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  Animais peçonhentos são aqueles capazes de injetar uma substância tóxica 
(veneno) produzida por glândulas, através de um aparelho especializado para a inoculação 
(dente, ferrão, aguilhão). No Brasil os animais que tem capacidade de injetar veneno que 
podem determinar alterações locais e/ou sistêmicas de gravidade e que necessitam tratamento 
com antiveneno específico são: serpentes (Bothrops, Crotalus, Lachesis e Micrurus), 
escorpião (Tityus), aranhas (Loxosceles, Phoneutria, Latrodectus), lagartas de fogo 
(Lonomia). Além desses, ataques maciços por abelhas também podem determinar 
enevenenamentos graves. 
 Na avaliação inicial do paciente acidentado é importante buscar informações como: 
quando, como, onde aconteceu o acidente? O que estava fazendo? O animal foi visto (se 
possível, obter uma descrição do agente)? Quais os sintomas e sinais imediatos ao acidente 
(como por exemplo, dor, eritema, sudorese, sangramento local)? Quais outros sinais e 
sintomas ocorreram na evolução e o tempo de aparecimento deles após o acidente? No caso 
da dor, buscar caracterizá-la em relação a sua intensidade (por exemplo, mensurá-la de 0-10). 

No exame clínico local, atentar para descrever corretamente os sinais: diferenciar 
equimose, cianose, hematoma, necrose; observar a extensão do edema quando presente. 
 
Acidente ofídico 
 
 Em 2011 foram registrados cerca de 31.000 acidentes ofídicos no Brasil. São 
considerados de importância médica quatro grupos de serpentes: Bothrops, Crotalus, Lachesis 
e Micrurus. 

 
Acidente botropico: causado por serpentes do gênero Bothrops (jararaca) que 

ocorrem em todo o Brasil; é o mais frequente dentre os acidentes por serpentes peçonhentas 
(85%). Após a picada, pode haver sangramento pelos orifícios de inoculação em pequena 
quantidade e a região atingida pode evoluir com edema, dor e equimose. Bolhas podem surgir 
nas primeiras 24 horas após o acidente. A alteração sistêmica mais frequentemente observada 
é a incoagulabilidade sanguínea, decorrente da ação pró-coagulante do veneno. Equimose (a 
distância do local da picada), e sangramentos espontâneos como gengivorragia, epistaxe e 
hematúria podem ocorrer. Hematêmese, enterorragia, sangramento em sistema nervoso 
central, hipotensão e choque são observados com menor frequência. Acidentes causados por 
serpentes filhotes podem evoluir sem edema ou este pode ser mínimo observando-se, porém, 
evidente alteração na coagulação. 
 Os acidentes botrópicos podem evoluir com complicações locais como abscesso 
(causados principalmente por bactérias Gram negativas, sendo isolado com frequência a 
Morganella morganii), necrose e mais raramente, síndrome compartimental. Como 
complicação sistêmica, pode ocorrer lesão renal aguda (LRA). Óbito pode ocorrer devido à 
insuficiência renal aguda, hemorragia grave, choque ou septicemia.  
 
 Exames laboratoriais: dentre os exames a serem solicitados, os testes de coagulação 
são de fundamental importância, pois auxiliam no diagnóstico e são importantes para controle 
de tratamento. A alteração na coagulação não tem implicação na gravidade do quadro, porém 
é um importante parâmetro para avaliação da eficácia da soroterapia. Testes de coagulação 
devem ser solicitados na admissão do paciente, 12 e 24 horas após o término da soroterapia.  



Solicitar Hemograma, com contagem de  reticulócitos, ureia, creatinina, sódio, potássio, CK, 
ALT, AST, DHL, BTF, PCR, Urina I (Quadro 1).  

