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ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS

Conceitos Básicos

Animais Peçonhentos:

Aqueles  que possuem glândulas de veneno que se 

comunicam com dentes ôcos ou ferrões ou aguilhões, 

por onde o veneno é injetado.

Veneno ou Peçonha:

Secreção que funciona para captura e digestão do 

alimento e, também, como defesa do animal contra 

seus agressores.



SERPENTES DE IMPORTÂNCIA MÉDICA

FAMÍLIA VIPERIDAE    Nome popular

GÊNEROS:

Bothrops  - Jararaca(várias espécies) - 90% dos 

acidentes

Crotalus   - Cascavel - 8% dos acidentes

Lachesis  - Surucucu pico-de-jaca – 1,5% dos acidentes

FAMÍLIA ELAPIDAE

GÊNERO:

Micrurus   - Coral verdadeira – 0,5% dos acidentes

FAMÍLIA COLUBRIDAE

GÊNEROS: Philodryas  - Cobra-cipó, cobra-verde

Clelia           - Muçurana 

Outros  (muitos)



SERPENTES DE IMPORTÂNCIA MÉDICA

❖ 70% das picadas – sexo masculino - 15 a 49 anos – acidente de trabalho

✓ 70% das picadas atingem pé e perna

✓ 13% atingem mão e antebraço



Acidente Botrópico

(Bothrops)

Nomes populares: JARARACA, jararaca-do-rabo-branco, jararacuçu, patrona, 

malha de sapo, malha de traíra, boca podre ,  cabeça-de-capanga, etc.

Bothrops alternatus



Bothrops (jararacas)

Jararacuçu ( Bothrops jaracussu ) Jararaca-pintada,  cabeça-de-capanga 
(B. neuwiedii)

Surucucu-de-patioba, pindoba, ouricana, pinta-de-

ouro, pingo-de-ouro (B. bilineatus bilineatus)
Jararacuçu-tapete (B. pirajai)



Bothrops – MECANISMO DE AÇÃO DO 

VENENO

ATIVIDADES FISIOPATOLÓGICAS

Proteolítica (inflamatória aguda)

Coagulante 

Hemorrágica



Acidente Botrópico (jararacas)

QUADRO CLÍNICO - Local

SINTOMAS: Precoce (até 3 horas após o acidente):

❖ Inchaço (edema) no local da picada;

❖ dor local;

❖ calor e rubor no local picado;

❖ hemorragia no local da picada e pelas gengivas.



Uso de torniquete e tratamento

tardio.Picada na região cervical com

edema importante

Edema e bolhas com 4 horas de

evolução, aproximadamente.

Fase aguda: sinais de picada, 

edema e equimose cerca de 

três horas após o acidente.

Acidente Botrópico (jararacas)



Bothrops (jararacas)

QUADRO CLÍNICO

Sangramentos

❖ local

❖ gengivorragia

❖ hematúria: microscópica e macroscópica

❖ púrpuras (principalmente equimoses em locais distantes à picada)

❖ em feridas recentes.



Bothrops (jararacas)

QUADRO CLÍNICO - Sistêmico

Ocorrência de choque

❖ evolução rara;

❖ instalação precoce;

❖ relação à quantidade inoculada do veneno;

❖ liberação de mediadores inflamatórios;

❖ liberação de substâncias vasoativas;

❖ sangramento abundante;

❖ sequestração de líquidos para o compartimento acometido.



Bothrops (jararacas)

QUADRO CLÍNICO - Sistêmico

gengivorragia

hematúria

hematoma



Bothrops (jararacas)

COMPLICAÇÕES MAIS FREQUENTES

❖ Infecções (Flora mista): celulite, abscesso, erisipela;

❖ Necrose: uso de torniquete e tratamento tardio

❖ Síndrome Compartimental;

❖ Insuficiência Renal Aguda: NTA.



