão turva) e/ou visão 

dupla (diplopia). Como manifestações menos frequentes, pode-se encontrar paralisia 

velopalatina, com dificuldade à deglutição, diminuição do reflexo do vômito, alterações 

do paladar e olfato. 

Musculares: a ação miotóxica provoca dores musculares generalizadas (mialgias) que 

podem aparecer precocemente. A fibra muscular esquelética lesada libera quantidades 

variáveis de mioglobina que é excretada pela urina (mioglobinúria), conferindo-lhe uma 

cor avermelhada ou de tonalidade mais escura, até o marrom. A mioglobinúria constitui 

a manifestação clínica mais evidente da necrose da musculatura esquelética 

(rabdomiólise). 

Distúrbios da Coagulação: pode haver incoagulabilidade sangüínea ou aumento do 

Tempo de Coagulação (TC), em aproximadamente 40% dos pacientes, observando-se 

raramente sangramentos restritos às gengivas (gengivorragia)
 14

. 
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Com base nas manifestações clínicas, o envenenamento crotálico pode ser 

classificado em: 

Leve: caracteriza-se pela presença de sinais e sintomas neurotóxicos discretos, de 

aparecimento tardio, sem mialgia ou alteração da cor da urina ou mialgia discreta. 

Moderado: caracteriza-se pela presença de sinais e sintomas neurotóxicos discretos, de 

instalação precoce, mialgia discreta e a urina pode apresentar coloração alterada. 

Grave: os sinais e sintomas neurotóxicos são evidentes e intensos (fácies miastênica, 

fraqueza muscular), a mialgia é intensa e generalizada, a urina é escura, podendo haver 

oligúria ou anúria
14

. 

3.6.3.3–LACHESIS 

Quanto às manifestações locais são semelhantes às descritas no acidente 

botrópico, predominando a dor e edema, que podem progredir para todo o membro. 

Podem surgir vesículas e bolhas de conteúdo seroso ou sero-hemorrágico nas primeiras 

horas após o acidente. As manifestações hemorrágicas limitam-se ao local da picada na 

maioria dos casos. Como manifestações sistêmicas são relatadas hipotensão arterial, 

tonturas, escurecimento da visão, bradicardia, cólicas abdominais e diarreia (síndrome 

vagal). Os acidentes laquéticos são classificados como moderados e graves. Por serem 

serpentes de grande porte, considera-se que a quantidade de veneno por elas injetada é 

potencialmente muito grande. A gravidade é avaliada segundo os sinais locais e pela 

intensidade das manifestações sistêmicas
14

. 
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As complicações locais descritas no acidente botrópico (síndrome 

compartimental, necrose, infecção secundária, abscesso, déficit funcional) também 

podem estar presentes no acidente laquético
13

. 

3.6.3.4–MICRURUS 

 Os sintomas podem surgir precocemente, em menos de uma hora após a picada, 

porém é recomendado a observação clínica do paciente nas primeiras 24 horas, uma vez 

que há relatos de aparecimento tardio de sintomas e sinais.  Como manifestação local, 

ocorre discreta dor local, geralmente acompanhada de parestesia com tendência a 

progressão proximal. Para manifestação sistêmica, inicialmente, o paciente pode 

apresentar vômitos, seguido de um quadro de fraqueza muscular progressiva, ocorrendo 

ptose palpebral, oftalmoplegia e a presença de fácies miastênica ou “neurotóxica”. 

Associadas a estas manifestações, podem surgir dificuldades para manutenção da 

posição ereta, mialgia localizada ou generalizada e dificuldade para deglutir em virtude 

da paralisia do véu palatino. A paralisia flácida da musculatura respiratória compromete 

a ventilação, podendo haver evolução para insuficiência respiratória aguda e apnéia
14

. 

