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RESUMO 

 

Introdução. O envenenamento por serpentes peçonhentas é uma das doenças 
negligenciadas dos países tropicais. A lesão renal aguda é uma das principais 
causas de morbidade e mortalidade nestes casos. O objetivo deste estudo foi 
investigar a ocorrência de LRA por acidentes ofídicos, avaliar as manifestações 
clínicas e classificar a LRA e os fatores de risco envolvidos. Metodologia. Foi 
realizado estudo retrospectivo com pacientes vítimas de picadas de cobras 
atendidos em um centro de referência. Foram comparados os pacientes com e sem 
LRA, definida de acordo com RIFLE e AKIN. A análise estatística foi realizada pelo 
programa SPSS e foi considerado significativo p<0,05. Resultados. Foram incluídos 
276 pacientes, 83,7% (n= 230) do sexo masculino e 85,5% (n= 126) procedente de 
zona rural. LRA foi observada em 15,2% dos casos. O principal gênero envolvido foi 
Bothrops (82,2%). A média de idade dos pacientes com LRA foi maior do que 
naqueles sem LRA (43±20 vs. 34±21 anos, p=0,015, respectivamente). O tempo 
entre o acidente e o atendimento médico foi maior no grupo com LRA (25±28 vs. 
14±16h, p=0,034), o tempo entre o acidente e a administração de soro antiofídico 
(30,7±27 vs. 15±16h, p=0,01) e o tempo de internação (9,1±7,7 vs. 3,2±2,2 dias, 
p<0,01, respectivamente). Os pacientes com LRA foram classificados como “Risk” 
(28,5%), “Injury” (11,9%) e “Failure” (57,1%), e como AKIN1(35,7%), AKIN2 (7,1%) e 
AKIN3 (57,1%). As médias dos valores de creatinina e ureia à admissão e durante a 
internação foram maiores para os piores estádios do RIFLE e do AKIN. Potássio na 
admissão foi maior no RIFLE-F e AKIN3 (p= 0,045). A hemoglobina foi menor nos 
pacientes classificados dentro dos piores estádios do RIFLE e AKIN (p=0,041; 
p=0,042). Hemodiálise foi necessária em 30% dos casos, e recuperação completa 
da função renal foi observada em 54,8% dos casos. Houve quatro óbitos, nenhum 
com LRA. Os fatores de risco associados à LRA foram alterações hemorrágicas 
(p=0,036, OR = 6,718, IC95% 1,067 – 25,661) e um maior tempo de internamento 
(p=0,004, OR = 1,69, IC95% 1,165 – 2,088). Conclusão. A LRA é uma importante 
complicação desses acidentes, indicando baixa mortalidade, porém, alta morbidade, 
podendo levar a melhora parcial da função renal. 
 
 
 
Palavras-chave: Picada de Cobras. Acidentes Ofídicos. Lesão Renal Aguda. 
Complicações. Fatores de Risco. RIFLE. AKIN. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Envenomation by venomous snakes is a neglected disease in tropical 
countries. Acute kidney injury (AKI) is one of the main causes of morbidity and 
mortality in these cases. The aim of this study was to investigate the occurrence of 
AKI by snake bites, to evaluate the clinical manifestations and classify the AKI and 
the involved risk factors. Methods: A retrospective study was conducted with 
patients victims of snakebites admitted to a reference center. Patients with and 
without AKI were compared, and AKI was defined according to the RIFLE and AKIN 
criteria. Statistical analysis was performed by the program SPSS and it was 
considered significant p<0.05. Results: A total of 276 patients were included, with 
83.7% (n= 230) male and 85.5% (n= 146) from rural área. AKI was observed in 
15.2% of cases. The mean genus involved in the accidents was Bothrops (82.2%). 
Mean age of patients with AKI was higher than in patients without AKI (43±20 vs. 
34±21 years, p=0.015), respectively. Time between the accident and the medical 
care was higher in the AKI group (25±28 vs. 14±16h, p=0.034), as well as the time 
between the accident and the administration of antiofidic sera (30.7±27 vs. 15±16h, 
p=0.01) and the length of hospital stay (9.1±7.7 vs. 3.2±2.2 days, p<0.01), 
respectively. Patients with AKI were classified as “Risk” (28.5%), “Injury” (11.9%) and 
“Failure” (57.1%), and as AKIN1 (35.7%), AKIN2 (7.1%) and AKIN 3 (57.1%). The 
mean values of creatinine and urea at admission and during hospital stay were 
higher in the worst stages of RIFLE and AKIN. Potassium at admission was higher in 
RIFLE-F and AKIN 3 (p=0.045). Hemoglobin was lower in patients classified within 
the worst staged of RIFLE and AKIN (p=0.041; p=0.042). Hemodialysis was required 
for 30% of cases, and complete renal function recovery was observed in 54.8% of 
cases. There were 4 deaths, of whom no one had AKI. Risk factors for AKI were 
hemorrhagic abnormalities (p=0.036, OR=6.718, 95% CI 1.067–25.661) and a higher 
lenght of hospital stay (p=0.004, OR=1.69, 95% CI 1.165–2.088). Conclusion: AKI is 
an importante complication of these acidentes, with low mortality, but with high 
morbidity, that can lead to partial renal function recovery. 
 
 
 
Keywords: Snakebite. Ofidic accident. Acute kidney injury. Complications. Risk 
factors. RIFLE. AKIN. 
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1 INTRODUÇÃO 

O envenenamento por serpentes peçonhentas pertence ao grupo das 

principais doenças tropicais negligenciadas (GUTIÉRREZ; THEAKSTON; 

WARRELL, 2006), constituindo um importante problema de saúde pública. Possui 

distribuição mundial, afetando principalmente populações rurais da Ásia, África, 

América Latina e Oceania (GUTIÉRREZ, THEAKSTON; WARRELL, 2006). 

A lesão renal aguda (LRA) em doenças tropicais e o seu impacto na 

morbimortalidade destas doenças são objeto de muitos estudos (DAHER, 2006; 

BASU et al, 2010; DAHER, 2010; OLIVEIRA et al, 2010; SILVA JÚNIOR et al, 2011). 

Na América Latina, há quatro gêneros de serpentes venenosas 

clinicamente relevantes: Bothrops, Crotalus, Lachesis e Micrurus (PINHO; YU; 

BURDMANN, 2008). No Brasil, percebe-se aumento no número de acidentes por 

animais peçonhentos notificados desde 1986 até meados de 2012, de acordo com 

dados do Ministério da Saúde. Um incremento no total de notificações também pode 

ser visto no Estado do Ceará  (BRASIL, 2011). As serpentes peçonhentas de maior 

interesse médico no Brasil (Bothrops, Crotalus, Lachesis e Micrurus) têm hábitos 

terrícolas e noturnos, alimentando-se de roedores que se reproduzem em locais 

próximos às residências (AMARAL, 2001). Os acidentes ofídicos ocorrem quando a 

pessoa se aproxima da serpente, que está camuflada à espera de roedores. 

O quadro clínico varia de acordo com a espécie de serpente envolvida, 

bem como a quantidade de veneno inoculada. As manifestações locais, presentes 

em acidentes botrópicos e laquéticos, consistem em edema, dor, eritema e 

equimose. Complicações locais (celulite, abcesso, síndrome compartimental)    

podem evoluir para amputação do membro, se não tratadas (OTERO, 2002; 

OTERO-PATIÑO, 2009). Nos acidentes crotálicos, podem surgir edema e 

parestesia, mas não se evidenciam alterações locais significativas (AMARAL, 2001). 

As manifestações sistêmicas consistem principalmente em alterações renais 

(AMARAL, 1986), hemorrágicas (hematúria, hematêmese, hemorragias encefálicas e 

cavitárias), neurológicas, comuns em acidentes crotálicos (parestesias, paralisia com 

progressão craniocaudal, iniciando com ptose palpebral e oftalmoplegia, podendo 
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evoluir para paralisia da musculatura respiratória, ocasionando insuficiência 

repiratória aguda) (AMARAL, 2001). 

Por ser um órgão altamente vascularizado, o rim é muito suscetível a 

toxinas (SITPRIJA, 2012). As manifestações renais dos acidentes ofídicos possuem 

um amplo espectro clínico. A LRA é uma importante complicação dos acidentes por 

animais peçonhentos, sendo uma das principais causas de mortalidade (SITPRIJA, 

1977; CHUGH 1989). 

Este experimento foi realizado para investigar as manifestações clínicas, a 

prevalência dos acidentes por serpentes peçonhentas e os fatores de risco 

associados a LRA nestes acidentes. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

As serpentes peçonhentas são definidas pela presença da fosseta loreal, 

órgão termorreceptor localizado entre a narina e o olho, por dentes inoculadores, 

desenvolvidos e situados anteriormente na mandíbula, e pela cauda com 

características peculiares, seja pelo guizo (Crotalus sp.), pelas escamas eriçadas 

(Lachesis sp.) ou por ser lisa (Bothrops sp.). Vale ressaltar que o gênero Micrurus é 

uma exceção a estas regras, pois não possui fosseta loreal nem aparelho inoculador 

desenvolvido. 

O envenenamento por mordedura de serpentes ocorre quando a serpente 

injeta o conteúdo das suas glândulas (peçonha), fato significativo de que nem toda 

picada resulta em envenenamento (BRASIL, 2012). Vale ressaltar que, no caso de 

“picada seca”, não há indicação de soroterapia (AMARAL, 2001). 

 

2.1  Histórico 

A curiosidade dos homens pelas serpentes dista das antigas civilizações 

egípcias. No início do livro de Gênesis, a serpente foi a responsável pela expulsão 

do homem do Paraíso, introduzindo a morte na história da humanidade. No Brasil-

Colônia, o perigo letal de acidentes ofídicos amedrontava os exploradores. 

Foi com o desenvolvimento da soroterapia que o estudo dos acidentes 

com serpentes passou a avançar. Em meados do século XIX,  

(1852–1906) procedeu a uma pesquisa para avaliar a aplicabilidade da soroterapia, 

descoberta por Von Behring e Kitasato, no caso de envenenamentos. Em 1894, 

juntamente com Gabriel Bertrand (1867–1962), Phisalix descobriu as propriedades 

antitóxicas do soro de animais sensibilizados com venenos de serpentes. Em 

seguida, Calmette (1863–1933) obteve resultados semelhantes em Saigon, 

defendendo a universalidade da soroterapia (MARCHAND; NOUAT, R.; WATIER 

2013). Após debate entre as teorias de Calmette e Phisalix, Vital Brasil (1865–1950), 

demonstrou que a Teoria da Especificidade de Phisalix estava correta e iniciou a 

manufatura dos soros antiofídicos em São Paulo (CHIPPAUX, 2010). 
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2.2  Epidemiologia dos Acidentes Ofídicos 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a presença de 

serpentes peçonhentas ocorre em todas as regiões do Globo terrestre, 

especialmente nos trópicos. 

Estima-se a ocorrência de 2.500.000 acidentes com serpentes 

peçonhentas por ano, resultando em 125.000 mortes em todo o Mundo, e, 

aproximadamente, 100.000 sobreviventes com sequelas graves (CHIPPAUX, 1998; 

PINHO; YU; BURDMANN, 2008). 

Há aproximadamente 3.000 espécies de serpentes, sendo 20% 

consideradas venenosas (PINHO; YU; BURDMANN, 2008). 

A América Latina é a terceira área mais afetada, depois da África e Ásia 

(BARRAVIERA, 1993; CHIPPAUX, 1998). Nesse Continente, os quatro gêneros de 

serpentes relevantes são: Bothrops, Crotalus, Lachesis e Micrucrus, sendo a 

primeira responsável pela maioria dos acidentes (PINHO; YU; BURDMANN, 2008). 

Diversos fatores justificam maior ocorrência de acidentes ofídicos, nas 

regiões tropicais: a presença de espécies de serpentes com comportamento 

agressivo (SGRINOLLI et al, 2011; AKANI et al, 2013), a diversidade destas 

espécies e a alta densidade populacional em atividades agrícolas (AKANI, 2013). 

No Brasil, o padrão dos acidentes ofídicos permaneceu o mesmo ao longo 

do último século. Os acidentes envolvem jovens (15 a 49 anos) do sexo masculino e 

trabalhadores rurais, afetando principalmente membros inferiores, sendo causados 

pelo gênero Bothrops (BOCHNER; STRUCHINER, 2003). Em muitos estados 

brasileiros, observam-se estas mesmas características dos acidentes (BORGES, 

SADAHIRO; SANTOS; FARANI; ROCHE, 1999; LIMA et al, 2009; GHOSH, 2011). É 

importante notar que, no Brasil, o número de acidentes por animais peçonhentos, 

que inclui principalmente serpentes e escorpiões, cresceu nos últimos 20 anos, 

como pode ser visto na Tabela 1, segundo dados do Ministério da Saúde do Brasil 

(2013a). A Região Sudeste expressa o maior número de casos notificados, seguida 

das regiões Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. 
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Quanto à sazonalidade, no Brasil, a ocorrência dos acidentes guarda 

intensa relação com as chuvas, período de atividade humana intensiva na 

agricultura (MISE; SILVA; CARVALHO, 2007; LIMA et al, 2009; OLIVEIRA et al, 

2010). 