Bothrops (jararacas)

DIAGNÓSTICO E DIAG. DIFERENCIAL

EXAMES COMPLEMENTARES

❖TC: importante na elucidação diagnóstica e acompanhamento dos casos. (0, 12

e 24 horas)

❖Hemograma: leucocitose, neutrofilia, desvio à esquerda, VHS elevado nas 1as.

horas, plaquetopenia de intensidade variável.

❖Sumário de urina: pode haver proteinúria, hematúria e leucocitúria.

❖Função Renal: uréia, creatinina, eletrólitos: Ins. renal.aguda

❖Outros: CPK, LDH, TGO, TGP: alterados no acid. crotálico



Bothrops (jararacas)

Classificação Clínica



Bothrops (jararacas)

COMPLEMENTAÇÃO DA SOROTERAPIA

Tempo de Coagulação >30 min, 12h após a 1ª soroterapia, reavaliar quadro do paciente 
com possibilidade de  complementar soroterapia:

+ 4 ampolas de Soro Antibotrópico - SABO

Obs.: Repetir profilaxia



Acidente Laquético (Lachesis)

Pico-de-jaca, surucucu-de-fogo, surucucutinga.

❖ Ocorrência de poucos casos.



Lachesis (surucucu)

Pico-de-jaca, surucucu-de-fogo, surucucutinga.



Atividades Fisiopatológicas

❖ Proteolítica: mesmo mecanismo da Bothrops.

❖ Coagulante: tipo trombina

❖ Hemorrágica: hemorraginas

❖ Neurotóxica : não caracterizada a fração responsável.

MECANISMO DE AÇÃO DO VENENO

Lachesis (surucucu)



QUADRO CLÍNICO:

MANIFESTAÇÕES LOCAIS: semelhante à Bothrops.

❖ dor e inchaço (edema) no local da picada

❖ equimose

❖ vesículas e bolhas 

❖manif. hemorrágicas limitadas ao local da picada.

Lachesis (surucucu)



MANIFESTAÇÕES SISTÊMICAS

❖ Síndrome vagal 

❖ Hipotensão Arterial

❖ Tontura

❖ Vômitos

❖ Escurecimento da visão, 

❖ Bradicardia

❖ Cólica Abdominal

❖ Diarréia

COMPLICAÇÕES: idem Bothrops.

Lachesis (surucucu)



Lachesis (surucucu)

QUADRO CLÍNICO

Paciente picado há 

20 dias  com 

múltiplos abcessos e 

sequelas tróficas.

Edema 

acentuado após 

picada no couro 

cabeludo.

Edema, equimose e 

necrose cutânea (Foto: 

J.S. Haad)



Acidente Laquético

Classificação Clínica

 

CLASSIFICAÇÃO 

MANIFESTAÇÕES 

MODERADO GRAVE 

Tempo de Coagulação 

(TC) 
Alterado Alterado 

Locais 
Discretas ou 

evidentes 
Intensas 

Sistêmicas 
Ausentes ou 

presentes 
Presentes 

Soro 

Antibotrópico-laquético 
10 ampolas 20 ampolas 

 



Crotalus (cascavel)

MECANISMO DE AÇÃO DO VENENO

Atividades Fisiopatológicas

a. Neurotóxica

b. Miotóxica

c. Coagulante

Peçonha crotálica: mistura complexa de proteínas e polipeptídeos.



CASCAVEL, boicininga (cobra-que-soa), 

maracambóia.

QUADRO CLÍNICO

❖ Edema e eritema locais discretos

❖ Formigamento (parestesia)

❖ Mal-estar, náuseas, dor de cabeça, exaustão e sonolência.

❖ “Cara de bêbado”: ptose palpebral, oftalmoplegia, flacidez muscular da face;

❖ Vômitos, agitação e variação de PA  tensão emocional ?

❖ Visão turva, visão dupla, dificuldade em deglutir, dores musculares generalizadas

❖ Urina escura: oligo-anúria, mioglobinúria.

COMPLICAÇÕES: Insuf. renal aguda e Insuficiência respiratória.