3.7- SOROS 

A pouco mais de cem anos, as pessoas que eram picadas por cobras ou 

escorpiões só podiam rezar. Muitos recorriam a tratamentos populares, mas somente a 

sorte determinava quem iria sobreviver. O mundo ainda não conhecia uma forma 

eficiênte de combater o veneno desses animais.  Neste contexto, o Dr. Vital Brazil 

Mineiro da Campanha, médico sanitarista, residindo em Botucatu, São Paulo, 

consciente do grande número de acidentes com serpentes peçonhentas no Estado, 
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passou a realizar experimentos com os venenos ofídicos. Baseando-se nos primeiros 

trabalhos com soroterapia realizados pelo francês Albert Calmette, desenvolveu estudos 

sobre soros contra o veneno de serpentes, descobrindo a sua especificidade, ou seja, 

cada tipo de veneno ofídico requer um soro específico, preparado com o veneno do 

mesmo gênero de serpente que causou o acidente. Os soros hiperimunes, os quais foram 

desenvolvidos por Vital Brazil no começo do séxulo XX, são imunobiológicos 

(produtos fabricados em sistemas vivos). O soro é composto por uma soluçaõ de 

anticorpos, que são proteínas específicas capazes de neutralizar as frações de venenos 

ou outros antígenos, e estes são, então, injetados no corpo para que o organismo possa 

combater mais rápido a toxina recebida durante a picada. O corpo humano é até capaz 

de produzir anticorpos para esses venenos, mas não a tempo de enfrentar um 

envenenamento. A única alternativa é receber anticorpos prontos, fabricados a partir do 

organismo do cavalo. A grande descoberta de Vital Brazil foi perceber que cada 

anticorpo só é capaz de neutralizar um tipo de antígeno. Neste sentido, até hoje, os soros 

que foram produzidos por Vital Brazil não foram substituídos por qualquer outro 

método ou antídoto sintetizado pela indústria
17

. 

 O veneno utilizado na imunização dos cavalos é liofilizado (desidratação por 

meio de congelamento ou sublimação). Cada mililitro (mL) de veneno extraído de uma 

serpente, após ser desidratado gera 250 mg de veneno liofilizado. Cada cavalo recebe 

cerca de 15 mg de veneno, e com isso pode-se obter até 16 litros de plasma 

concentrado, com os anticorpos que precisamos para poder combater o envenenamento. 

É possível que um cavalo seja sangrado até cinco vezes ao ano, fornecendo 80 litros de 

plasma. Com eles, produzem-se em média 2.400 ampolas de soro. Considerando que em 
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um acidente ofídico são administrados cerca de 6 – 12 ampolas, isso quer dizer que um 

único cavalo ajuda a salvar cerca de 200 pessoas picadas de cobra
17

. 

 Os soros responsáveis por salvar vidas de vítimas de acidentes envolvendo 

animais peçonhentos, são: 

 Soro antiaracnídico (Loxosceles, Phoneutria e Tityus): soro para tratamento de 

acidentes com aranha-marrom, aranha armadeira e escorpião. 

 Soro antibotrópico: soro para o tratamento de acidentes com jararacas. 

 Soro antibotrópico e anticrotálico: soro para tratamento de acidentes com 

jararacas e cascavéis. 

 Soro antibotrópico e antilaquético: soro para o tratamento de acidentes com 

jararacas e surucucus. 

 Soro anticrotálico: soro para tratamento de acidentes com cascavéis. 

 Soro antielapídico: soro para o tratamento de acidentes com serpentes corais. 

 Soro antiescorpiônico: soro para o tratamento de acidentes com escorpiões. 

 Soro antilatrodectus: soro para o tratamento de acidentes com aranha viúva 

negra
19

. 

No município de São João Del Rei e região, a única unidade de atendimento a saúde 

capaz de socorrer acidentados por animais peçonhentos, é a Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), localizada na Rua Marechal Ciro Espírito Santo Cardoso, nº 173, 

Bairro Caieiras, uma vez que é a única que apresenta os soros antivenenos. 

A base do tratamento de picada de cobra é a infusão de um antiveneno apropriado. 