 

Tabela 1- Casos de acidentes por animais peçonhentos no Brasil e Grandes 
Regiões, de 2005 a 2012. 

 

 Regiões    2005              2006              2007             2008             2009 2010* 2011* 2012* Total 

 Norte 11.575 11.805 11.091 12.111 13.869 13.453 14.382 14.935 103.221 

 Nordeste 24.836 27.937 28.317 29.735 36.489 38.268 45.733 42.519 273.834 

 Sudeste 32.306 30.541 30.170 34.244 40.487 39.588 44.412 50.425 302.173 

 Sul 20.759 20.821 27.001 25.110 26.557 28.986 28.209 25.399 202.842 

 Centro-Oeste 6.003 4.895 4.180 5.366 6.243 6.679 7.301 8.681 49.348 

 Brasil 95.479 95.999 100.759 106.566 123.645 126.974 140.037 141.959  

Fonte: SINAN/SVS/Ministério da Saúde. Atualizado em 08/05/2013. 
          * Dados preliminares, sujeitos a revisão. 

 

No Estado do Ceará, terceiro mais populoso da região Nordeste do Brasil, 

com 8.452.381 habitantes, segundo censo do IBGE em 2010, há poucas 

publicações de estudos epidemiológicos sobre ofidismo. 

Guimarães et al (1989) identificaram 1079 casos de acidentes por 

serpentes peçonhentas e não peçonhentas no período de 1986 a 1988, com 

letalidade de 1,6%. 

Feitosa; Melo; Monteiro (1997) descreveram aspectos epidemiológicos 

referentes aos anos de 1992 a 1995 no Estado do Ceará. Foram acometidos 

principalmente pacientes do sexo masculino (75,6%), com faixa etária de dez a 19 

anos. As vítimas eram frequentemente trabalhadores rurais. Os membros inferiores 

(67,1%) e superiores (12,1%) foram as áreas mais envolvidas nos acidentes. 

Constatou-se o gênero Bothrops em 88,3% dos casos, seguido de Crotalus (10,7%), 

Micrurus (0,9%) e Lachesis (0,2%), apesar de haver um grande número de 
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notificações em que o gênero não foi informado. O total de óbitos atingiu 0,7% no 

período estudado, porém muitos casos tiveram evolução clínica ignorada após a 

soroterapia. Observou-se maior quantidade de casos em períodos chuvosos.  

No Mundo, alguns estudos chegaram a resultados muito semelhantes ao 

perfil brasileiro. Chattopadhyay (2011) descreveu o total de 86 casos fatais por 

acidentes ofídicos em Bengal, sendo a maioria jovens (21 a 30 anos), do sexo 

masculino. Karlo et al (2011) descreveram 93 acidentes na Croácia, com predomínio 

do sexo masculino, atingindo os membros inferiores. Mohapatra et al também 

relataram que a maioria dos acidentes aconteceu em áreas rurais, com o sexo 

masculino e jovens (15 a 29 anos). 

 

2.3  Patogenia 

As toxinas animais são substâncias complexas constituídas de enzimas, 

peptídeos, proteínas e outros compostos químicos com a finalidade de predar, 

digerir e proteger (SITPRIJA, 2012), cujos efeitos e interações ainda não foram 

inteiramente estudados. A fração proteica (enzimas, toxinas não-enzimáticas e 

proteínas não tóxicas) corresponde a 90-95% do seu peso líquido (SGRIGNOLLI, 

2011). 
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Tabela 2-  Efeitos dos venenos ofídicos, de acordo com sua atividade 
fisiopatológica. 

 

Atividade              Veneno                Efeito 

Inflamatória Aguda Botrópico e laquético Lesão endotelial e necrose 
local 

Coagulante Botrópico, laquético  e 
Crotálico 

Incoagulabilidade sanguínea 

Hemorrágica Botrópico e laquético Sangramentos na região da 
picada e à distância 

Neurotóxica Crotálico e elapídico Bloqueio da junção neuromus-
cular (paralisia de grupos 
musculares) 

Miotóxica Crotálico Rabdomiólise 

“Neurotóxica” Vagal Laquético Estimulação colinérgica 

Fonte: Adaptado de AMARAL, 2001. 

 

Os venenos ofídicos podem ser classificados de acordo com suas 

atividades fisiopatológicas (Tabela 2), cujos efeitos são observados nos planos local 

(região da picada) e sistêmico (AMARAL, 2001). 

A presença de mediadores inflamatórios induzidos por toxinas animais e 

sua repercussão clínica é muito estudada (PETRICEVICH, 2010; SITPRIJA, 2012). 

Após um envenenamento, a exposição a antígenos desencadeia uma série de 

eventos envolvendo interações celulares múltiplas. Inicialmente, os antígenos são 

reconhecidos por receptores de células T, culminando com a produção de anticorpos 

pelas células B, capazes de reconhecer e interagir com o antígeno (PETRICEVICH, 

2010). Entre estes eventos antígeno-específicos, as células T ajudam as células B a 

produzir anticorpos por meio de citocinas ou da interação célula a célula 

(PETRICEVICH, 2010). O balanço entre a atividade pró-inflamatória e inflamatória 

propriamente dita é responsável pela melhora ou piora clínica. O envenenamento é 

uma constelação de sinais e sintomas clínicos resultante da resposta inflamatória 

sistêmica excessiva da vítima, que é exacerbada por citocinas liberadas na 

circulação (CRUZ et al, 2008). 
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A resposta inflamatória aguda tem papel relevante na lesão renal por 

acidentes ofídicos. Polipeptídeos e enzimas são componentes importantes em 

toxinas animais, que causam alterações hemodinâmicas por meio da ação de canais 

iônicos e mediadores vasoativos envolvidos no processo inflamatório (SITPRIJA, 

2012). Hipotensão, atribuída a vasodilatação periférica, cardiotoxicidade e 

hipovolemia, são comuns em diversas apresentações de toxinas animais, 

especialmente em picadas de serpentes (SITPRIJA, 2012). O aumento da 

resistência vascular renal e a diminuição do seu fluxo sanguíneo, secundários a uma 

série de efeitos da ação vascular de toxinas e mediadores inflamatórios nas células 

musculares lisas da circulação do rim, integram a patogênese da lesão renal em 

acidentes ofídicos (SITPRIJA, 2012). 

Sabendo-se que tanto o gênero Bothrops quanto o gênero Crotalus fazem 

parte da família Viperidae, em um relato de Maduwage et al (2011), foi descrita a 

ação pró-coagulante do veneno de uma serpente do Sri Lanka da família Viperidae 

(Hypnale hypnale) e sua possível associação com a coagulopatia de consumo e 

efeito nefrotóxico. O dano na microvasculatura induzido pelas metaloproteinases é 

responsável pelo quadro hemorrágico secundário a picada de serpentes, 

possivelmente pela ligação e hidrólise de componentes da membrana basal e da 

associação de proteínas existentes na matriz extracelular (ESCALANTE, 2011). Com 

efeito, destaca-se a metaloproteinase P-III, como a toxina hemorrágica mais potente 

(ESCALANTE, 2011). As alterações hemorrágicas podem ser graves, acometendo 

sistema nervoso central, levando a convulsões, irritação meníngea, hipertensão 

intracraniana e perda de consciência. Outras complicações descritas são 

hemartrose, hematomas a distância (sublingual, submandibular, hepático 

subcapsular) e efusão pleural sérica ou hemorrágica (OTERO-PATIÑO, 2009). 

As manifestações neurológicas dos acidentes ofídicos no Brasil ocorrem 

principalmente, com as serpentes do gênero Crotalus. A ação neurotóxica, causada 

pela crotoxina, dá- se nas junções pré-sinápticas, tanto do sistema nervoso central, 

quanto do periférico (FERNANDES, 2008). Ocorre a inibição da liberação de 

acetilcolina, sendo este o fator de maior participação no bloqueio neuromuscular, 

causando paralisia motora ou respiratória do paciente (FERNANDES, 2008). O 

gênero Micrurus (coral verdadeira) é o principal representante de importância médica 

da família Elapidae no Brasil (AMARAL, 2001). O veneno elapídico possui 
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constituintes tóxicos denominados neurotoxinas, substâncias de baixo peso 

molecular que são rapidamente absorvidas e difundidas para os tecidos, explicando 

a precocidade dos sintomas de envenenamento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998). 

Esta peçonha produz bloqueio neuromuscular, competindo com a acetilcolina pelos 

receptores colinérgicos, atuando de modo semelhante ao curare (PINHO; PEREIRA, 

2001). Herrera e Cols (2012) descreveram uma análise proteômica do veneno da 

serpente Oxyuranus scutellatus, da família Elapidae, revelando dois mecanismos em 

ratos que levam a sua imobilização e morte: a trombose intravascular provocada por 

ativadores de protrombina, oscutarin C, quando submetidos a doses altas e a 

paralisia que leva a falência respiratória, mesmo em doses baixas, induzida pela 

taipoxina. 

A resposta neurotóxica vagal secundária a mordedura da serpente do 

gênero Lachesis e seus mecanismos fisiopatogênicos foram pouco estudados. Pelo 

fato de 

manutenção em cativeiro, o que explica o fato de 

experimentais (DAMICO, 2005). Para o gênero (surucucu, pico-de-jaca), as espécies 

que se encontram no Brasil são a Lachesis muta e a Lachesis rhombeata (AMARAL, 

2001). Pardal et al (2007) descreveram um caso de envenenamento por peçonha 

laquética em um cuidador de animais, o qual evoluiu rapidamente com quadro de 

cólicas abdominais paroxísticas, sangramento local, diarreia, vômitos e dor no local 

da picada, que foram cedendo prontamente ao término do soro antiofídico. 

 

2.4  Quadro Clínico 

O quadro clínico dos acidentes ofídicos varia conforme as caraterísticas 

da peçonha inoculada. Juntamente com a história epidemiológica, a definição do 

quadro clínico leva ao diagnóstico da espécie ou gênero da serpente. As 

características clínicas podem ser divididas em manifestações locais ou sistêmicas. 

O exame do local da mordedura da serpente é muito importante. As 

manifestações locais podem passar despercebidas, no caso de acidentes com o 

gênero Crotalus, ou podem indicar quadro mais exuberante, com a presença de 
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necrose local, mionecrose ou síndrome compartimental, no caso da peçonha 

botrópica ou laquética (OTERO-PATIÑO, 2009). No acidente crotálico, podem 

ocorrer parestesias locais duradouras, porém, reversíveis após algumas semanas 

(PINHO; PEREIRA, 2001). No acidente botrópico, se evidenciam, nas primeiras 

horas, edema, dor e equimose na região, que pode progredir ao longo do membro 

afetado (AMARAL, 2001). Já no acidente laquético, o veneno possui ação 

proteolítica, produzindo lesão tecidual semelhante ao acidente botrópico, ação 

coagulante, causando afibrinogenemia e incoagulabilidade sanguínea e ação 

hemorrágica pela ação das hemorraginas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998). 

As manifestações sistêmicas nos acidentes ofídicos variam de leves 

alterações do estado geral (náuseas, vômitos e sensação de mal-estar) a 

hemorragia do sistema nervoso central. 

No caso do acidente botrópico, sangramentos em pele e mucosas são 

comuns, podendo levar a hipovolemia ou contribuir para instalação da LRA 

(AMARAL, 2001). O veneno botrópico, apesar da variabilidade existente em sua 

composição entre as mesmas espécies de regiões diferentes e, até mesmo, no 

mesmo animal, a depender da sua idade (SGRIGNOLLI, 2011), exprime, de forma 

geral, mecanismo marcado por ação proteolítica, coagulante e hemorrágica, 

configurando um quadro clínico com manifestações locais e sistêmicas 

características. A ação de proteases, hialuronidases, fosfolipases e mediadores 

inflamatórios leva à lesão tecidual local, com aparecimento precoce de dor, edema, 

sangramento e lesões bolhosas, podendo complicar com abscesso e necrose 

tecidual. Dentre as manifestações sistêmicas, os eventos hemorrágicos (epistaxe, 

gengivorragia, hematúria, hemoptise, sangramento no sistema nervoso central) 

decorrem de distúrbios da coagulação secundários à ativação do fator X e de uma 

ação semelhante à da trombina, culminando no consumo de fatores da coagulação, 

como o que ocorre no processo de coagulação intravascular disseminada. 

(AMARAL, 2001; GUTIÉRREZ; THEAKSTON; WARRELL, 2006). 