Crotalus (cascavel)

Facies miastênica

Criança de 6 anos, atendida 3 horas após a picada:   

ptose palpebral e ptose mandibular.

Coleta de urina sequencial entre a admissão e 48 horas

após o acidente: diurese escurecida com mioglobinúria



Crotalus (cascavel)

Paciente picado por cascavel, apresentando diurese com mioglobinúria e

ptose palpebral.



MANIFESTAÇÕES          CLASSIFICAÇÃO (AVALIAÇÃO INICIAL)    

LEVE                           MODERADO                         GRAVE

Fáscie miastênica / visão turva A / T D / E E

Mialgia A / D D                                         I

Urina vermelha/marrom A A / D P 

Oligúria/anúria A A P / A

Tempo de Coagulação Normal        Normal / Alterado       Normal / Alterado

SÔRO ANTICROTÁLICO 5 AMPOLAS 10 AMPOLAS 20 AMPOLAS

--------------------------------------------------------------------------------------------------

A: ausente        T: tardio         D: discreto          E: evidente            I: intensa             P: presente

Acidente Crotálico
Classificação Clínica



Micrurus (coral-verdadeira)
Coral, coral verdadeira, ibiboboca, boicorá.



Micrurus

MECANISMO DE AÇÃO DO VENENO

ATIVIDADES FISIOPATOLÓGICAS

❖ Neurotóxica e miotóxica

❖ Cardiovascular.



ACIDENTE ELAPÍDICO  - Micrurus

QUADRO CLÍNICO

Sintomas→ surgimento precoce (< 1h após picada)

MANIFESTAÇÕES LOCAIS

❖ dor discreta

❖ parestesia c/ tendência à progressão proximal



ACIDENTE ELAPÍDICO - Micrurus

MANIFESTAÇÕES SISTÊMICAS

❖ vômitos

❖ fraqueza muscular progressiva

❖ ptose palpebral

❖ oftalmoplegia

❖ fáscies miastênica (“neurotóxica”)

❖ dificuldade posição ereta

❖ mialgia localizada ou generalizada

❖ dificuldade de deglutição

❖ insuficiência respiratória aguda e apnéia.

Casos com manifestações 
clínicas: GRAVE

QUADRO CLÍNICO (cont.)



ACIDENTE ELAPÍDICO - Micrurus

SOROTERAPIA

❖ Acidentes raros.

❖ Pelo risco de Insuficiência Respiratória, devem ser considerados potencialmente
como graves.

SORO ANTIELAPÍDICO  - 10 ampolas



ACIDENTE ELAPÍDICO - Micrurus

Paciente picado no ombro direito com fácies 
neurotóxica (miastênica).

Fácies miastênica.



ESCORPIONISMO



ESCORPIONISMO

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Variam de acordo com:

1.A espécie do animal localidade

2.A quantidade de veneno inoculado

3.A idade da vitima mais grave em crianças e idosos

4.Sensibilidade ao veneno

5.Patologias prévias.

Casos Graves:  1 a 2 horas após a picada



ESCORPIONISMO

Tityus serrulatus

Escorpião-amarelo

Tityus stigmurus

Escorpião-listrado

(O mais comum em Salvador)



ESCORPIONISMO

SINTOMAS:

- Dor local;         - Parestesia;  - Sudorese local

- Náuseas; - Vômitos;        - Sialorréia;

- Tremores;         - Convulsão.

PODEM OCORRER:

- Dor abdominal;    - Diarréia;

- Alterações cardíacas;                 - Alt. de pressão arterial;

- Insuficiência respiratória;          - Choque.