Venenos de serpentes são diversas, e, por conseguinte, a eficácia de antivenenos está 

geograficamente e biologicamente restrito, o que significa que um grande número de 
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antivenenos têm sido desenvolvidos para uso em diferentes configurações. Ambos os 

monoespecíficos e poliespecíficos antivenenos estão disponíveis; antivenenos 

monoespecíficos são produzidos utilizando o veneno de uma única espécie, ao passo 

que antivenenos poliespecífica são produzidos contra os venenos de várias espécies, que 

são prevalentes em uma região geográfica. Nos trópicos rurais, as vítimas são muitas 

vezes picado em um campo agrícola ou selva, e, em muitos casos, as espécies que 

picam não é identificada. Em tais situações, o tratamento com poliespecífica em vez de 

antivenenos monoespecíficos podem ser mais apropriados. A necessidade de muitos 

antivenenos diferentes significa que a produção nem sempre é economicamente viável e 

em algumas partes do mundo, particularmente na África, há uma crise em relação à 

produção, distribuição e acessibilidade de antivenenos. Além disso, a necessidade de 

limitar o custo desses produtos quando fabricados em pequena escala significa que o 

processamento relativamente limitado leva a altas taxas de reações adversas com alguns 

produtos, incluindo anafilaxia com risco de vida. Outro problema é que antivenenos 

atualmente disponíveis não são eficazes contra os efeitos necróticos locais de veneno de 

cobra o qual pode conduzir a incapacidade a longo prazo e desfiguração. Além de 

soroterapia, gestão de picada de cobra também inclui terapia de suporte, tais como 

ventilação por paralisia respiratória, que é muitas vezes salva-vidas para as vítimas 

mordidas por espécies que causam neurotoxicidade grave
22

. 

Envenenamento após picada de cobra, é, em grande parte, uma ameaça 

negligenciado a saúde pública. Ela afeta principalmente os pobres em áreas rurais 

carentes onde as instalações e saúde são limitados e anti-venenos podem ser difíceis de 

obter. A formação do profissional de saúde na gestão de envenenamento é muitas vezes 

negligenciada, apesar de uma boa evidência de que ela melhora o resultado. É 
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necessária uma ação concertada para garantir o abastecimento de antivenenos eficazes e 

desenvolver sistemas que proporcionam cuidados de saúde de boa qualidade para as 

vítimas de mordida de cobra para que possamos lidar eficazmente com este problema, 

que causa deficiência grave, traz infelicidade para as famílias e que mata milhares de 

pessoas
22

. Os acidentes que envolvem animais peçonhentos são considerados uma 

ameaça negligenciada à saúde uma vez que atinge principalmente as populações de 

baixa renda. Essas enfermidades também apresentam indicadores inaceitáveis e 

investimentos reduzidos em pesquisas, produção de antiveneno e em seu controle. Estes 

acidentes são algumas das principais causas de morbidade em todo o mundo, uma vez 

que incapacitam ou matam milhões de pessoas e representam uma necessidade médica 

importante que permanece não atendida. As medidas preventivas, primeiros socorros e o 

tratamento para tais acidentes são conhecidos, mas não são disponíveis universalmente 

nas áreas mais pobres do mundo. 

As doenças negligenciadas são um problema global de saúde pública, mas a P&D 

das indústrias farmacêuticas é orientada quase sempre pelo lucro, estando o setor 

industrial privado focado nas doenças globais para as quais medicamentos podem ser 

produzidos e comercializados com geração de lucros. Com baixo poder aquisitivo e sem 

influência política, os pacientes e sistemas de saúde mais pobres não conseguem gerar o 

retorno financeiro exigido pela maior parte das empresas voltadas ao lucro. 