Tratamento:  

Específico: o soro a ser administrado é o antibotrópico e as doses variam com a gravidade 
estimada para o caso (Quadro 2) 
Geral: ver Quadro 3 
  
 Acidente Crotálico: causado por serpentes do gênero Crotalus, representa cerca de 
10% dos acidentes por serpentes peçonhentas no Brasil. No local da picada podem ser 
observados discreto edema e dor. As manifestações mais importantes são as sistêmicas, 
decorrentes do bloqueio neuromuscular. As queixas iniciais são visão turva e “olhos pesados”. 
O paciente evolui com ptose palpebral, diplopia, podendo apresentar dificuldade para 
deglutição e ptose mandibular. Casos graves podem evoluir com insuficiência respiratória. 
Também podem estar presentes sinais e sintomas decorrentes de rabdomiólise como mialgia, 
colúria (por mioglobinúria). Mais raramente, são observados sangramentos como 
gengivorraria e equimoses. A complicação mais frequente é a LRA. 
 
 Exames laboratoriais: Solicitar coagulograma, hemograma, ureia, creatinina, sódio, 
potássio, calcio, fósforo, magnésio, cloro, CK, ALT, AST, DHL, Urina I (Quadro 1). 
 

Tratamento  

Específico: ver Quadro 2. 
Geral: importante fazer expansão com cristaloide, devido a presença de rabdomiólise (Quadro 
3) 
 
 

Acidente Laquético: causado por serpentes do gênero Lachesis, têm baixa frequência 
(cerca de 4% dos acidentes por serpentes peçonhentas), ocorrem na Região Amazônica e mais 
raramente na Mata Atlântica da região Nordeste até o Norte do Rio de Janeiro. O quadro é 
semelhante ao acidente botrópico. A presença de náuseas, vômitos, sudorese, dores 
abdominais, diarréia, hipotensão e choque sugere fortemente o diagnóstico; sua ausência, no 
entanto, não descarta a possibilidade de acidente laquético.  

 
 Exames laboratoriais: ver acidente botrópico 
 

Tratamento: 

Específico: administrar 10 ou 20 ampolas soro antibotrópico-laquético (SABL), a depender da 
ausência ou presença das manifestações vagomiméticas (Quadro 2). 
Geral: As condutas gerais seguem a mesma orientação para o acidente botrópico (Quadro 3). 
Além disso, para pacientes que evoluem com hipotensão, fazer inicialmente expansão com 
cristalóide e, se necessário administrar droga vasoativa. Na presença de bradicardia severa 
com instabilidade hemodinâmica, usar atropina (0,05mg/kg para crianças e 0,5 mg para 
adultos). 

Acidente Elapídico: causado por serpentes do gênero Micrurus. São bastante raros 
(em 2011 representou 0,9% dos acidentes por serpentes peçonhentas) e ocorrem em todo o 
Brasil. O quadro neuroparalítico é semelhante ao observado no acidente crotálico. A região da 
picada não apresenta manifestações significativas: pode haver pouca dor, sensação de 
formigamento, queimação. As alterações sistêmicas observadas são turvação visual, diplopia, 
ptose palpebral, ptose mandibular, dificuldade para deglutição, sialorréia. Em casos graves o 
paciente pode evoluir com dispneia e insuficiência respiratória por paralisia da musculatura 



respiratória. Mialgia discreta localizada e, mais raramente à distância da região picada, pode 
ocorrer. Não há alteração da coagulação. 

Exames laboratoriais: solicitar: hemograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, CK, 
DHL, ALT, AST (Quadro 1). 

 
Tratamento:  

Específico: ver Quadro 2 
Geral: ver Quadro 3. Quando o paciente apresenta insuficiência respiratória aguda, fazer teste 
terapêutico com anticolinesterásicos, do tipo neostigmine, na tentativa de reverter os 
fenômenos neuroparalíticos: neostigmine (prostigmine), 50µg/Kg, EV, precedida de atropina 
IV (0,5 mg para adulto e 50µg/Kg/dose para criança), para prevenir os efeitos muscarínicos da 
acetilcolina, Em caso de melhora da sintomatologia paralítica, manter 50-100µg/Kg, IV, a 
cada 4 horas ou intervalos menores, ou por infusão continua, iniciando com 25µg/Kg/hora, 
sempre precedida da administração de atropina. Não havendo resposta ao teste terapêutico, 
não se deve manter o anticolinesterásico. 
 