ESCORPIONISMO

CASOS   LEVES

•Dor local e parestesia



ESCORPIONISMO

CASOS   MODERADOS

❖Dor imediata

❖Intensa e irradiada

❖ Parestesia Progressiva

❖ Náuseas

❖ VÔMITOS

❖ Dor abdominal

❖ Sialorréia

❖ Ansiedade 

❖ Sonolência

❖ Taquicardia

❖ Picos hipertensivos

❖ Taquipnéia



ESCORPIONISMO

CASOS   GRAVES

Sinais e sintomas agravados

❖Edema agudo de pulmão

❖Insuficiência cardíaca 

congestiva

❖Choque

❖Coma

❖Óbito

❖Sudorese profusa

❖Agitação psicomotora

❖Hipotermia

❖Convulsões

❖Arritmias cardíacas

❖Bloqueio átrio-ventricular



ESCORPIONISMO

Dor, eritema discreto e sudorese local Escorpionismo grave: edema agudo de pulmão



ESCORPIONISMO

ROTINA DE TRATAMENTO 

A - Medidas  iniciais

1. Repouso no leito

2. Lavagem e antissepsia do local da picada

3. Dieta zero até conclusão da soroterapia

4. Hidratação parenteral SG / SF / Ringer, a depender da clínica (cuidado com 
ICC e Edema Agudo de Pulmão) 

5. Dar suporte às condições vitais do paciente

( verificar: FC, TA e FR )



ESCORPIONISMO

Tratamento do Acidente

B – Sintomático

•Tratamento sintomático da dor com analgésicos e/ou anestésicos:

Lidocaína a 2% sem vasoconstrictor - bloqueio

1 a 2ml  - crianças

3 a 4 ml – adultos

Dipirona - 10mg/kg de peso !

•O2

•Antieméticos  



ESCORPIONISMO

C - Soroterapia

ANTIESCORPIÔNICO (SAES)

ANTIARACNÍDICO (SAAR)



ARANEISMO

❖ Phoneutria - Armadeira ou das bananeiras

❖ Loxosceles - Aranha-marrom

❖ Latrodectus - Viúva-negra

•Existem 3 gêneros, no Brasil, de IMPORTÂNCIA MÉDICA



Phoneutria - Armadeira

Quadro clínico e tratamento

SAAR

5 - 10 amp. EV

Alterações locais + sistêmicas intensas: 

Vômitos profusos, sialorréia, sudorese 
profusa, agitação, tremores, hipertonia 
muscular , priapismo, choque, edema agudo 
de pulmão

GRAVE

Soro 
Antiaracnídico 

(SAAR)

2 - 4 amp. EV

Alterações locais + sistêmicas:

Agitação, sudorese, náuseas, vômitos, 
hipertensão, taquicardia e taquipnéia.

MODERADO

Sintomáticos Só locais: Dor, eritema, edema, sudoreseLEVE

TRATAMENT
O

QUADRO CLÍNICOCLASSIFICAÇÃO



Phoneutria - Armadeira

TRATAMENTO

❖ Analgésico sistêmico

❖ Infiltração no local, se necessário

❖ Uso de compressas quentes

❖ Soroterapia



Loxosceles - “Aranha Marrom”

QUADRO CLÍNICO

1.Forma Cutânea (87 a 98% dos casos) 

❖ instalação lenta e progressiva;

❖ características: dor tardia, edema endurado e eritema local.

-evolução 24 – 72 h: 

❖ Lesão não-característica: bolha serosa, edema, calor e rubor, com ou  sem dor em queimação;

❖ Lesão sugestiva: enduração, bolha, equimoses e dor em queimação;

❖ Lesão característica: dor em queimação, lesões hemorrágicas focais, mescladas com áreas 
pálidas de isquemia (placa marmórea) e necrose.



Loxosceles - “Aranha Marrom”

 Paciente de 25 anos apresentando lesão 
com 5 dias de evolução.

Lesão  com  12  dias  de  evolução,  tratada     
de     forma     incorreta  , encaminhada 
para o desbridamento cirúrgico.                                       





Loxosceles - “Aranha Marrom”

1º pp

9o pp

5º pp

18º pp

5º pp 41º pp



Loxosceles - “Aranha Marrom”

QUADRO CLÍNICO (cont.)