No acidente crotálico, sintomas gerais como mal- estar, prostração, 

sudorese, vômitos, sonolência ou inquietação podem estar presentes precocemente 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998). A miotoxicidade do veneno crotálico é evidenciada 

pela intensa mialgia generalizada, que pode ser acompanhada por discreto edema 
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muscular (PINHO; PEREIRA, 2001). A ação miotóxica leva à rabdomiólise, podendo 

resultar em mioglobinemia, hipercalemia e LRA (PINHO; YU; BURDMANN, 2008). A 

neurotoxicidade é causada principalmente pela crotoxina, neurotoxina responsável 

por 50% da fração proteica da peçonha crotálica e atua na membrana pré-sináptica 

da junção neuromuscular, levando a paralisia progressiva descendente, que pode 

ser fatal quando envolve a musculatura bulbar e respiratória (DAHER; FERNANDES; 

AGUIAR, 2008). Hipotensão e choque são outras complicações relatadas (PINHO; 

YU; BURDMANN, 2008; GUTIÉRREZ; ESCALANTE; RUCAVADO, 2009). 

No acidente laquético, estão presentes alterações vagais (náuseas, 

vômitos, diarreia, cólicas abdominais, hipotensão e choque), escurecimento de vista, 

alterações de sensibilidade do paladar e do olfato (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998; 

PINHO; PEREIRA, 2001). 

Nos acidentes elapídicos, destacam-se as alterações neuroparalíticas, 

que evoluem de forma craniocaudal, podendo levar a parada respiratória. Pardal et 

al (2010) descreveram dois casos de envenenamento por serpentes do gênero 

Micrurus. Um caso evoluiu com quadro neurotóxico grave, necessitando de suporte 

ventilatório poucas horas após o acidente, e os sintomas reverteram após o uso de 

soro antiofídico e neostigmina. O outro caso evoluiu sem sintomas neurotóxicos, 

porém com dor epigástrica, vômitos, dor e edema no local da picada. Ambos os 

casos tiveram alta hospitalar com a remissão dos sintomas. 

A LRA é a principal complicação dos acidentes ofídicos e está associada 

ao crescimento da mortalidade (PINHO; BURDMANN, 2005; PINHO, 2009). 

Levando-se em conta as manifestações clínicas expressas, o acidente 

ofídico pode ser classificado em leve, moderado ou grave (Tabelas 3, 4, 5 e 6), o 

que servirá para orientar a terapêutica a ser utilizada. 
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Tabela 3-  Acidente botrópico: classificação quanto a gravidade e soroterapia 
recomendada. 

 

Manifestações  

e Tratamento 

Classificação 

     Leve    Moderada      Grave 

LOCAIS – Dor/Edema/Equimose Ausentes ou 
discretas 

Evidentes Intensas** 

SISTÊMICAS – Hemorragia 
Grave/Choque/ Anúria 

Ausentes Ausentes Presentes 

Tempo de Coagulação (TC*) 
Normal ou 
Alterado 

Normal ou 
Alterado 

Normal ou 
Alterado 

Soroterapia                                        
(no ampolas) SAB/SABC/SABL*** 

 

2-4 

 

4-8 

 

12 

Via de administração                      Intravenosa 

 
** Manifestações  
***SAB = - - -la  
Fonte: Adaptado de Brasil -  AMARAL, 2001. 
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Tabela 4-  Acidente crotálico: classificação quanto a gravidade e soroterapia 
recomendada. 

 

Manifestações e 
Tratamento 

         Classificação – Avaliação Inicial 

Leve Moderada Grave 

Fascies Miastênica e Visão 
Turva 

Ausente ou Tardia Discreta ou 
Evidente 

Evidente 

Mialgia Ausente ou 
Discreta 

Discreta Intensa 

Tempo de Coagulação (TC) Normal ou Alterado Normal ou 
Alterado 

Normal ou 
Alterado 

Urina Vermelha ou Marrom Ausente Pouco evidente 
ou Ausente 

Presente 

Oligúria ou Anúria Ausente Ausente Presente ou 
Ausente 

Soroterapia                        
(no ampolas) SAC/SABC* 

 

      5 

 

     10 

 

20 

Via de administração Intravenosa 

* SAC = Soro anticrotál -  
Fonte: Adaptado de Brasil - AMARAL, 2001. 

 

 

Tabela 5-  Acidente laquético: classificação quanto a gravidade e soroterapia 
recomendada. 

 

Manifestações Clínicas 
Soroterapia 

(no ampolas) SAL/ SABL* 
Via de administração 

Gravidade avaliada pelos sinais e 

intensidade das manifestações 

vagais 

 

10 a 20 

 

       Endovenosa 

* SAB = Soro antilaquético /SABC -laquético 
Fonte: Adaptado de PINHO; PEREIRA, 2001. 
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Tabela 6-  Acidente elapídico: classificação quanto a gravidade e soroterapia 
recomendada. 

 

Manifestações Clínicas 
Soroterapia 

(no ampolas) SAE* 
 Via de administração 

Pelo risco de insuficiência 

respiratória aguda, devem ser 

considerados graves 

 

10 

 

      Endovenosa 

* SAB = Soro antilelapídico 
Fonte: Adaptado de PINHO; PEREIRA, 2001. 

 

2.5  Nefropatia nos Acidentes Ofídicos 

As manifestações renais dos acidentes ofídicos constituem amplo 

espectro clínico. Proteinúria, hematúria e falência renal aguda estão entre as 

manifestações clínicas comuns da mordedura de serpentes (SITPRIJA, 2006). 

Na lesão renal por toxinas animais, a LRA secundária à isquemia renal é 

a mais comum (SITPRIJA, 2008). Múltiplos fatores concorrem para tal resultado, 

como fatores hemodinâmicos, reações inflamatórias e efeito nefrotóxico direto dos 

venenos (SITPRIJA, 2012) (Figura 1). O conhecimento dos fatores envolvidos é de 

grande importância, pois possibilita uma terapia eficaz. 

A patogênese da LRA por picada de cobra não está ainda completamente 

elucidada. As lesões renais podem ser produzidas pela atuação isolada ou 

combinada de variados mecanismos isquêmicos e/ou nefrotóxicos, desencadeados 

pelas atividades biológicas dos venenos no organismo (AMARAL, 2001). 

Estudos experimentais sugerem uma patogênese multifatorial para a LRA, 

que inclui os seguintes mecanismos: isquemia renal resultante de hipovolemia e 

hipoperfusão, microangiopatia trombótica pelo depósito de fibrina nos capilares 

glomerulares e ação citotóxica direta do veneno sobre os túbulos renais 

(GUTIÉRREZ, ESCALANTE; RUCAVADO, 2009). 
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A proteinúria secundária a mordedura de serpentes varia de incidência de 

acordo com as espécies envolvidas, sendo incomuns proteinúrias maiores do que 

1g/24h (KANJANABUCH; SITPRIJA, 2008). 

 

Figura 1 -  Patofisiologia da lesão renal aguda induzida por toxinas animais. 
 

 
Fonte: Adaptada de Sitprija et al, 2012. 

 

A hematúria é frequentemente encontrada em diversas espécies de 

serpentes, podendo ser microscópica ou macroscópica. O desfecho clínico é 

ordinariamente favorável, entretanto, pode estar associado à necrose tubular aguda, 

possuindo maior gravidade (SITPRIJA, 2006). 
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A presença de pigmentúria é resultante da enzima fosfolipase A2, que 

induz rabdomiólise (SITPRIJA, 2006). Estudo realizado por Braga et al (2008) 

demonstrou alterações renais após a infusão de fosfolipase A2 isolada de Bothrops 

insularis em ratos Wistar. Algumas alterações presentes nesse estudo foram 

aumento na pressão de perfusão, na resistência vascular renal, no fluxo urinário e 

na taxa de filtração glomerular, bem como um decréscimo no transporte de sódio e 

cloro. As células tubulares proximais demonstram alterações hidrópicas, 

evidenciadas pela descontinuidade da borda em escova e descamação destas 

células para o interior do lúmen tubular, o que pode refletir a atividade enzimática da 

fosfolipase A2 nos fosfolipídeos da membrana e produção de derivados do ácido 

aracdônico. 

Dentre as principais complicações dos acidentes ofídicos, tem-se a LRA, 

descrita em praticamente todos os tipos de serpentes venenosas, sendo mais 

comum em acidentes pelos gêneros Bothrops e Crotalus na América do Sul e pela 

espécie Vipera russelli na Ásia, indicando relevante morbimortalidade. Constitui-se 

na principal causa de morte entre as vítimas que sobrevivem aos efeitos precoces do 

envenenamento por serpentes do gênero Bothrops e Crotalus (SGRIGNOLLI, 2011). 

Apesar de o acidente botrópico ser dez vezes mais frequente do que o crotálico, a 

incidência de LRA é semelhante, o que sugere maior nefrotoxicidade do segundo 

(CUPO et al, 1985; PINTO et al, 1987; SILVEIRA; NISHIOKA, 1992; BURDMANN, 

1993). 

Em virtude dos acidentes com serpentes dos gêneros Elapidae e Lachesis 

serem raros e com poucas descrições de LRA secundária a estes acidentes na 

literatura, detivemo- nos na LRA dos acidentes crotálicos e botrópicos. 

 

2.6  Lesão Renal Aguda nos Acidentes pelo Gênero Bothrops 

O gênero Bothrops representa o grupo mais importante de serpentes 

peçonhentas, com cerca de 60 espécies encontradas em todo o Território brasileiro 

(AMARAL, 2001). Em razão de tal fato, compreende-se a variabilidade do quadro 

clínico nestes acidentes. A LRA ocorre quase sempre nas primeiras 24h do acidente, 
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podendo evoluir com redução do débito urinário apenas no segundo ou terceiro dia 

(SILVA; LOPEZ; GODOY, 1979; AMARAL, 1986). 

Nos acidentes botrópicos, a lesão anatomopatológica renal mais 

comumente descrita é a necrose tubular aguda (NTA), porém também são relatadas 

nefrite intersticial, necrose cortical e alterações glomerulares (PINHO, 2008; 

SGRIGNOLLI, 2011). 

Burdmann et al (1993) demonstraram, em modelo experimental, as 

alterações morfológicas e funcionais induzidas pelo veneno da Bothrops. 

Evidenciou-se significativa queda na taxa de filtração glomerular e no fluxo 

sanguíneo renal, além de hemólise intravascular, caracterizada pela diminuição do 

hematócrito e aumento nos níveis de LDH e hemoglobinemia. À microscopia óptica e 

eletrônica, foi verificada deposição maciça de fibrina nos capilares glomerulares, 

além de necrose tubular proximal e distal. Concluiu-se que estes seriam os principais 

mecanismos envolvidos na gênese da LRA, embora não fosse possível excluir um 

efeito nefrotóxico direto do veneno. 

Por outro lado, experimentos com o veneno da espécie Bothrops moojeni 

evidenciaram dano glomerular, degeneração tubular e descamação, hematúria e 

queda na taxa de filtração glomerular, com incremento na excreção urinária de 

sódio, porém sem alterações na pressão arterial e sem deposição de fibrina nos 

capilares glomerulares (BOER-LIMA; GONTIJO; CRUZ-HOFLING, 1999). 

Estudos recentes demonstraram um efeito direto do veneno botrópico 

sobre os rins, levando à lesão glomerular (BOER-LIMA; GONTIJO; CRUZ-HOFLING, 

2002; CASTRO, 2004; NASCIMENTO et al, 2007). 

Uma série de variáveis parece estar envolvida no desenvolvimento de 

LRA após acidente ofídico: idade do paciente e sua área de superfície corpórea, 

idade da serpente, quantidade inoculada do veneno, local da picada e tempo 

decorrido entre o acidente e a aplicação do soro específico. Além disso, 

comorbidades associadas, como hipertensão, diabetes, doença arterial coronariana 

e nefropatias prévias, podem tornar os pacientes mais vulneráveis aos efeitos do 

veneno (DAHER; FERNANDES; AGUIAR, 2008). 
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Análises de estudos retrospectivos evidenciaram prevalência de LRA em 

acidentes botrópicos entre 1,4 e 38%, a depender da espécie envolvida. 

(BUCARETHI, 2002; PINHO; ZANETTA; BURDMANN, 2005; SGRIGNOLLI, 2011). 

A mortalidade varia de 13 a 19% (PINHO; YU; BURDMANN, 2008). O pico de 

incidência da falência renal aguda vai de poucas horas até 96 horas após a picada 

da serpente, sendo normalmente diagnosticada nas primeiras 24-48h. A 

necessidade de diálise varia de 33 a 75% dos casos (AMARAL, 1986; VÊNCIO, 

1988; SANTOS; FARANI; ROCHE, 2009). 

 

2.7  Lesão Renal Aguda nos Acidentes pelo Gênero Crotalus 

A LRA nos acidentes crotálicos é bem mais frequente do que nos 

botrópicos (SANTOS; FARANI; ROCHE, 2009). A fase oligúrica tende a ter duração 

menor que no botrópico, variando de seis a 14 dias. A maioria dos casos de LRA 

ocorre precocemente, antes das primeiras 24 horas (SILVA; LOPEZ; GODOY, 1979; 

AMARAL, 1986). 