3.8- PREVENÇÃO 

Em virtude das características epidemiológicas dos acidentes e conhecimento da 

biologia e hábitos dos animais peçonhentos, estratégias de ações podem ajudar de 

prevenir acidentes. Medidas simples como o uso de luvas, botas de cano alto e perneiras 
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diminuem a probabilidade de que um encontro entre um indivíduo e uma serpente venha 

se tornar um acidente. Cuidados ao entrar em lugares escuros e manipular lixo, entulho 

ou colocar a mão em buracos. Cercanias de casas, celeiros, currais, canis e outros 

devem estar sempre limpos e capinados. Cuidado com o lixo que devem ser 

acondicionados em recipientes fechados para não atrair animais como pequenos 

roedores, que fazem parte da dieta de serpentes. Interessante, a epidemiologia dos 

acidentes ofídicos aponta para um perfil que se mantém inalterado ao longo dos últimos 

100 anos no Brasil. Eles ocorrem com maior freqüência no início e no final do ano, em 

pessoas do sexo masculino, em trabalhadores rurais, na faixa etária produtiva de 15 a 49 

anos; atingem principalmente os membros inferiores; e a maioria esses acidentes é 

atribuída ao gênero Bothrops
4
. Assim, é recomendado analisar a relação entre variáveis 

ambientais e sócio-econômicas na incidência desse tipo de acidente, bem como estudar 

os hábitos desses animais³. 

3.9- PRIMEIROS SOCORROS 

 Deve-se manter a vítima calma e deitada em repouso, uma vez que a 

movimentação da mesma pode favorecer a absorção e difusão do veneno devido ao 

aumento da circulação sanguínea. Em seguida, localizar a marca da mordedura ou 

picada e limpar o local com água corrente e sabão e, em seguida, cobrir com um pano 

limpo, para proteger de poeira. É indicado remover anéis, pulseiras ou outros objetivos 

que possam a vir garrotear, em caso de inchaço do membro afetado. A área afetada deve 

ser mantida no mesmo nível do coração ou, se possível, abaixo dele. Após os primeiros 

socorros, a vítima deve ser removida imediatamente ao serviço de saúde médico mais 

próximo, para a aplicação o soro, e se possível, levar o animal para que seja identificado 

e para que a vítima receba o soro específico
20

. 
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 Não é indicado: fazer torniquetes ou garrotes, pois isto impede a circulação 

sanguínea e pode causar gangrena ou necrose local; não cortar ou furar o local da picada 

para fazer ‘sangria’, pois somados aos efeitos do veneno, podem induzir hemorragias e 

infecções; não espremer o local da picada; não colocar folhas, pó de café, urina ou 

quaisquer outras substâncias no local da picada, pois podem provocar infecção; não 

ingerir bebida alcoólica, querosene ou outros tóxicos, pois além de não neutralizarem a 

ação do veneno, podem causar intoxicações; não fazer sucção no local da picada, pois 

não se consegue retirar o veneno do organismo após a inoculação. A sucção pode piorar 

as condições do local atingido
20

. 

4 - MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1- LEVANTAMENTO DE DADOS E CONHECIMENTO 

 Foram feitos os levantamentos de dados epidemiológicos dos acidentes com 

animais peçonhentos, no período entre 2007 e 2014 através do site do Sistema de 

Informações de Agravos e Notificações (SINAN), de onde foram extraídas todas as 

informações relacionadas a índices de acidentes envolvendo animais desta natureza em 

todo o Brasil. Os dados referentes ao ano de 2014 são relativamente menores devido ao 

fato de que os acidentes não foram completamente registrados. As variáveis avaliadas 

foram: ano de acidente, acidentes com animais peçonhentos, escorpiões, aranhas em 

geral, Phoneutria, Loxosceles, Latrodectus, serpentes em geral, Bothrops, Crotalus, 

Lachesis, Micrurus. Além disso, houve também a aplicação de questionários no intuito 

de qualificar o conhecimento da população a respeito dos animais peçonhentos e de 

como proceder em caso de acidentes (Figura 19).  
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____________________________________________________________________ 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA: ANIMAIS PEÇONHENTOS 

Aluna Orientada: Bárbara Rodrigues Nascimento  Zootecnia – UFSJ 

Professor Orientador: Ivan Carlos dos Santos 

1) Idade:________________________________________________________ 

2) Sexo: (  )Feminino  (  )Masculino 

3) Naturalidade:__________________________________________________ 

4) Já sofreu acidente com algum tipo de animal peçonhento? 