2. Forma Cutâneo-visceral (HEMÓLISE) 

❖Comprometimento cutâneo;

❖Anemia, icterícia, hemoglobinúria (primeiras 24H) ;

❖Petéquias e equimoses, relacionadas à CIVD;

❖Casos graves: Insuficiência Renal Aguda e Óbito. 



Loxosceles - “Aranha Marrom”

Forma cutâneo- hemolítica:
icterícia e hemoglobinúria

Exantema cutâneo



Loxosceles - “Aranha Marrom”

TRATAMENTO

- Soroterapia   →

- Corticoterapia 

- Analgésicos

- Compressas frias

- Transfusão de sangue/cc. de Hm (se anemia intensa);

- Outros: Cuidados locais

Forma
cutânea → 5 amp.

Soro Antiaracnídico
Forma
Cutâneo
Visceral→ 10 amp.



Latrodectus - “Viúva - negra”

QUADRO CLÍNICO

❖ Dor imediata e intensa (sensação de queimadura);

❖ Irradiação da dor para os gânglios linfáticos regionais;

❖ Fasciculação;

❖ Opistótono (espasmo tetânico);

❖ Rigidez da parede muscular do abdôme;

❖ Trismo (espasmos tônicos dos músculos da mandíbula);

❖ Sudorese;

❖ Hipertensão arterial;

❖ Taquicardia -> bradicardia



Latrodectus - “Viúva - negra”

TRATAMENTO

Sintomático

❖Analgésico

❖Benzodiazepínico

❖Gluconato de cálcio a 10%

❖Clorpromazina.

❖Suporte cárdio-respiratório.

❖Soroterapia: Soro Anti-Latrodético - Casos graves. Via 
IM

- (Em falta no Brasil) 



Acidentes por Himenópteros

Mais de 100.000 espécies

Himenoptera
(ordem)

Symphyta
(sub-ordem)

Apocrita
(sub-ordem)

Parasítica
(Terebrantia)

ACULEATA

• ferrões verdadeiros

Abelhas

Vespas

Formigas



ABELHAS



ABELHAS

Detalhe do ferrão da abelha e membrana pulsátil que 
envolve a glândula de veneno.

• Possuem um ferrão na porção posterior do corpo, onde desemboca o canal da glândula de
veneno que permanece na pele do acidentado após a picada.



ABELHAS

QUADRO CLÍNICO

❖ - Dor aguda local;

❖ - Manifestações Alérgicas;

❖ - Edema;

❖ - Transtornos neurológicos;

❖ - Alterações renais.



ABELHAS

Reação alérgica por picada de

abelha: edema extenso 1 hora

após picada.

Paciente com múltiplas 
picadas de abelhas.

Quadro tóxico por 
múltiplas picadas de 
abelhas.



ABELHAS

TRATAMENTO

✓Retirada dos ferrões - “raspar lateralmente”.

Obs: contar o nº aproximado de picadas (prognóstico)

(Conceição Filho, J.N.C. 2004) (VISSHER et al, 1996)



ABELHAS

TRATAMENTO (cont.)

❖Medidas gerais de suporte;

❖ Avaliação e acompanhamento de função renal - lesões múltiplas



SOROS ANTIPEÇONHENTOS

SOROTERAPIA



SOROS ANTIPEÇONHENTOS

OBSERVAÇÕES QUANTO AO USO

❖ Precocidade;

❖ Especificidade;

❖ Em unidade hospitalar;

❖ Via intravenosa;

❖ Sob vigilância;

❖ Diluição: soro fisiológico / glicosado;

❖ Dose adequada: não fracionamento.