 
Acidentes por artrópodes peçonhentos 

 
Têm importância médica no Brasil os escorpiões do gênero Tityus, as aranhas do 

gênero Loxosceles, Phoneutria e Latrodectus, e as “lagartas de fogo” do gênero Lonomia. 
Além disso, ataques maciços por abelhas também podem levar a quadros de envenenamento 
grave. 

 
 
Acidente escorpiônico 

Atualmente os escorpiões são os agentes que causam maior número de acidentes 
peçonhentos no Brasil: em 2011 foram notificados cerca de 58.000 acidentes. A letalidade 
desses acidentes é baixa (0,2%), porém a grande maioria dos óbitos ocorre em menores de 14 
anos de idade. 

O veneno escorpiônico ativa canais de sódio, promovendo despolarização das 
terminações nervosas sensitivas, motoras e do sistema nervoso autônomo, com liberação 
maciça de neurotransmissores adrenérgicos e colinérgicos 

O envenenamento pode evoluir com alterações no local da picada e, menos 
frequentemente, ocorrem alterações sistêmicas. A dor local é a principal manifestação e 
ocorre imediatamente após a picada. Sua intensidade é variável, sendo às vezes insuportável. 
Observa-se também eritema, sudorese e piloereção. As manifestações sistêmicas decorrentes 
da hiperatividade do sistema nervoso autônomo ocorrem precocemente; são observados 
náuseas, vômitos, sudorese, sialorréia, agitação, taquipnéia e taquicardia, convulsão, 
bradicardia, insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão, choque. As manifestações 
sistêmicas são mais frequentes em crianças e ocorrem precocemente. 

 
Exames laboratoriais: solicitar apenas nos casos com manifestação sistêmica: 

hemograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, CK, CK-MB, troponina, DHL, TGO, TGP, 
glicemia, amilase, ECG, Rx tórax; ECO nos quadros graves. São descritas: leucocitose com 
neutrofilia, hiperglicemia, hiperamilasemia, hipopotassemia e hiponatremia; em casos graves 
a CK , CKMb e Troponina I podem estar aumentadas.  O Rx Tórax pode apresentar aumento 
da área cardíaca, congestão pulmonar e o ECG arritmias (taquicardia ou bradicardia sinusal, 
extra-sístoles ventriculares, alterações similares às encontradas no infarto agudo do 
miocárdio, bloqueio de condução atrioventricular ou intraventricular). Nas formas graves 



pode-se observar no ecocardiograma hipocinesia transitória do septo interventricular e da 
parede posterior do ventrículo esquerdo. Não há alteração nos testes de coagulação. 

Tratamento:  
Específico: o antiveneno está indicado para os casos com manifestações sistêmicas 
(moderados e graves) e a dose a ser administrada varia conforme a gravidade (Quadro 4).  
Geral: ver quadro 5.   
Na presença de manifestações sistêmicas, o paciente deve ser monitorado com atenção, 
preferencialmente em UTI. A hidratação deve ser cuidadosa devido a possibilidade de o 
paciente evoluir com insuficiência cardíaca/edema agudo de pulmão 
 

 
Acidentes causados por aranhas 
 

No Brasil, foram registrados cerca de 26.000 acidentes por aranhas em 2011, sendo 
três os gêneros considerados de importância médica. O quadro seis resume algumas 
informações epidemiológicas dos acidentes. 
 