(  ) Sim (  ) Não 

5) Possui informações de como proceder frente a um acidente deste tipo? 

(  ) Sim (  ) Não 

6) Como reagiria em uma situação de acidente com animal peçonhento? 

(  ) Sucção  (  ) Passar pomada sobre a picada 

(  ) Torniquete(  ) Levar para unidade de atendimento médico especializado 

7) Possui conhecimento de qual unidade de atendimento médico especializado recorrer 

no caso de acidentes com estes animais? 

(  ) Sim (  ) Não 

8) Com que frequência você vê divulgações a respeito de como proceder frente a 

acidentes envolvendo animais peçonhentos? 

(  ) Muito (  ) Pouco (  ) Nunca 

9) Você acha que é necessário a divulgação de informações deste tipo? 

(  ) Sim (  ) Não 

Figura 19. Questionário de pesquisa sobre animais peçonhentos 

4.2 – CONSCIENTIZAÇÃO 

Foram preparadas e apresentadas pelos colaboradores do projeto palestras 

voltadas principalmente para serpentes, aranhas e escorpiões, abordando a 

caracterização destes animais, os sintomas locais e sistêmicos ocasionados pelas picadas 
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destes, as maneiras de prevenção e primeiros socorros, e qual ainda qual a unidade 

médica especializada em atender tais vítimas. As palestras foram apresentadas em 

escolas tais como a Escola Estadual, Cônego Osvaldo Lustosa (Guarda mor), Escola 

Estadual Inácio Passos (Bonfim), no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (Vila São Paulo), na Mineração Ômega (Santa 

Cruz de Minas) e no campus Dom Bosco da Universidade Federal de São João Del Rei 

(Fábricas) (Figuras 20, 21 e 22). 

 

Figura 20. Palestra na Escola Estadual Brighenti Cesare. Foto: Natacha Jordania 
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Figura 21. Palestra no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste 

de Minas (IFET). Foto: Felipe Viegas 

 

Figura 22. Palestra na Escola Estadual Cônego Osvaldo Lustosa. Foto: Natacha Jordania 

 

 

 Houve ainda o apoio da equipe da Fundação Ezequiel Dias (FUNED) a qual 

trouxe explicações de maneira simples e visual a cerca dos animais venenosos e o 



- 62 - 

 

correto manejo, e fizeram o treinamento de alguns alunos da UFSJ, por meio do Projeto 

Caminhão da Ciência. 

4.3 – INFORMAÇÕES 

Foram confeccionados e distribuídos nas palestras e eventos, panfletos 

informativos com conteúdo relevantes e de fácil entendimento pela população em geral, 

com o objetivo de aumentar de maneira significativa o conhecimento sobre acidentes 

desta natureza e os corretos procedimentos a serem feitos, além de enfatizar a 

informação de onde fica o centro de referência na região (FIGURAS 23 e 24). 

Figura 23. Folder informativo sobre animais peçonhentos; nome científico; habitat, 

manifestações locais e gerais da picada; como proceder diante dos acidentes (frente)
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Figura 24. Folder informativo sobre animais peçonhentos; nome científico; habitat, 

manifestações locais e gerais da picada; como proceder diante dos acidentes (verso) 

 

5- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram entrevistadas 409 pessoas de diferentes idades, entretanto o estudo 

apresentou certo desbalanço entre as faixas etárias de pessoas que responderam o 

questionário, havendo um maior número de indivíduos com menos de 18 anos de idade. 