SOROS ANTIPEÇONHENTOS

1- ANTIBOTRÓPICO (SABO)

2- ANTICROTÁLICO (SACR)

3- ANTIELAPÍDICO   (SAEL)

4- ANTIBOTRÓPICO-CROTÁLICO (SABC)

5- ANTIBOTRÓPICO-LAQUÉTICO (SABL)

6- ANTIESCORPIÔNICO (SAES)

7- ANTIARACNÍDICO     (SAAR)

8- ANTILATRODÉTICO (SALT)

9- ANTILONÔMICO (SALon)



Medidas Preventivas

1. Verifique calçados, roupas, toalhas e roupas de cama antes de usá-los;

2. Limpe periodicamente ralos de banheiro, cozinhas e caixas de gordura;

3. Mantenha camas e berços afastados, no mínimo, 10 cm da parede

4. Evite que lençóis e mosqueteiros toquem o chão;

5. Feche frestas nas paredes, móveis e rodapés para que não sirvam de esconderijo;

6. Use telas nas aberturas dos ralos, pias e tanques;

7. O acidente ocorre, geralmente, quando a pessoa encosta a mão ou pé no animal peçonhento.



Medidas Preventivas

Evite a Presença de Animais Peçonhentos
1. Não deixe acumular lixos, entulho e materiais de construção nos quintais, jardins e 

terrenos baldios perto de casa – combata a presença de baratas e roedores;

2. Não coloque a mão em buracos, ocos de árvores ou cupinzeiros;

3. Coloque lixo em sacos plásticos fechados;

4. Proteja-se com luvas grossas e botas de cano longo para realizar trabalhos com 
materiais diversos;

5. Evite a prática de queimadas em terrenos baldios, pois desalojam escorpiões, dentre 
outros animais;

6. Preserve os inimigos naturais dos animais peçonhentos: aves de hábitos noturnos, 
pequenos macacos, quatis, lagartos, sapos, galinhas, gansos, etc.;

7. Mantenha jardins e gramados sempre aparados e bem cuidados.



Acidentes por Animais – Peçonhentos 

O  QUE  FAZER - Primeiros Socorros

1. Lavar o local afetado com bastante água limpa e sabão;

2. Manter a pessoa acidentada em repouso;



Acidentes por Animais – Peçonhentos 

O  QUE  FAZER - Primeiros Socorros

3. Transportar a vítima, o mais rápido possível, para a unidade de saúde mais próxima, 
para que receba o tratamento médico adequado;

4. Se capturar o animal, levar junto com a vítima para ser identificado;

5. Caso não capture o animal, pode levar foto.



Acidentes por Animais – Peçonhentos 

O QUE NÃO FAZER...

• Não amarrar/ garrotear; • Não furar;

• Não cortar;



Acidentes por Animais – Peçonhentos 

O QUE NÃO FAZER...

• Não sugar o local da picada;

• Nunca coloque alho, café, fumo, castanha, esterco ou pimenta 
sobre o local afetado;

• Não tomar ou dar bebida alcoólica, querosene, óleo diesel, chá ou 
“remédios milagrosos”.



Como Funciona o Atendimento no CIATox 

1. Atendimentos pelo Plantão às Unidades de Saúde, hospitais, Públicos e Privados através 
de Central telefônica e presencial no HGRS e UPA Cabula;

2. Registro dos atendimentos em Sistema DATATOX Nacional;

3. Orientações específicas para o tratamento toxicológico dos casos informados através do 
plantão;

4. Acompanhamento da evolução dos casos pelo Plantão através de ligações feitas pelo 
CIATox ou quando as Unidades retornam com informações sobre os casos(*);

5. Orientações feitas pelo CIATox para a melhor evolução do quadro clínico dos pacientes;

6. Encerramento dos casos após concluir o desfeixe clínico do paciente( alta ou óbito)

7. Obstáculos encontrados na evolução e encerramento dos casos: dificuldade de obter 
informações sobre o paciente nas Unidades, bloqueio das informações por telefone,etc.



O Ciatox-BA a Serviço da Vida!Salvador-BA

Tel.: 0800 284 4343     - (71) 3103-4343

www.saude.ba.gov.br/ciatox

ciave.bahia@saude.ba.gov.br

www.ciave-ba.blogspot.com.br



Agradecemos a 
sua participação!