Acidente causado por Loxosceles (“aranha marrom”) 
 

O veneno de Loxosceles pode levar a um quadro de lesão cutâneo-necrótica (forma 
cutânea) e mais raramente hemólise intravascular associada à lesão de pele (forma cutâneo 
hemolítica). A forma cutânea é a apresentação clínica mais frequente. O quadro, de instalação 
lenta e progressiva, inicia-se com dor discreta após a picada e que regride rapidamente. 
Posteriormente, em período que pode variar de 4 a 8 horas, a dor reaparece juntamente com 
edema e eritema. Na evolução surge área de equimose, mesclada com eritema violáceo e 
palidez (“placa marmórea”), muitas vezes com eritema ao redor. A lesão pode evoluir com 
necrose seca e úlcera. Infecção secundária é raramente observada, surgindo na fase de crosta 
necrótica. Associado a lesão de pele, podem ser observados, já nas primeiras 24 horas do 
acidente, fenômenos gerais como exantema macular ou maculopapular, pruriginoso, febre, 
náuseas, vômitos, tontura, cefaléia. Na forma cutâneo-hemolítica há manifestações clínicas 
decorrentes de hemólise intravascular como anemia aguda, icterícia, hemoglobinúria que, na 
grande maioria dos casos, surgem nas primeiras 72 horas do envenenamento. Lesão renal 
aguda (LRA) pode ser observada e, com menor freqüência, coagulação intravascular 
disseminada (CIVD). 

Exames laboratoriais: solicitar hemograma, com contagem de reticulócitos ureia, 
creatinina, sodio, potássio, CK, ALT, AST, DHL, BTF, PCR, coagulograma, UrinaI. Nos 
casos que evoluem com hemólise observa-se anemia, leucocitose com neutrofilia, 
reticulocitose, aumento de DHL e de bilirrubina total com predomínio de bilirrubinas indireta, 
diminuição da haptoglobina. Plaquetopenia, alteração da função renal e dos testes de 
coagulação pode ocorrer.  

 
Tratamento: 

Específico: ver Quadro 7 
Geral: ver Quadro 7 
 
Acidente causado por Phoneutria (“armadeira”) 
 

O veneno da Phoneutria também atua em canais de sódio de forma semelhante ao do 
Tityus. As manifestações clínicas deste acidente são, portanto, muito similar às observadas no 
escorpionismo. A dor imediata é o sintoma mais frequente, podendo ser de forte intensidade e 



irradiar-se até a raiz do membro afetado. Cessada a dor mais intensa, os pacientes referem 
parestesia na região da picada. Outras manifestações, como edema e eritema também são 
comuns; sudorese no local da picada pode ser observada. Raramente, associadas ao quadro 
local, ocorrem manifestações sistêmicas como vômitos, sudorese, hipertensão arterial, 
priapismo, bradicardia, hipotensão arterial, arritmias, edema agudo do pulmão, convulsões e 
coma. As alterações sistêmicas resultam da hiperatividade do sistema nervoso autônomo e, 
quando ocorrem, são mais freqüentes em crianças e se apresentam precocemente. 

 
Exames laboratoriais: solicitar apenas nos casos com manifestação sistêmica: 

hemograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, CK, CK-MB, Troponina, DHL, TGO, TGP, 
glicemia, amilase, ECG, Rx tórax; avaliar a necessidade ecocardiograma (acidente grave). Em 
casos graves é descrito leucocitose com neutrofilia, hiperglicemia e acidose metabólica.  

 

Tratamento: 
Específico. o soro anti-aracnídico (SAAr)  está indicado nos casos com manifestações 
sistêmicas em crianças e em todos os casos graves (Quadro 4).  
Geral: ver Quadro 5 
 
 
Acidente causado por Ladrodectus (“viúva negra”) 
 

Após a picada, há dor local imediata, podendo ser intensa, irradiando-se aos gânglios 
linfáticos regionais. Com a progressão do envenenamento, a dor se generaliza e podem 
ocorrer contraturas musculares, com fasciculação, opistótono, abdome em tábua. São ainda 
descritos trismo, blefaroconjuntivite, sudorese, hipertensão arterial, taquicardia que pode 
evoluir para bradicardia, retenção urinária, priapismo e choque. O envenenamento é 
decorrente da açãopré-sinaptica da alfa-latrotoxina levando a aumento de Ca++ intracelular e 
liberação maciça de neurotransmissores adrenérgico, colinérgicos e GABA (acido gama 
amino butírico). 