Já foram aventados diversos mecanismos acerca da origem da lesão 

renal provocada pela peçonha crotálica, destacando-se rabdomiólise, hemólise, 

choque e coagulação intravascular e ainda um possível efeito nefrotóxico direto 

(DAHER; FERNANDES; AGUIAR, 2008). 

O veneno crotálico é uma complexa mistura de enzimas, toxinas e 

peptídeos, sendo a crotoxina uma das principais responsáveis pela nefrotoxicidade. 

Como a peçonha é de excreção renal, os mecanismos de concentração e transporte 

tubular favorecem a ocorrência da toxicidade celular direta (SANTOS; FARANI; 

ROCHE, 2009).  

Estudo realizado por Monteiro et al (2001) demonstrou que a crotoxina 

acarreta lesões sistêmicas e seletivas dos músculos esqueléticos ou grupos de 

músculos esqueléticos compostos por fibras dos tipos I e II a, por demais 

vascularizadas e ricas em mioglobina. A crotoxina foi a principal responsável pela 

nefrotoxicidade aguda em rins de ratos isolados, sendo associada a alterações de 

filtração glomerular e de túbulos. 
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2.8  Fatores de Risco para Lesão Renal Aguda 

Muitos estudos foram desenvolvidos para investigar os fatores de risco 

envolvidos na LRA por acidentes ofídicos (PINHO; ZANETTA; BURDMANN, 2005; 

PINHO; YU; BURDMANN, 2008; ATHAPPAN, 2008; HARSHAVARDHAN, 2013). 

Reconhecidamente, o tempo entre a mordedura da serpente (exposição à 

peçonha), e a administração do soro antiofídico específico é um dos fatores mais 

associados ao desenvolvimento da LRA. Muitos estudos descreveram um maior 

risco de LRA em pacientes com maior tempo entre a picada e a administração do 

soro (OTERO et al, 2002; PINHO; ZANETTA; BURDMANN, 2005; PINHO; YU; 

BURDMANN, 2008; ATHAPPAN 2008; HARSHAVARDHAN, 2013). ATHAPPAN et 

al (2008), em um largo estudo prospectivo na Índia (1548 casos), identificaram como 

fatores de risco independentes para LRA: tempo entre a mordedura e o soro 

antiofídico > duas horas, a presença de hemólise intravascular, a hipotensão e as 

manifestações hemorrágicas. Em estudo mais recente, apesar de possuir uma 

menor amostragem (246 casos), HARSHAVARDHAN et al (2013) descreveram 

como fatores preditores para o desenvolvimento de LRA: maior tempo entre a picada 

e a administração do soro antiofídico, presença de celulite, gangrena no local da 

picada e linfadenopatia regional. 

Os fatores de risco descritos para o desenvolvimento da LRA depois de 

acidentes botrópicos são: idade da vítima (correlação positiva entre a idade e a 

LRA), tempo entre a picada e a administração do soro, quantidade de peçonha 

inoculada, a espécie e o tamanho da serpente, a quantidade do soro antiofídico e a 

via de administração (BURDMANN et al, 1997). O estudo de 39 casos de vítimas de 

serpentes do gênero Bothrops reforçou a associação entre o início da soroterapia 

com mais de mais de duas horas do acidente e o surgimento de hemorragia do 

sistema nervoso central e o desenvolvimento da LRA, com o risco de morte e 

sequelas (OTERO, 2002). 

No acidente crotálico, os fatores de risco independentes para o 

desenvolvimento da LRA são: tempo entre a picada e a administração do soro 

antiofídico, nível de creatina fosfoquinase >2000U/L e idade <12 anos (PINHO; 

ZANETTA; BURDMANN, 2005). Sabe-se que a peçonha crotálica causa 
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rabdomiólise e significante aumento dos níveis de creatina fosfoquinase (PINHO; 

YU; BURDMANN, 2008), podendo estar associada a gênese da LRA nestes casos. 

Diferentemente de alguns estudos, a maior suscetibilidade das crianças para o 

desenvolvimento da LRA foi atribuída por Pinho; Zanetta; Burdmann (2005) a menor 

superfície corporal das crianças e maior concentração do veneno nestes pacientes. 

 

2.9  Tratamento 

Ao longo da história, o tratamento dos acidentes ofídicos variou de 

excisões cirúrgicas radicais a terapias tópicas (WALKER; MORRISON, 2011). As 

recomendações mudam com o tempo, tendo o uso do soro antiofídico se 

sobressaído cada vez mais. 

Ao atender um paciente vítima de mordedura de serpente, deve-se tentar 

acalmá-lo, uma vez que o estado hiperdinâmico acelera a distribuição do veneno 

(ADUKAUSKIENE; VARANAUSKIENE; ADUKAUSKAITE, 2011). O paciente deve 

ser mantido deitado em posição confortável, com o membro afetado elevado ao nível 

do coração (ADUKAUSKIENE, 2011). 

A fim de detalhar a abordagem da LRA, dividimos em medidas de suporte 

(atendimento inicial), medidas clássicas para LRA e específicas. 

O tratamento de suporte inclui: a correção de hipovolemia; administração 

de antibióticos de amplo espectro em mordeduras de moderadas a graves (por 

exemplo, clindamicina e ceftriaxone; ciprofloxacino e clindamicina; ampicilina/ 

sulbactam); a profilaxia do tétano; acompanhar a evolução do edema local; vigiar a 

resposta à terapia específica com antiveneno; detecção precoce de complicações 

locais ou sistêmicas; procedimentos cirúrgicos e reabilitação (nos casos de graves 

complicações locais) (OTERO-PATIÑO, 2009). 

A abordagem precoce da hipovolemia é uma medida fundamental para 

prevenção da LRA. O emprego de soluções isotônicas (ringer lactato ou solução 

salina normal) é necessário para restabelecer o volume circulatório (OTERO-

PATIÑO, 2009). Deve-se medir a diurese horária, principalmente em casos graves. 
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Normalmente, adolescentes e adultos possuem um débito urinário maior do que 0,5 

mL /kg /h (30 a 40 mL /h) e crianças mais do que 1,0 a 2,0 mL /kg /h. 

A antibioticoterapia é controversa, pois há poucos ensaios clínicos 

controlados e há diferentes espécies de serpentes com potenciais variados de 

promover infecção, entre outras causas descritas (OTERO-PATIÑO, 2009). 

Amostras de cultura devem, entretanto, ser colhidas a fim de possibilitar a 

identificação de bactérias e o perfil de sensibilidade antimicrobiana correspondente 

(OTERO-PATIÑO, 2009). Segundo Amaral et al (AMARAL, 2001)

Morganella morganii, 

Escherichia coli, Providentia sp e Streptococos do grupo D. 

O acompanhamento da evolução do edema local e do sangramento deve 

ser feito a cada hora no primeiro dia e a cada seis horas a partir do segundo dia 

(OTERO-PATIÑO, 2009). 

Deve-se estar atento aos sinais sistêmicos de gravidade: sangramento 

persistente, sintomas neurológicos (ptose palpebral, parestesias, alterações visuais, 

vertigem etc.), anormalidades cardiovasculares (hipotensão, arritmia, choque) e 

alterações renais (LRA, hemoglobinúria, mioglobinúria etc.) (GHOSH, 2011). Entre 

as alterações locais, a síndrome compartimental é clinicamente suspeita na 

presença de edema tenso, disestesia, alteração da propriocepção e limitação do 

movimento com ou sem enchimento capilar diminuído. A pronta intervenção é 

mandatória, seja pelo uso do manitol venoso ou pela conduta cirúrgica (fasciotomia) 

(OTERO-PATIÑO, 2009). 

O uso de injeções intramusculares (como a vacina antitetânica) deve ser 

evitado até nas primeiras 48 horas de tratamento ou enquanto houver persistência 

de coagulopatias (OTERO-PATIÑO, 2009). 

As medidas clássicas para LRA incluem um correto manejo de fluidos e 

eletrólitos, o emprego de drogas diuréticas e vasoativas (quando indicadas). 

(MACEDO; BOUCHARD; METHA, 2010). 
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O estado volêmico adequado tanto é a principal medida para prevenção 

quanto para o tratamento da LRA instalada. Não há guidelines específicos para 

otimização hemodinâmica e preservação da função renal, porém, extrapolar dados 

de outras séries clínicas associadas a LRA pode ser interessante (MACEDO; 

BOUCHARD; METHA, 2010). É importante ressaltar o cuidado com a reposição 

volêmica em pacientes cardiopatas e hepatopatas, a fim de evitar sobrecarga de 

volume e suas complicações. 

O uso dos diuréticos de alça no tratamento da LRA é controverso. 

Macedo; BOUCHARD; METHA (2010) sugeriram que se pode tentar aumentar o 

débito urinário com diuréticos de alça, porém, caso não haja resposta, doses 

escalonadas devem ser evitadas. Drogas vasoativas são consideradas quando a 

perfusão tecidual está prejudicada; o uso da dopamina para prevenir ou tratar LRA 

não é recomendado (MACEDO; BOUCHARD; METHA, 2010). As complicações 

inerentes à LRA (edema agudo pulmonar, distúrbio eletrolítico e ácidobásico) 

refratárias a conduta conservadora devem ser prontamente tratadas com terapia de 

substituição renal. O uso da terapia dialítica em acidentes ofídicos já foi descrito por 

Sitprija; Sribhibhadh; Benyajati, em 1971, tendo inclusive melhorado os sintomas de 

mialgia dos pacientes descritos. 

Em se tratando de medidas específicas, o soro antiofídico 

(imunoglobulina, antiveneno) é o único tratamento para o envenenamento por 

serpentes. O soro é produzido pela fração do plasma obtida de animais domésticos 

hiperimunizados contra os venenos. Quando administrados no homem, ele 

neutraliza o veneno responsável pelo acidente ofídico e, em alguns casos, também 

neutraliza venenos de espécies relacionadas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2010). 

A identificação da serpente e a classificação da gravidade do acidente 

são passos iniciais para a correta prescrição do soro. Outro passo importante é a 

vigilância do surgimento de anafilaxia durante a administração, por se tratar de 

imunoglobulinas heterólogas. 

No envenenamento por Bothrops sp., a administração do soro 

antibotrópico (SAB) deve ser o mais precoce possível, e, na falta deste, a 
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- -

posologia segue a tabela  (AMARAL et al

duas ampolas de antiveneno (AMARAL et al, 2001). 

Nos acidentes botrópicos, deve-se solicitar tempo de coa

, conforme a 

evolução do paciente com especial atenção aos eletrólitos, ure

ade de detecção da lesão renal aguda (AMARAL et al, 2001). 

Nos acidentes crotálicos, a dose do soro anticrotálico (SAC) varia de 

acordo com a gravidade do caso, devendo-se ressaltar que a quantidade a ser 

ministrada em criança  adultos. Poderá ser utilizado o soro  SABC 

(AMARAL et al, 2001), seguindo a posologia da tabela 3. 

Nos acidentes laquéticos e elapídicos, deve ser infundido soro específico 

conforme as tabelas 4 e 5, ressaltando que, no segundo caso, a assistência e o 

monitoramento da função respiratória é mandatória pelo risco de insuficiência 

respiratória aguda. O uso da neostigmina pode ser benéfico, por atuar como 

antagonista da ação pós-sináptica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998; PINHO; 

PEREIRA, 2001). 

Sabendo-se que a toxina crotálica possui ação principalmente miotóxica, 

neurotóxica e coagulante, a rabdomiólise torna-se um fator importante na gênese da 

LRA nestes acidentes. Assim, o correto manejo da rabdomiólise é fundamental. 

Segundo Bosch; Poch; Grau (2009), como medidas preventivas e terapêuticas     

para LRA induzida pela rabdomiólise, tem-se: (1) checar o estado volêmico              

do paciente, pressão venosa central e débito urinário; (2) solicitar níveis            

séricos de creatino-quinase, mioglobina, aldolase, lactato-desidrogenase, alanino 

aminotransferase aspartato aminitransferase; (3) acompanhar níveis de ureia, 

creatinina, sódio, potássio, cálcio total e ionizado, fósforo, magnésio, ácido úrico, 

albumina, contagem de plaquetas, leucócitos e hemácias; (4) examinar sedimento 

urinário e fita reagente da urina; (5) iniciar a reposição volêmica com solução salina 
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isotônica, na taxa de aproximadamente 400mL/hora, com monitorização da pressão 

venosa central; (6) atingir um débito urinário de 3mL/kg/hora; (7) checar potássio 

com frequência; (8) corrigir hipocalcemia somente se sintomática ou se houver 

hipercalemia severa; (9) se o pH urinário estiver menor que 6,5, alternar cada litro da 

solução salina com dextrose ou solução 0,45% com 100mmoL de bicarbonato; (10) 

considerar tratamento com manitol, descontinuar se melhora da diurese (>20 

mL/hora) não ocorrer; (11) manter a reposição volêmica até mioglobinúria 

evanescer; e (12) considerar terapia de substituição renal, caso não haja resposta 

terapêutica e potássio persistentemente alto (>6,5 mmoL/litro), oligúria (<0,5mL de 

urina/kg/hora, em 12 horas), anúria, hipervolemia e acidose metabólica resistente. 