Isto ocorreu devido ao fato de que estas pessoas estão na fase de aprendizado nas 

escolas, e isto facilita a discussão sobre o tema, podendo apresentar maior facilidade de 

compreensão do tema do trabalho, de como agir frente aos acidentes envolvendo 

animais peçonhentos, e para onde recorrer. Indivíduos de faixas etárias maiores, por 

muitas vezes possuírem a sua opinião já formada, não concordam que não se deve fazer 

torniquete, por exemplo, e este tipo de procedimento deve ser completamente excluído 

dos primeiros socorros de tais acidentes. Além disso, houve uma maior facilidade de 



- 64 - 

 

realizações de palestras nas escolas, e com isso, um maior número de questionários 

respondidos e de conscientização por indivíduos menores de 18 anos, visto que a 

aglomeração de grande quantidade de adultos para assistirem as palestras é mais difícil, 

devido a falta de tempo dos mesmos. 

Entretanto, a conscientização da população se faz necessária, uma vez que a 

incidência desses animais é elevada na região, devido ao fato de facilidade de adaptação 

e facilidade de aquisição de alimentos, principalmente no centro histórico do município 

de São João Del-Rei, que já a longa data apresenta relatos sobre animais peçonhentos, 

com ênfase em escorpiões. Além disso, a região apresenta serras e regiões florestais, as 

quais são habitadas por uma relevante população de animais como estes. Frente a isso, 

as palestras procuram focar na apresentação de animais peçonhentos tais como aranhas, 

escorpiões e serpentes peçonhentas, discutindo sobre os diferentes grupos, mostrando o 

que acontecia com os acidentados, como proceder frente a tais casos, qual unidade de 

saúde está apta a socorrer tais vítimas, e como prevenir acidentes. 

De acordo com o levantamento realizado com os habitantes da cidade de São João 

Del Rei e região, podemos observar no gráfico 1 que 91% dos entrevistados 

responderam que nunca sofreram acidentes com animais peçonhentos. 
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Gráfico 1. Acidentes com animais peçonhentos 

 

Podemos observar no gráfico 2 que 55,8% dos entrevistados não possuem 

informação de como proceder frente a um acidente com animal peçonhento. Esta 

situação enfatiza ainda mais a importância deste projeto em fazer a divulgação sobre o  

assunto. Além disso, das 44,2% das pessoas que responderam que sabiam como 

proceder, algumas delas disseram que o certo seria fazer garrote, torniquete, sucção ou 

passar pomada, sendo nenhum delas alternativas válidas para a situação. Logo, muitas 

pessoas apresentam a falsa ilusão de saber lidar com acidentes com animais 

peçonhentos, sendo que na verdade não sabem. 
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Gráfico 2. Informações de como proceder frente a um acidente com animal peçonhento 

 

Entretanto, dos entrevistados que responderam sim (44,2%) a questão anterior, ou 

seja, que responderam que tinham informações de como proceder frente a um acidente 

com animal peçonhento, 92,2% responderam que a melhor alternativa seria levar a 

vítima para uma unidade de saúde (gráfico 3). Das pessoas que não apresentam nenhum 

tipo de informação sobre como proceder, 90,8% acreditam que levar o acidentado a uma 

unidade de atendimento especializado é a melhor forma de lidar frente a um acidente 

com animal peçonhento. Entretanto, este maior número de pessoas que responderam 

que se deve levar a uma unidade de saúde, pode ser devido a essa alternativa ser mais 

tendenciosa, ou seja, talvez se não existisse esta alternativa no questionário, as pessoas 

optaram por outras, tais como garrote, torniquetes, sucção e pomada. 
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Gráfico 3. Como proceder frente a um acidente com animal peçonhento 

 

       Das 409 pessoas entrevistadas, 8,5 %  responderam que as medidas convencionais 

(e errôneas) são as melhores opções. 