 
Exames laboratoriais: solicitar hemograma, uréia, creatinina, sódio, potássio, cálcio, fósforo, 
magnésio, cloro, CK DHL, TGO, TGP, glicemia, amilase. Não há descrição na literatura 
brasileira das alterações laboratoriais. 
 

Tratamento: 
Específico: o soro antilatrodéctico não está disponível no Brasil. 
Geral: dependendo dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente, administrar: analgésicos, 
e benzodiazepínicos do tipo diazepam (5 a 10 mg em adultos, 1 a 2 mg/kg/dose em crianças, 
4/4h), clorpromazina (25 a 50 mg em adultos, 0,55 mg/kg/dose em crianças, IM 8/8h) até a 
reversão da sintomatologia do envenenamento. 

 
 
Acidente causado por Lonomia 
 

Dentre as várias famílias e gêneros de lagartas urticantes apenas o gênero Lonomia é 
responsável por quadro sistêmico que pode levar a complicações e óbito, decorrente de 
sangramentos (Síndrome Hemorrágica). São acidentes particularmente importantes na região 
Sul, no entanto têm sido notificados acidentes em quase todo o país. O veneno das duas 
espécies conhecidas no Brasil tem atividade pró-coagulante, levando a consumo dos fatores 
de coagulação e conseqüente incoagulabidade sanguínea: o veneno de L. obliqua ativa fator X 



e protrombina; no caso da  L. achelous, além de sua atividade pro-coagulante (ativador de 
protrombina), também apresenta ação fibrinolítica direta. 

O quadro local é indistinguível daquele causado por lagartas de outros gêneros ou 
famílias: dor em queimação, de início imediato, edema e eritema, infartamento ganglionar 
regional. Alguns pacientes podem evoluir com síndrome hemorrágica: alteração dos testes de 
coagulação (com ou sem sangramento evidente), gengivorragia, equimoses e hematomas de 
aparecimento espontâneo ou provocados por traumatismo/ venopunção, hematúria, 
hematêmese, hemoptise e hemorragia intracraniana. Manifestações inespecíficas como 
cefaléia, mal estar, náuseas e dor abdominal ocorrem, muitas vezes associadas ou antecedendo 
o aparecimento de sangramentos. Como complicação é observada lesão renal aguda (LRA) e, 
mais raramente, insuficiência renal crônica. 

 

Exames laboratoriais: Os testes de coagulação são importantes para o diagnóstico e 
controle do tratamento (neste caso, solicitar 12 e 24 horas após a administração do 
antiveneno). Nos pacientes com acidente moderado ou grave, além do coagulograma, solicitar 
hemograma, com contagem de reticulócitos, ureia, creatinina, sódio, potássio, CK, ALT, 
AST, DHL, BTF, PCR, Urina I. 

 
Tratamento: 

Específico: o Soro antilonômico (Salon) está indicado para os casos que evoluem com 
coagulopatia (com ou sem sangramento evidente) (Quadro 4) 
Geral: para a dor que ocorre logo após o contato, fazer compressas frias ou geladas; 
eventualmente analgésicos podem ser necessários.  
Nos pacientes que evoluem com síndrome hemorrágica, fazer hidratação com cristaloide; se 
paciente evoluir com LRA oligúria o aporte hídrico deve ser reavaliado. Fazer correção da 
anemia com concentrado de hemácias, quando necessário.  Não há indicação para 
administração de plasma, fatores de coagulação ou vitamina K para reversão da coagulopatia, 
que ocorre após a administração do antiveneno. Importante lembrar que os fatores de 
coagulação não devem ser administrados na ausência do antiveneno pois está associado a 
piora do sangramento. Na presença de LRA solicitar avaliação da Nefrologia. 
 