No Brasil, os soros antiofídicos são produzidos na rede pública pelo 

Instituto Butantan (São Paulo), Fundação Ezequiel Dias (Minas Gerais) e Instituto 

Vital Brasil (Rio de Janeiro), sendo comercializados na forma líquida, devendo ser 

conservados a temperatura de quatro a oito graus Celsius positivos (AMARAL et al, 

2001). 

É importante o conhecimento de reações precoces e tardias à 

administração dos soros e sua correta abordagem, a fim de evitar complicações 

fatais. Os efeitos adversos ao soro antiofídico são: as reações agudas do tipo I em 

decorrência da imunoglobulina E circulante às proteínas do cavalo, as reações 

anafilafilactóides em virtude da degranulação direta de mastócitos e doença do soro 

(reação alérgica tardia causada por complexos imunes) (ADUKAUSKIENE, 2011). 

As reações precoces ocorrem em 4,6% a 87,2% dos casos, nas duas 

horas subsequentes a administração do soro, são de menor gravidade, devendo o 

paciente permanecer por 24 horas de observação pelo risco do surgimento de 

reações tardias mais graves (AMARAL et al, 2001). Os sinais e s

anafilática ou anafilactoide. Nestes casos, os pacientes podem mostrar arritmias 

cardíacas, hipotensão arterial, choque e quadro obstrutivo das vias respiratórias 

(AMARAL et al, 2001). 
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As reações tardias ao soro antiofídico ocorrem de cinco a 24 dias após a 

administração, podendo cursar com febre, artralgia, linfadenomegalia, urticária e 

prote ” é subestimada, pois muitos 

pacientes não retornam ao serviço de saúde. Nestes casos, pode ser utilizado 

corticosteroide (prednisona) na dose de 1 mg/kg/dia (máximo de 60 mg) por cinco a 

sete dias (AMARAL et al, 2001). 

O uso de corticosteróide venoso e prometazina pode ser tanto terapêutico 

como profilático em reações anafiláticas aos soros heterólogos. Pode-se usar 

também como pré-medicação drogas antagonistas H2, representadas pela cimetidina 

(máximo 300mg) ou ranitidina venosas (AMARAL et al, 2001). Silva et al (2011) 

demonstraram, em estudo randomizado com 752 pacientes, que exibiram reações 

agudas ao soro heterólogo nas primeiras 48 horas, que o emprego de adrenalina 

subcutânea reduziu substancialmente o risco de reações adversas graves na 

primeira hora, no entanto, nem a hidrocortisona nem a prometazina tiveram algum 

efeito claro. 

Além das medidas terapêuticas (iniciais, clássicas e específicas) serem de 

suma importância na abordagem do paciente, a precocidade na administração do 

soro heterólogo na prevenção da LRA é fundamental. Castro et al. (2004) 

demonstraram, em estudo experimental com veneno botrópico, que a proteção renal 

ideal só era alcançada quando a administração do veneno e do soro eram feitas 

simultaneamente. Em estudo prospectivo realizado com 100 pacientes vítimas de 

acidente crotálico, concluiu-se que o atraso na administração do soro antiofídico    

(>2 horas) constituiu-se fator de risco independente para o desenvolvimento de LRA 

(PINHO; BURDMANN, 2005). 
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Tabela 7-  Abordagem da LRA secundária a Acidentes Ofídicos. 

                                                 Abordagem Terapêutica 

 

Medidas Iniciais Suporte 

(1) Correção da hipovolemia, (2) administração 
de antibióticos de largo espectro em casos 
moderados ou graves, (3) profilaxia do tétano, (4) 
vigiar a resposta ao soro antiofídico específico e 
(5) procedimentos cirúrgicos e reabilitação.  

Medidas Clássicas 
(1) Correção de fluidos e eletrólitos, (2) uso de 
diuréticos e (3) uso de drogas vasoativas – 
quando indicadas. 

Medidas Específicas Soro antiofídico específico. 

 

 

2.10 Perspectivas  

Alguns estudos  buscam opções complementares no envenenamento por 

acidentes ofídicos. 

Barone et al (2011), em modelo experimental utilizando o veneno da 

espécie Bothrops jararaca na indução de LRA em ratos, demonstraram os efeitos 

benéficos do ácido lipoico e da sinvastatina em relação à hiperuricemia, estresse 

oxidativo renal e níveis plasmáticos de ureia e creatinina, criando perspectiva para 

investigação clínica destas drogas como agentes coadjuvantes na soroterapia do 

envenenamento botrópico. 

Estudo experimental com ratos com falência renal aguda induzida pelo 

envenenamento da serpente Crotalus durissus terrificus evidenciou a relação da 

hiperuricemia com a lesão renal nestes animais, bem como o efeito benéfico do 

alupurinol em estádio precoce para prever e recuperar a função renal, especialmente 

prevenindo a mortalidade nos ratos (FREZZATTI; SILVEIRA, 2011). 

Molander et al (2012) criaram uma base de dados das plantas 

empregadas nos acidentes ofídicos no Mundo, selecionando países de continentes 
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distintos (Brasil, Nicarágua, China e Nepal). As famílias mais encontradas foram 

Apocynaceae, Lamiaceae e Rubiaceae, presentes em pelo menos dois dos países 

estudados. Encontrou-se o emprego de uma mesma flora medicinal por culturas 

diferentes, o que pode permitir estudos futuros nesta área. 

Sabendo-se que as toxinas de serpentes atingem primeiro os linfonodos 

antes de entrar na circulação, Saul et al (2011) estudaram a aplicação da pomada 

de óxido nítrico em 15 humanos, obtendo resultados satisfatórios quanto à inibição 

do trânsito linfático da toxina. 

Os estudos citados e outros semelhantes podem servir de substrato para 

novas pesquisas nos acidentes ofídicos e suas consequências. 

 

2.11  Prognóstico e Mortalidade da LRA nos Acidentes Ofídicos 

Assim como no caso do estudo da incidência, a mortalidade por acidentes 

ofídicos varia entre os países e regiões de um mesmo país (PATIÑO, 2009). 

O desfecho clínico do paciente vítima de mordedura de serpente 

peçonhenta vai depender de fatores peculiares ao paciente, características da 

própria espécie e de como foi realizado o atendimento à vítima. 

As taxas de mortalidade variam nas diferentes regiões do Mundo (PINHO; 

YU; BURDMANN, 2008). Na Colombia, os casos fatais de envenenamento por 

acidentes ofídicos variam de 3-5% (PATIÑO, 2009). Em estudo de Athappan et al 

(2008), realizado na Índia, as taxas de mortalidade foram elevadas, principalmente 

naqueles pacientes que desenvolveram LRA. Após revisão sistemática dos 

acidentes ofídicos na Europa, Chippaux et al (2012) concluíram que o número de 

óbitos anuais é menor do que cinco, e o total de casos graves por ano é 

aproximadamente 1000, sendo as características epidemiológicas estáveis ao longo 

dos anos, apesar da variabilidade climática. 

No Brasil a letalidade geral por acidentes ofídicos é relativamente baixa 

(0,4%). A maioria dos acidentes ofídicos notificados é de leve gravidade (50,7%), 
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seguido pelos de moderada gravidade (36,1%) (AMARAL, 2001). Nesses acidentes, 

o prognóstico é geralmente bom (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998). 

A LRA é uma das principais complicações dos acidentes ofídicos e uma 

importante causa de mortalidade nestes pacientes (PINHO; YU; BURDMANN, 2008). 

 

2.12  Conceitos de Lesão Renal Aguda, RIFLE e AKIN 

É indiscutível a necessidade da padronização dos conceitos de LRA, a fim 

de permitir a análise comparativa dos dados da literatura. As definições de LRA 

variam bastante, podendo ser alterações discretas até graves da função renal, 

inclusive com necessidade de terapia hemodialítica (LAMEIRE; BIESEN; 

VANHOLDER, 2005). 

Apesar de não haver uma definição universal de LRA, pode-se considerar 

como aumento agudo e sustentado da creatinina sérica de 0,5mg/dL ou superior a 

25% em pacientes com função renal normal (SCHRIER et al, 2004). 

Nos últimos anos, foi editada outra classificação de insuficiência renal 

aguda, renomeada como lesão renal aguda - LRA (AKI, do inglês “acute kidney 

injury”), baseada no chamado escore RIFLE, acrônimo que significa “Risk”, “Injury”, 

“Failure”, “Loss”, “End-stage renal disease” (KELLUM; BELLOMO; RONCO, 2007). 

Esse sistema de classificação inclui critérios separados para creatinina sérica e 

volume urinário, podendo o paciente preencher os critérios de acordo com um 

parâmetro, ou pelos dois; no último caso, levando em conta a classificação de maior 

gravidade (LOPES et al, 2008). 

A classificação RIFLE define três graus de gravidade de LRA: “Risk” 

(classe R), “Injury” (classe I) e “Failure” (classe F), e dois graus de prognóstico: 

“Loss” e “End-stage renal disease”, vindo daí o acrônimo do inglês para “RIFLE”. A 

expressão “lesão renal aguda” (LRA) foi proposta em substituição a dicção 

“insuficiência renal aguda”, para incluir todo o espectro da lesão renal, indo desde a 

existência de risco aumentado para a perda de função renal (“Risk”) até a doença 
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renal terminal (“End-stage kidney disease”), com necessidade de tratamento dialítico 

(KELLUM; BELLOMO; RONCO, 2008). 

O critério RIFLE já foi testado em doenças infecciosas, como a 

leishmaniose visceral e a AIDS, mostrando associação significativa com a 

mortalidade (OLIVEIRA et al, 2010; SILVA JÚNIOR et al, 2010). A aplicabilidade do 

RIFLE na unidade de terapia intensiva também é relatada em alguns estudos 

(CROWLEY; PEIXOTO, 2008; CASE et al, 2013). 

Mais recentemente, a sociedade internacional para o estudo da LRA, 

“Acute Kidney Injury Network” (AKIN), propôs uma nova classificação derivada do 

RIFLE, chamada de classificação AKIN (MEHTA et al., 2007). O principal objetivo da 

nova classificação foi aumentar a sensibilidade do RIFLE, recomendando a inclusão 

de pacientes com alterações mais discretas da creatinina plasmática (≥ 0,3mg/dL do 

valor basal), que já seriam considerados como tendo LRA (estádio AKIN 1). Uma 

avaliação desta alteração na creatinina seria feita em um período de 48h para se 

diagnosticar LRA. Outra modificação proposta pelo grupo AKIN foi a inclusão de 

todos os pacientes com necessidade de diálise no estádio 3 (AKIN 3) ou RIFLE F. 

Foi ainda proposta a eliminação das duas últimas categorias - RIFLE L e E (MEHTA 

et al, 2007). Alguns estudos também evidenciaram associação significativa da 

classificação AKIN com a mortalidade (OSTERMANN; CHANG, 2008). 

PERGUNTA DE PARTIDA 

Quais as manifestações clínicas e os fatores de risco para desenvolvimento 

da lesão renal aguda em pacientes vítimas de acidentes ofídicos? 

HIPÓTESES 

1. A LRA por acidentes ofídicos tem características clínicas, epidemiológicas e 

laboratoriais próprias do tipo de serpente envolvida. 

2. A LRA é uma complicação frequente em acidentes por ofídios. 

3. A LRA está presente em acidentes de maior gravidade e resulta em maiores 

complicações clínicas para o paciente. 

4. Existe relação entre morbidade e presença de LRA em humanos vítimas de 

acidentes ofídicos. 
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3  OBJETIVOS 

3.1  Objetivo Geral 

Avaliar as manifestações clínicas, a classificação de LRA e os fatores de 

risco para o comprometimento da função renal em pacientes vítimas de acidentes 

com serpentes peçonhentas. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

1 Descrever as características clínicas, epidemiológicas e laboratoriais 

dos acidentes com serpentes peçonhentas no Estado do Ceará. 

2 Caracterizar a LRA causada por acidentes ofídicos no Ceará. 

3 Avaliar a morbimortalidade dos acidentes com serpentes peçonhentas. 

4 Identificar quais fatores de risco estão associados ao desenvolvimento 

da LRA por acidentes com serpentes peçonhentas. 

5 Caracterizar os acidentes ofídicos segundo a gravidade. 

6 Descrever a abordagem terapêutica específica (soro antiofídico) nos 

acidentes ofídicos com serpentes peçonhentas. 