Podemos observar no gráfico 4 que 50,7% dos entrevistados responderam que não 

possuem conhecimento da unidade de atendimento especializado para acidentes com 

animais peçonhentos. Logo, este estudo nos mostra que a divulgação sobre como 

proceder, onde recorrer e como prevenir acidentes com animais venenosos é bastante 

escassa. Os animais peçonhentos são encontrados em ambientes diversos, como já 

discutido no texto, e o número de registros de casos é alarmante. Dessa forma, esses 

acidentes são considerados de importância a saúde pública, e por isso existe a 

necessidade de divulgação do assunto.  Devido a falta de informação e pouca 

divulgação de acidentes frente a população, os acidentes envolvendo animais 

peçonhentos são considerados “doenças negligenciadas”. 
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Gráfico 4. Conhecimento da unidade de atendimento médico especializado 

 

Das 409 pessoas entrevistadas, 95,6 % % disseram que a frequência com que veem 

divulgações relacionadas com animais peçonhentos é escassa (gráfico 5). Além disso, 

97 % dos entrevistados acreditam que a divulgação sobre o assunto é importante, e que 

deve ser feito (gráfico 6). 

 

Gráfico 5. Frequencia de divulgações sobre como proceder frente a um acidente com 

animais peçonhentos 
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Gráfico 6. Importância da divulgação de informação sobre animais peçonhento 

 

Como foi visto, a população sabe muito pouco sobre animais peçonhentos, como 

proceder diante dos acidentes que os envolvem, como prevenir acidentes e a onde 

recorrer. Neste caso, os órgãos governamentais devem se encarregar de divulgar melhor 

sobre o assunto. A maioria das pessoas entrevistadas sabiam que deveriam recorrer a 

uma unidade de atendimento especializado, mas não sabiam qual era esta unidade, que é 

a UPA (Unidade de pronto atendimento). Sendo assim, a população deve ser instruída 

para onde ir no caso de acidentes, uma vez que nenhuma outra unidade de saúde em São 

João Del Rei e região, apresentam soros antiveneno. 

6-CONCLUSÃO 

A instrução, desmistificação e auxílio a identificação dos animais 

peçonhentos e suas relações com a sociedade se faz necessária, uma vez que estes 

habitam diversos regiões, tanto urbanas quanto rurais. Sendo assim, informações 
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como estas apresentam um impacto direto na redução dos índices de acidentes 

causados por animais desta natureza. 

O Projeto aliou os três pilares da Universidade: Ensino, Pesquisa e Extensão. 

No campo da pesquisa foram levantados dados importantes com o objetivo de evitar 

os acidentes com animais venenosos e diminuir a mortalidade de animais que 

podem ser recolocados em seus ambientes naturais. O ensino e a extensão se 

aliaram quando buscaram juntar a educação popular, suas lendas e os 

conhecimentos da educação cientifica, no intuito de levar a população compreender 

e empreender em seu cotidiano ações que envolvem a educação ambiental e que 

evitem acidentes. 

A formação do estudante abrangeu neste projeto pontos da educação que em sala 

de aula ficam apenas na teoria como a educação popular e educação ambiental, além de 

levar o futuro profissional a uma relação curta e direta com a comunidade da cidade e 

região aumentando a percepção do efeito do seu trabalho junto à sociedade, no sentido 

amplo da atividade extensionista.  

Este projeto pretende estimular mudança na forma pela qual a sociedade 

entende, convive e lida com os animais peçonhentos, com o intuito de contribuir na 

diminuição nos índices de acidentes e talvez até nas mortalidades causadas pelos 

animais peçonhentos. 

Pôde ser verificado mediante as variáveis sócio-econômicas que a relação entre 

acidentes com estes animais e populações desfavorecidas, não somente pelo fato de 

apresentarem elevados percentuais de renda insuficiente, mas principalmente pela 

carência de alfabetização dos jovens, sugerindo a pouca educação da população mais 
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exposta. Esta evidência é de caráter significativo, uma vez que se relaciona com o 

aumento da gravidade dos casos devido a condutas inadequadas tomadas pela população 

menos informada, como a utilização de garrotes e torniquetes, sucções, incisões, 

aplicações de várias substâncias inadequadas no local da picada, ingestão de bebidas 

alcoólicas e demora para buscar  tratamento médico especializado. 
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