 
Ataques maciços por abelhas 
 

Poucas informações são disponíveis sobre acidentes causados por abelhas, não sendo 
conhecida a real incidência dos ataques por enxames. Dentre os componentes do veneno das 
abelhas destacam-se fosfolipases e melitina que atuam, de forma sinérgica, levando à lise de 
membranas celulares. Pacientes que sofrem múltiplas picadas de abelhas podem apresentar 
manifestações decorrentes de intoxicação histamínica (sensação de prurido, rubor e calor 
generalizados, pápulas e placas urticariformes disseminadas, hipotensão, taquicardia, cefaléia, 
náuseas e/ou vômitos, cólicas abdominais e broncoespasmo), intoxicação adrenérgica 
(sudorese, hipertermia), rabdomiólise e hemólise; convulsões, lesão miocárdica, arritmias 
cardíacas e necrose hepática são menos frequentes. Complicações como insuficiência 
respiratória aguda, LRA e CIVD podem ocorrer. 

 
Exames laboratoriais: em caso de ataque maciço, solicitar hemograma, com contagem 

de reticulócitos, ureia, creatinina, sodio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio, cloro, CK, ALT, 
AST, DHL, BTF, PCR, coagulograma, haptoglobina, UrinaI. 

 
Tratamento: 



Específico: não há antiveneno disponível no Brasil 
Geral: retirar os ferrões imediatamente após o acidente de forma cuidadosa, para não 
comprimir a glândula presente no aguilhão; anti-histamínico, corticosteróides e expansão com 
cristalóide (para os casos de hipotensão, bem como para facilitar a excreção de mio e 
hemoglobina); para o controle da intoxicação adrenérgica pode ser utilizado prazosin. Em 
caso de LRA, solicitar avaliação da Nefrologia. Considerar plasmaferese para paciente com 
quadro grave. 
 
 
Soroterapia: 

O número de ampolas não depende da idade ou peso corporal do paciente e sim, da 
gravidade estimada. A via de administração do antiveneno é endovenosa, podendo ser diluído 
em SF ou SG5% na proporção de 1:5 a 1:10, e em quantidade compatível com capacidade do 
paciente em receber o aporte hídrico. Em acidentes escorpiônicos, onde há risco de edema 
pulmonar, fazer o antiveneno mais concentrado ou até administrar sem diluição. Os 
antivenenos podem causar reações precoces (anafilática ou anafilactóide) e tardia (doença do 
soro). A reação precoce pode ocorrer durante a infusão e nas primeiras horas após a 
soroterapia. A administração prévia de anti-histamínicos (difenidramina 50 mg EV em adultos 
e 1 mg/kg em crianças) e corticosteróides (hidrocortisona 300 a 500 mg em adultos, e 4 a 8 
mg/kg em crianças) pode diminuir a freqüência e/ou intensidade das manifestações alérgicas, 
porém não previne totalmente o aparecimento de reações que variam desde urticária até 
choque anafilático. Portanto a soroterapia deve ser administrada sob supervisão. Teste de 
sensibilidade ao soro não deve ser realizado. Caso ocorra reação durante a infusão, a 
soroterapia deve ser interrompida e as manifestações tratadas de acordo com a intensidade e 
localização. A droga de escolha é a adrenalina (adulto: 1/3 ampola subcutânea). 

 
 
Importante: 
 
- Nos acidentes que podem evoluir com coagulopatia (Bothrops, Crotalus, Lachesis e 
Lonomia), inicialmente obter um bom acesso venoso periférico; não havendo indicação 
precisa (por exemplo droga vasoativa), evitar acesso profundo pelo risco de sangramento. 
 
- Após avaliação inicial do paciente, fazer contato com Hospital Vital Brazil do Instituto 
Butantan, que é a referência na cidade de São Paulo para os acidentes causados por animais 
peçonhentos, onde estão disponíveis os antivenenos (Fone: 11 2627-9529)
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