7 Descrever o uso da terapia dialítica nos casos de LRA por acidentes 

ofídicos com serpentes peçonhentas. 

8 Verificar se existe associação das classificações RIFLE e AKIN com a 

gravidade dos acidentes. 
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4  METODOLOGIA 

4.1  Tipo de estudo 

Estudo retrospectivo, coorte histórico de casos de acidentes ofídicos 

encaminhados para um hospital terciário. 

 

4.2  Local do Estudo 

O estudo foi realizado em um hospital terciário da cidade de Fortaleza, 

Ceará, Brasil. O projeto de pesquisa foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal do Ceará 

(Protocolo no 119/12). 

 

4.3  Definição da População do Estudo 

Pacientes atendidos (n= 276) no Instituto Dr. José Frota, de Fortaleza-

Ceará-Brasil, no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2012, com história de 

mordedura de serpentes peçonhentas. 

4.3.1 Critério de Inclusão 

Pacientes atendidos  no Instituto Dr. José Frota no período de janeiro de 

2003 a dezembro de 2012, com história de mordedura de serpentes peçonhentas. 

4.3.2 Critério de exclusão 

Pacientes vítimas de serpentes não peçonhentas ou não identificadas, 

com diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1 ou 2, história prévia de hipertensão 

arterial sistêmica (pressão arterial sistólica ≥ 140 x 90 mmHg e/ou pressão arterial 

diastólica ≥ 90 mmHg) e/ou insuficiência cardíaca, história de doença renal prévia 

(aguda ou crônica), litíase renal e uso de drogas nefrotóxicas ou anti-hipertensivas. 
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4.4  Métodos 

Foi utilizada uma ficha semiestruturada (em anexo) para cada paciente, 

contendo os tópicos da sequência. 

1  Identificação: nome, idade, sexo, cor, profissão, naturalidade, 

procedência, endereço e número do prontuário. 

2 História clínica: hora do acidente ofídico, tempo decorrido entre o 

acidente e a administração do soro antiofídico, medidas realizadas em casa. 

3 Manifestações clínicas à admissão e durante a internação: (mialgia, 

alterações do sistema nervoso central, diplopia e ptose palpebral, lesão no local da 

picada, alterações hemorrágicas). 

4  Avaliação laboratorial à admissão e internação: exames realizados na 

admissão – ureia, creatinina, potássio, sódio, sumário de urina, hemograma 

completo; valores máximos de ureia, creatinina e potássio; durante a internação 

tempo de ativação da protrombina (TAP) e tempo de tromboplastina parcial ativada 

(TTPa); valores mínimos de potássio, hematócrito e hemoglobina. 

5  Definições utilizadas: LRA foi definida de acordo com as classificações 

RIFLE e AKIN (BELLOMO et al., 2004; MEHTA et al., 2007). Os pacientes foram 

classificados de acordo com o pior critério após a admissão hospitalar (creatinina 

sérica ou volume urinário nas primeiras 48h de internação). A medida da creatinina 

foi feita usando o método cinético convencional de Jaffé, modificado, 500nm, sem 

desproteinização. A creatinina basal foi considerada como o menor valor 

apresentado durante a internação hospitalar. Oligúria foi considerada como volume 

urinário menor do que 400mL/dia, após 24h de reposição volêmica adequada. 

Recuperação da função renal foi considerada como cura, com nível de creatinina      

< 1,4mg/dL no momento da alta hospitalar. A recuperação parcial da função renal, 

na ocasião da alta, foi considerada como creatinina 1,4mg/dl. 

6 Classificação RIFLE e AKIN: cada paciente foi classificado de acordo 

com os critérios propostos pelos escores RIFLE e AKIN, tendo como base os níveis 

de creatinina ou volume urinário (BELLOMO et al., 2004; MEHTA et al., 2007), 

conforme as Tabelas 8 e 9. Foi feita a classificação à admissão e durante a 
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internação hospitalar utilizando-se os valores mais altos de creatinina e os menores 

volumes urinários. Para a análise estatística foi considerada a classificação mais 

grave expressa durante a internação por  por parte cada paciente. 

 

Tabela 8-  Classificação RIFLE para lesão renal aguda. 
 

 Classificação Creatinina sérica (Cr)    Volume urinário (VU) 

 Risk 
Aumento de 1,5x ou queda da    
TFG* > 25% 

VU < 0,5 mL/kg/h por 6h 

 Injury 
Aumento de 2x ou queda da        
TFG* > 50% 

VU < 0,5m L/kg/h por 12h 

 Failure 
Aumento de 3x ou queda da        
TFG* > 75% ou Cr > 4mg/dL 

VU < 0,3 mL/kg/h por 24h 
ou anúria por 12h 

 Loss 
Perda da função renal por mais 

de 4 semanas 

 End-stage renal    

 disease 
Doença renal estágio terminal 

*TFG = taxa de filtração glomerular. 
Fonte: Adaptado de BELLOMO et al., 2004. 

 

Tabela 9-   Classificação AKIN para lesão renal aguda. 
 

   TFG      Volume urinário 

AKIN 1 Aumento da Cr sérica por 1,5-2 x Cr 
basal ou de 0,3 mg/dL 

VU <0,5 mL/kg/h x 6h 

AKIN 2 Aumento da Cr sérica em 2-3x o seu 
valor basal 

VU <0,5 mL/kg/h x 12h 

AKIN 3 Aumento da Cr sérica em>3x do seu 
valor basal ou ≥0,3mg/dL em 
pacientes com Cr sérica >4mg/dL 

VU <0,3 ml/kg/h x 24h 
ou anúria por 12h  

AKIN, Acute Kidney Injury Network; TFG, Taxa de filtração glomerular; VU, Volume urinário;            
Cr, Ceatinina. 
Fonte: Adaptado de MEHTA et al., 2007. 
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7 Tratamento e complicações: medicamentos utilizados, tratamento 

dialítico, complicações apresentadas durante a internação. 

8 Definição dos grupos de estudo: os pacientes foram classificados de 

acordo com as classificações RIFLE e AKIN (BELLOMO et al., 2004; MEHTA et al., 

2007). Foi realizada a comparação dos dados clínicos e laboratoriais entre as 

diferentes classes. 

9. Gravidade do acidente ofídico: definida por meio dos critérios               

do Ministério da Saúde (2001), tendo como base manifestações clínicas             

locais e sistêmicas estabelecidas nas tabelas específicas para cada acidente 

(tabelas 3, 4, 5 e 6). 

 

4.5  Análise Estatística 

Os dados obtidos após coleta nas fichas de notificação foram digitados 

em planilha no programa Microsoft Excel para MacBook 2011, versão 14.3.5. Os 

resultados foram expressos em tabelas e médias (média ± DP), no caso de variáveis 

quantitativas. 

Foram realizadas análises univariada e multivariada dos dados clínicos e 

laboratoriais por meio dos programas SPSS para MacBook versão 21.0, 2012 (SPSS 

Inc. Chicago, IL, USA), para a investigação dos possíveis fatores de risco 

associados à lesão renal aguda.  

Para verificar a normalidade da distribuição das variáveis contínuas, foi 

utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov. 

O teste Levene foi empregado para comparação de variabilidades das 

médias. Na condição de normalidade dos dados, a comparação entre duas médias 

foi feita pelo teste t-Student. No caso de não normalidade dos dados, foi aplicado o 

teste de Mann-Whitney. 

Para comparação de médias entre três ou mais grupos independentes, foi 

aplicado o teste ANOVA. 



49 

 

Os testes de Qui-quadrado, de Pearson, razão de verossimilhança e o 

teste exato, de Fisher, foram aplicados para testes de associação e homogeneidade 

na distribuição dos dados categorizados. Odds ratio foi estimado quando a 

associação foi significativa. Intervalo de confiança de 95% foi calculado. 

Os fatores incluídos no modelo multivariado (regressão logística) foram 

aqueles que apresentaram nível de significância estatística < 20% na análise 

univariada (teste de Mann-Whitney e teste do Qui-quadrado). A significância 

estatística foi estabelecida em 5% (p<0,05). 
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5  RESULTADOS 

5.1  Distribuição da População Estudada 

Foram incluídos no estudo 276 pacientes, distribuídos em dois grupos, 

como portadores de LRA (42 pacientes) e não portadores de LRA (Não LRA) (234 

pacientes) (Figura 2). Foram excluídos os pacientes vítimas de acidentes por 

serpentes não peçonhentas e aqueles cujas serpentes não foram identificadas como 

peçonhentas ou não peçonhentas. 

 

Figura 2 - Distribuição dos pacientes vítimas de acidentes ofídicos, segundo 
o desenvolvimento de lesão renal aguda (LRA), atendidos em 
hospital terciário de Fortaleza, Ceará, Brasil, 2003-2012. 
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Figura 3 - Distribuição dos pacientes vítimas de acidentes ofídicos (N=1147) e de 
serpentes peçonhentas (N=276) segundo meses do ano, atendidos em 
hospital terciário de Fortaleza, Ceará, Brasil, 2003-2012. 

 

 

 

 

Na distribuição dos pacientes segundo os meses do ano, de janeiro de 

2003 a dezembro de 2012, evidenciou maior número de acidentes em maio. Nos 

meses de fevereiro e outubro também se observou aumento no número de 

notificações. Tanto as serpentes peçonhentas, isoladamente, como o grupo total de 

peçonhentas e não peçonhentas demonstraram um mesmo comportamento durante 

os meses do ano. 

 

5.2  Características Epidemiológicas 

Conforme a tabela 10, o grupo LRA, 42/276 (15,2%) foi constituído de 32 

(76,2%) pacientes do gênero masculino, com a idade média de 43 ± 20 anos 

(mediana 48). A zona de procedência do grupo LRA foi principalmente rural, 38 

pacientes (90,5%) e quatro (9,5%) da área urbana. Quanto à distribuição do gênero 

da serpente causadora do acidente ofídico, 30 serpentes (71,4%) foram do gênero 
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Bothrops, dez (23,8%) foram do Crotalus, duas (4,8%) foram do Micrurus e nenhuma 

serpente foi identificada como do gênero Lachesis. Quanto ao local da picada, 28 

(73,7%) sucederam no membro inferior, nove (23,7%) foram o membro superior e 

uma (0,5%) foi a face. Quanto à gravidade do acidente, nove (21,4%) foram de 

gravidade leve, 19 (45,2%) foram de gravidade moderada e 14 (33,3%) foram de 

grave. O tempo entre o acidente ofídico e o atendimento médico foi de 18 horas, 

variando de três a 96 h. O tempo entre o acidente e a administração do soro foi de 

24 horas, variando de três a 96 h. O tempo de internação médio foi de oito dias, 

variando de dois a 38 dias. 

O grupo Não LRA 234/ 276 (85%) foi constituído de 198 (84,6%) 

pacientes do gênero masculino, com a idade média de 34 ± 21 anos (mediana 33).  

A zona de procedência do grupo Não - LRA foi principalmente rural, 198 pacientes 

(85,3%), sendo 34 (14,7%) da área urbana. Quanto à distribuição do gênero da 

serpente causadora do acidente ofídico, 197 serpentes (84,2%) foram do gênero 

Bothrops, 18 (7,7%) foram do Crotalus, 17 (7,3%) foram do Micrurus e dois foram 

identificadas como do gênero Lachesis. Quanto ao local da picada, 146 (78,1%) 

ocorreram no membro inferior, 39 (20,9%) no membro superior e um (2,6%) na face. 

Quanto à gravidade do acidente, 30 (12,8%) de gravidade leve, 154 (65,8%) de 

gravidade moderada e 50 (21,4%) de grave. O tempo entre o acidente ofídico e o 

atendimento médico foi de 9 horas, variando de uma a 72 h. O tempo entre o 

acidente e a administração do soro foi de 9 horas, variando de uma a 72 h. O tempo 

de internação médio foi de três dias, variando de um a 8 dias. (Tabela 10) 

Os grupos LRA e Não LRA diferiram quanto a idade - os pacientes do 

grupo LRA eram mais velhos (p = 0,015); quanto ao gênero da serpente envolvida   

(p = 0,015), quanto ao tempo médio entre o acidente e o atendimento médico            

(p = 0,034), quanto ao tempo médio entre o acidente e a administração do soro        

(p = 0,01) e quanto ao tempo de internação (p <0,001) (Tabela 10). 

A dose do soro antiofídico não foi diferente entre os grupos LRA e não 

LRA (p= 0,196). 
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Tabela10- Características gerais de 276 pacientes vítimas de acidentes ofídicos, 
entre os que desenvolveram ou não LRA atendidos em um hospital 
terciário de Fortaleza, Ceará, Brasil, 2003-2012. 

 

 LRA  

(N=42) 

 Não - LRA 

 (N=234) 

 

   P 

Gênero 
Masculino 
Feminino 

 
32 (76,2%) 
10 (23,8%) 

 
198 (84,6%) 
36 (15,4%) 

 
0,182 

Idade (anos)** 43 ± 20 34 ± 21 0,015 

Profissão    

Agricultor 14 (33,3%) 73 (31,2%)  
Estudante/ Menor 3 (7,1%) 21 (9,0%)  
Aposentado 3 (7,1%) 4 (1,7%) 0,93 
Desempregado - 2 (0,8%)  
Demais - 17 (7,3%)  
Não informada 22 (52,4%) 117 (50%)  

Zona 

Rural 

Urbana 

 

38 (90,5%) 

4 (9,5%) 

 

198 (85,3%) 

34 (14,7%) 

 

0,47 

Gênero da serpente 
Bothrops 
Crotalus 
Micrurus 
Lachesis 

 
30 (71,4%) 
10 (23,8%) 

2 (4,8%) 
- 

 
197 (84,2%) 

18 (7,7%) 
17 (7,3%) 
2 (0,9%) 

 
 

0,015 

Região de Procedência    

Fortaleza e Reg. Metropolitana 3 (7,1%) 27 (11,6%)  
Maciço de Baturité 3 (7,1%) 40 (17,2%) 0,139 
Demais 36 (85,7%) 166 (71,2%)  
Não informada - 1 (0,4%)  

Local da Picada 

Membro superior 
Membro inferior 
Face 

 
9 (23,7%) 

28 (73,7%) 
1 (0,5%) 

 
39 (20,9%) 

146 (78,1%) 
1 (2,6%) 

 

 
0,58 

Gravidade do Acidente    

Leve 9 (21,4%) 30 (12,8%)  
Moderado 19 (45,2%) 154 (65,8%) 0,741 
Grave 14 (33,3%) 50 (21,4%)  

Tempo entre acidente                
e atendimento médico (horas)* 

 

18,0 (3 – 96) 

 

9,0 (1 – 72) 

 

0,034 

Tempo entre acidente e 
administração soro (horas)* 

 

24,0 (3 – 96) 

 

9,0 (1 – 72) 

 

0,01 

Tempo de internamento (dias)* 8,0 (2 – 38) 3,0 (1 – 8) <0,001 

Dose do Soro Antiofídico 
(ampolas)* 8 (0 – 33) 8 (0 – 25) 0,196 

* Valores expressos como mediana (valor mínimo – valor máximo). 
** Valores expressos como média ± desvio-padrão. 
Mann- Whitney significativo P<0,05. 
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Na figura 4, percebe-se uma maior concentração de acidentes ofídicos 

com serpentes peçonhentas procedentes dos Municípios de Banabuiú, Canindé, 

Jaguaruana e Quixeré. 

Na figura 5, nota-se que os pacientes que não desenvolveram LRA (Não–

LRA) apresentaram menor tempo decorrido entre o acidente e a administração do 

soro antiofídico em relação àqueles que desenvolveram LRA, exprimiram maior 

dispersão dos dados.  

Na figura 6, verifica-se que os pacientes que não desenvolveram LRA 

(Não LRA) demonstraram menor tempo de internação em relação os pacientes que 

desenvolveram LRA, que indicaram maior dispersão do número de dias de 

internação. 

 

Figura 4 - Distribuição dos pacientes vítimas de acidentes ofídicos por serpentes 
peçonhentas (N=276), segundo a região de procedência, atendidos 
em hospital terciário de Fortaleza, Ceará, Brasil, 2003-2012. 
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Figura 5 -  Tempo decorrido entre o acidente ofídico e a ocorrência de lesão renal 
aguda (LRA) em pacientes vítimas de acidentes ofídicos, atendidos em 
hospital terciário de Fortaleza, Ceará, Brasil, 2003-2012. 

 

*mediana LRA= 18; mediana Não LRA= 9 
 

                                                        P = 0,01 

 

Figura 6 -  Dias de internamento e a ocorrência de lesão renal aguda (LRA) em 
pacientes vítimas de acidentes ofídicos, atendidos em hospital terciário 
de Fortaleza, Ceará, Brasil, 2003-2012. 

 

*mediana LRA= 8; mediana Não LRA= 3 

                                        P < 0,001 
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5.3  Aspectos Clínicos 

No grupo LRA (n=42), 12 (28,6%) pacientes registraram alteração do 

sistema nervoso central, 22 (52,4%) apontaram alterações hemorrágicas, 24 (57,1%) 

indicaram lesão no local da picada, 7 (16,7%) ptose palpebral ou diplopia, 19 

(45,2%) oligoanúria e 8 (19%) mialgia (Tabela 11). 

No grupo Não LRA (n=234), 38 (16,4%) pacientes expressaram alteração 

do sistema nervoso central, 62 (26,7%) alterações hemorrágicas, 172 (74,5%) lesão 

no local da picada, 18 (7,8%) ptose palpebral ou diplopia, cinco (2,2%) oligoanúria e 

21 (9,1%) mialgia (Tabela 11). 

Os grupos diferiram quanto à presença de alteração hemorrágica (OR 

3,016; p = 0,001), de lesão local (OR 0,47; p = 0,022), de oligoanúria (OR 37,5; p 

<0,0001). Quanto à alteração do TAP (OR 2,609; p = 0,005) e TTPa (OR 2,091; p = 

0,042) nos grupos, houve diferença estatística. A presença de mialgia teve tendência 

a significância, porém não diferiu entre os grupos (p = 0,053) (Tabela 11). 

 

Tabela 11-  Aspectos clínicos dos grupos que desenvolveram lesão renal aguda 
(LRA) e que não desenvolveram (Não LRA), vítimas de acidentes 
ofídicos atendidos em um hospital terciário de Fortaleza, Ceará, Brasil, 
2003-2012. 

 

 LRA 

(N=42) 

Não LRA 

(N=234) 
P OR 

IC 95% 

LI LS 

Alteração do sistema nervoso 12 (28,6%) 38 (16,4%) 0,06 2,042 0,960 4,34 

Alteração hemorrágica 22 (52,4%) 62 (26,7%) 0,001 3,016 1,541 5,905 

Lesão local 24 (57,1%) 172 (74,5%) 0,022 0,457 0,232 0,902 

Ptose palpebral ou diplopia 7 (16,7%) 18 (7,8%) 0,065 2,378 0,926 6,107 

TAP alterado 9 (21,4%) 88 (37,6%) 0,005 0,383 0,187 0,784 

TTPa alterado 8 (19,0%) 71 (30,3%) 0,042 0,478 0,220 1,037 

Mialgia 8 (19%) 21 (9,1%) 0,053 2,364 0,970 5,764 

Teste de Qui- Quadrado. Significativo P < 0,05. 
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5.4  Exames Laboratoriais 

Os grupos LRA e Não LRA diferiram quanto aos exames laboratoriais, 

exceto os níveis séricos de sódio (137,4 ± 5,2 vs. 140 ± 5,7; p = 0,06) e potássio (4,5 

± 0,9 vs. 4,0 ± 0,4; p = 0,17). Os valores médios de creatinina à admissão e à alta e 

os valores de ureia no diagnóstico e por ocasião da alta foram maiores no grupo com 

LRA (Tabela 12). Os níveis de hemoglobina, hematócrito, contagem de leucócitos e 

de plaquetas também foram diferentes nos grupos. 

 

Tabela 12-  Comparação dos achados laboratoriais entre os grupos de pacientes 
que desenvolveram lesão renal aguda (LRA) e que não desenvolveram 
(Não LRA), vítimas de acidentes ofídicos atendidos em um hospital 
terciário de Fortaleza, Ceará, Brasil, 2003-2012. 

 

 

 

      LRA 

     (N = 42) 

         Não LRA 

         (N = 274) 
          P 

Sódio (mEq/L) ** 137,4 (± 5,2) 140 (± 5,7) 0,06 

Potássio (mEq/L)** 4,5 (± 0,9) 4,0 (± 0,4) 0,17 

Creatinina admissional (mg/dL)** 3,07 (± 2,7) 0,94 (± 0,38) <0,0001 

Creatinina da alta (mg/dL)** 3,0 (± 2,9) 0,9 (± 0,35) <0,0001 

Ureia no diagnóstico da LRA (mg/dL)** 107,1 (± 74,1) 37,6 (± 27,5) <0,0001 

Ureia na alta (mg/dL)** 72,9 (± 50,72) 32,4 (± 16,3) <0.0001 

Hemoglobina (g/dL)* 9,42 (± 2,46) 12,7 (± 2,52) <0,0001 

Hematócrito (%)* 28,86 (± 9,0) 39,1 (± 11,0) 0,002 

Contagem de leucócitos (/mm
3
)* 13568,3 (± 5178,4) 11135 (± 3011,45) 0,044 

Contagem de plaquetas (/mm
3
)* 95690,0 (± 79200,8) 212227 (± 90913) <0,0001 

  *Teste t- Student; ** Mann- Whitney. Significativo P<0,05. 

 

5.5  Distribuição dos Pacientes de Acordo com as Classificações RIFLE e AKIN 

A LRA foi observada em 41 (14,8%) pacientes de acordo com os critérios 

RIFLE e 42 (15,2%) consoante os critérios de AKIN. Segundo RIFLE, tem-se: 12 

(29,2%) pacientes classificados como RIFLE- R, “Risk”, 5 (12,2%) pacientes como 

RIFLE- I, “Injury”, 24 (58,5%) pacientes como RIFLE- F, “Failure. De acordo com os 
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critérios de AKIN, há 15 (35,7%) em AKIN 1, 3 (7,1%) em AKIN 2 e 24 (50%) em 

AKIN 3, como é possível observar abaixo (Figura 7). 

 

Figura 7 -  Distribuição dos pacientes vítimas de acidentes ofídicos por serpentes 
peçonhentas, de acordo com as classificações de RIFLE e AKIN, 
atendidos em hospital terciário de Fortaleza, Ceará, Brasil, 2003-2012. 

 
 

 

 

5.6  Comparação das Características Clínicas e Laboratoriais, de Acordo com 

as Classificações RIFLE e AKIN 

Ao se classificar os pacientes segundo os critérios de RIFLE, observou-se 

que os classificados como RIFLE – F, “Failure” indicaram maior tempo decorrido 

entre o acidente e o atendimento médico (p= 0,013), níveis médios de potássio 

maiores (p=0,045), creatinina admissional (p= 0,038), creatinina diagnóstica 

(p<0,001), creatinina na alta (p= 0,007), ureia diagnóstica (p= 0,003), ureia na alta 

hospitalar (p= 0,003), mais altos. Os pacientes, classificados como RIFLE – F, 

“Failure”, também mostraram os níveis de hemoglobina e hematócrito mais baixos 

(p= 0,041; p= 0,042) em relação aos pacientes classificados como RIFLE – R, “Risk” 

(Tabela 13). 
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Tabela 13- Comparação das características clínicas e laboratoriais de 276 
pacientes vítimas de acidentes ofídicos atendidos em hospital terciário 
de Fortaleza, Ceará, Brasil, 2003-2013, de acordo com a classificação 
RIFLE. 

 

 

 

Não- LRA 

(N=235) 

RIFLE-R 

(N=12) 

RIFLE-I 

(N=5) 

RIFLE-F 

(N=24) 
p 

Idade 34,2 ± 21 38,7 ± 25,5 44,4 ± 20,5 46,8 ± 18,1 0,569 

Tempo acidente   
e atendimento 
médico (horas) 

 

14,3 ± 16,4 

 

10 ± 8,2 

 

11,3 ± 9,3 

 

37,1 ± 31,6 

 

0,013 

Tempo acidente   
e administração 
soro (horas) 

 

15,3 ± 16,5 

 

13,8 ± 10,6 

 

17,2 ± 12,9 

 

40,1 ± 29,8 

 

0,69 

Dose do soro 
(ampolas) 7,76 ± 4,81 9,75 ± 3,86 13,2 ± 7,56 8,79 ± 8,68 0,493 

Tempo de 
internação (dias) 3,2 ± 2,2 5,9 ± 4,1 8,8 ± 5,1 11,1 ± 9 0,166 

Exames 
laboratoriais      

Sódio (mEq/L) 140 ± 5,9 138,3 ± 2,5 141 ± 3,6 136,3 ± 6,5 0,343 

Potássio (mEq/L) 4 ± 0,4 4,2 ± 0,4 3,7 ± 0,5 4,8 ± 1 0,045 

Cr adm (mg/dL) 0,94 ± 0,4 1,5 ± 0,4 1,6 ± 1,2 4,3 ± 3,1 0,038 

Cr diag (mg/dL) 1,2 ± 0,7 1,2 ± 0,5 1,9 ± 0,8 6,5 ± 2,8 <0,001 

Cr alta (mg/dL) 0,9 ± 0,35 1,1 ± 0,7 0,9 ± 0,4 4,1 ± 3,2 0,007 

Ur diag (mg/dL) 60,2 ± 52,1 36,1 ± 75,4 77 ± 129,9 52,6 ± 80,8 0,003 

Ur alta (mg/dL) 31,8 ± 16,4 32,9 ± 18,9 42 ± 15,1 93,7 ± 50 0,003 

Hb adm (g/dL) 12,6 ± 2,6 11,3 ± 2,5 5,4 9,1 ± 2,3 0,041 

Ht adm % 38,6 ± 11,2 36,6 ± 9,2 15,2 27,5 ± 8 0,042 

Leuc adm (/mm
3
) 11388 ± 3498 11814 ± 3698 15420 ± 1018 13318 ± 5480 0,574 

Plaq adm (/mm
3
) 212512 ± 93019   114222 ± 65593 6000 98164 ± 87346 0,436 

Cr adm- creatinina à admissão, Cr diag- creatinina diagnóstico, Cralta- creatinina na alta,                  
Ur diag- ureia diagnóstico, Ur alta- ureia na alta hospitalar, Ht-hematócrito, Hb- hemoglobina, Leuc 
adm- leucócitos à admissão, Plaq adm- plaquetas à admissão. 
Teste ANOVA. Significativo P< 0,05. 
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Ao classificarmos os pacientes segundo os critérios de AKIN, observamos 

que os pacientes classificados como AKIN 3 expressaram maior tempo decorrido 

entre o acidente e o atendimento médico (p=0,013), uma tendência a maiores níveis 

médios de potássio (p=0,053), maior creatinina admissional (p=0,010), maior 

creatinina diagnóstica (p<0,0001), maior creatinina na alta (p= 0,006), maior ureia 

diagnóstica (p<0,0001), ureia na alta hospitalar (p= 0,005). Os pacientes, 

classificados como AKIN 3, também indicaram os níveis de hemoglobina e 

hematócrito mais baixos, leucocitose e plaquetopenia em relação aos pacientes 

classificados como AKIN 1, porém estes resultados foram não significativos para 

amostra estudada (Tabela 14). 
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Tabela 14- Comparação das características clínicas e laboratoriais de 276 
pacientes vítimas de acidentes ofídicos atendidos em hospital terciário 
de Fortaleza, Ceará, Brasil, 2003-2013, de acordo com a classificação 
AKIN. 

 

 Não- LRA 

(N=234) 

AKIN1 

(N=15) 

AKIN2 

(N=3) 

AKIN3 

(N=24) 
P 

Idade 34,1 ± 20,8 42,1 ± 24 43 ± 28,8 46,8 ± 18 0,769 

Tempo acidente e 
atendimento 
médico (horas) 

 

14,3 ± 16,4 

 

11,2 ± 8,4 

 

11 ± 11,4 

 

37,1 ± 31,6 

 

0,013 

Tempo acidente e 
administração soro 
(horas) 

 

15,2 ± 16,5 

 

17,6 ± 11,5 

 

12,7 ± 10,6 

 

40 ± 29,8 

 

0,62 

Dose do soro 
(ampolas) 7,76 ± 4,81 10,2 ± 4,96 11,33 ± 8,08 8,79 ± 8,68 0,773 

Tempo de 
internação (dias) 3,2 ± 2,2 6 ± 3,8 9,3 ± 8,1 11,1 ± 8,9 0,133 

Exames 
laboratoriais      

Sódio (mEq/L) 140,5 ± 5,9 139,1 ± 3,2 139 ± 1,4 136,3 ± 6,5 0,458 

Potássio (mEq/L) 4 ± 0,4 4,15 ± 0,4 3,5 ± 0,8 4,8 ± 1 0,053 

Cr adm (mg/dL) 0,9 ± 0,4 1,5 ± 0,5 * 4,3 ± 3,1 0,010 

Cr diag (mg/dL) 1,1 ± 0,6 1,4 ± 0,7 2 ± 0,9 6,5 ± 2,8 <0,001 

Cr alta (mg/dL) 0,8 ± 0,3 1,2 ± 0,8 0,8 ± 0,4 4,1 ± 3,2 0,006 

Ur diag (mg/dL) 60,2 ± 52,1 31,8 ± 70,8 114,5±159,1 52,6 ± 80,8 <0,001 

Ur alta (mg/dL) 30,4 ± 13,4 40,6 ± 25,4 34±8,5 93,7 ± 50,1 0,0005 

Hb adm (g/dL) 12,6 ± 2,6 10,6 ± 3 * 9,1 ± 2,3 0,208 

Ht adm % 38,6 ± 11,2 33,8 ± 11,3 * 27,5 ± 8 0,185 

Leuc adm (/mm
3
) 11388 ± 3498 12247 ± 3745 14700 13318 ± 5480 0,812 

Plaq adm (/mm
3
) 212511 ± 93019 103400 ± 70679 * 98164 ± 87346 0,882 

Cr adm- creatinina à admissão, Cr diag- creatinina diagnóstico, Cralta- creatinina na alta,                   
Ur diag- ureia diagnóstico, Ur alta- ureia na alta hospitalar, Ht-hematócrito, Hb- hemoglobina,         
Leuc adm- leucócitos à admissão, Plaq adm- plaquetas à admissão. #Cr adm, Hg adm, Ht adm e Plaq 
adm não foram medidos em nenhum paciente AKIN2. * Dados ausentes para este estágio. 
Teste ANOVA. Significativo P< 0,05. 
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5.7 Morbimortalidade por Acidentes Ofídicos 

Dos pacientes que desenvolveram LRA, 25 (64,1%) evoluíram para cura, 

12 (30,8%) tiveram recuperação parcial da função renal (défice renal persistente?), 

nenhum evoluiu para óbito e dois (5,1%) foram transferidos para outro hospital de 

referência. 

Dos pacientes que evoluíram sem LRA (Não LRA), 223 (97,4%) obtiveram 

cura, nenhum teve recuperação parcial da função renal, quatro (1,7%) foram a óbito, 

dois (0,9%) foram transferidos. 

As causas dos óbitos foram: hemorragia digestiva (1), hemorragia de 

sistema nervoso central (1), anafilaxia ao soro antiofídico (1) e diástese hemorrágica. 

Dos pacientes que desenvolveram LRA, 13 (30,6%) foram submetidos a 

hemodiálise. 

 

Tabela 15- Desfecho clínico de 276 pacientes vítimas de acidentes ofídicos 
atendidos em hospital terciário de Fortaleza, Ceará, Brasil, 2003-2012. 

 

  

Não LRA  

(N=234) 

LRA 

(N=42) 
P 

Cura 223 (97,4%) 25 (64,1%) 

 Recuperação Parcial - 12 (30,8%) 

 Óbito 4 (1,7%) - <0,0001 

Transferência 2 (0,9%) 2 (5,1%) 

 Não informado 5 (0,8%) 3 (7,1%) 

 Qui- Quadrado. Significativo P<0,05. 
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5.8 Fatores de Risco associados a LRA por Acidentes Ofídicos 

Os fatores de risco independentes para a LRA foram: a presença de 

alterações hemorrágicas à admissão (OR= 6,718, IC 95% = 1,067 - 25,661;               

P = 0,036) e um maior tempo de internação (OR= 1,698, IC 95% = 1,165 – 2,088;     

P = 0,004), conforme se pode observar na tabela 16. 

 

Tabela 16- Fatores associados a lesão renal aguda (LRA) entre 276 pacientes 
vítimas de acidentes ofídicos atendidos em um hospital terciário de 
Fortaleza, Ceará, Brasil, 2003-2012. 

 

 Lesão Renal Aguda 
 

       p 
 

 
        OR 

 

    I.C. 95% 

      L.I.        L.S. 

Mialgia 0,491 0,384 0,056 3,194 

Dias de Internação 0,004 1,698 1,165 2,088 

Alterações Hemorrágicas 0,036 6,718 1,067 25,661 

Idade 0,339 1,024 0,948 1,012 

Lesão local 0,723 0,677 0,025 0,687 

Bothrops sp 0,531 0,474 0,029 0,995 

Tempo para administração             
do soro antiofídico 0,73 1,01 0,941 1,027 

TAP alterado 0,258 0,073 0,044 12,472 

TTPa alterado 0,386 7,123 0,056 9,423 

Regressão Logística: Análise Multivariada 
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6  DISCUSSÃO 

Os acidentes ofídicos representam sério problema de saúde pública nos 

países tropicais pela frequência com que ocorrem e pela morbimortalidade que 

ocasionam (PINHO, PEREIRA, 2001). 

Por ser um órgão por demais vascularizado, o rim é muito suscetível a 

toxinas (SITPRIJA, V.; SITPRIJA, S, 2012). Múltiplos fatores contribuem para esta 

nefrotoxicidade: alterações hemodinâmicas, reações inflamatórias e o próprio efeito 

nefrotóxico direto dos venenos (SITPRIJA, V.; SITPRIJA, S., 2012). As 

características destes venenos (peçonhas) determinam a sua atividade 

fisiopatológica no homem. Estas características dependem da espécie, da idade, do 

período reprodutivo da serpente e da quantidade de veneno inoculada. Este estudo 

clínico foi o primeiro a investigar as características da LRA secundária aos acidentes 

ofídicos no Estado do Ceará. 

Por ser um estudo retrospectivo, uma das limitações deste estudo foi a 

quantidade de informações não registradas nos prontuários, o que impediu algumas 

inferências estatísticas. 

 

6.1  Distribuição da População Estudada 

A sazonalidade dos acidentes ofídicos observada no estudo permitiu a 

identificação de três meses de maior incidência de acidentes ao ano: fevereiro, maio 

e outubro. Conforme descrito na literatura, a maior incidência de acidentes ofídicos 

ocorre nos meses de setembro a março nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do 

Brasil e entre os meses de janeiro a maio na região Nordeste (AMARAL, 2001). Os 

acidentes são associados a fatores climáticos e ao crescimento da atividade do 

homem no campo (AMARAL, 2001). A maior incidência de casos ocorreu nos meses 

de fevereiro e maio, estações quentes e chuvosas. A associação entre fatores 

climáticos e acidentes ofídicos foi descrita em muitos estudos (MISE; SILVA; 

CARVALHO, 2007; LIMA et al,  2009; LIMA, A.; CAMPOS; RIBEIRO, 2009; 

OLIVEIRA et al,  2010; AKANI, 2013). No Ceará, o mês de outubro marca a 
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cajucultura, colheita do caju, o que aumenta a atividade do homem no campo, 

tornando-o mais suscetível a acidentes com serpentes. 

 

6.2  Características Epidemiológicas 

A predominância do gênero masculino foi tanto para o grupo que 

desenvolveu LRA (76,2%) quanto para aquele que não desenvolveu LRA (84,6%), 

não havendo diferença entre estes grupos quanto ao gênero. Muitos estudos na 

literatura demonstraram o predomínio do gênero masculino nos acidentes ofídicos 

(BOCHNER, STRUCHINER, 2003; MISE; SILVA; CARVALHO, 2007; LIMA et al, 

2009; LIMA, A.; CAMPOS; RIBEIRO, 2009; OLIVEIRA et al,  2010). Estudos, porém, 

mostraram que a distribuição do gênero masculino não foi diferente nos grupos que 

desenvolveram ou não LRA (PINHO; ZANETTA; BURDMANN, 2005; ATHAPPAN, 

2008; HARSHAVARDHAN, 2013). Feitosa; Melo, Monteiro (1997) já tinham descrito 

a predominância do gênero masculino no Ceará (mais de 70%). Borges; Sadahiro; 

Santos (1999), em estudo na Amazônia, mostraram um predomínio do gênero 

masculino (81,3%), sendo 72,1% da amostra economicamente ativa. 

Os pacientes que desenvolveram LRA no estudo eram mais velhos, 

sendo a diferença estatística entre os grupos significante. A literatura tem resultados 

variáveis quanto à idade e ao desenvolvimento de LRA em acidentes ofídicos. 

Alguns estudos demonstraram a predominância de LRA em pacientes mais velhos 

(ATHAPPAN, 2008; HARSHAVARDHAN, 2013) e outros em pacientes mais novos, 

por concentrarem maior a quantidade de veneno em um menor conteúdo (PINHO; 

ZANETTA; BURDMANN, 2005). É importante ressaltar que pacientes mais velhos 

exibiram menor massa glomerular viável, o que poderia torná-los mais suscetíveis a 

toxinas. 

O estudo sugeriu a maior exposição de agricultores a acidentes ofídicos, 

tanto no grupo LRA (33,3%), quanto no Não-LRA (31,2%), dado concordante com a 

literatura (LEMOS et al, 2009; OLIVEIRA et al, 2010). LIMA et al,  CAMPOS; 

RIBEIRO, (2009) relataram, em um estudo no Estado de Minas Gerais, a 

predominância dos acidentes ofídicos em estudantes, classe que ocupou segundo 

lugar neste estudo, tanto naqueles que desenvolveram LRA (7,1%), quanto naqueles 
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que não desenvolveram (9,0%). Muitas profissões não foram informadas, chegando 

a cerca de metade em cada grupo. 

A zona de procedência predominante em ambos os grupos LRA (90,5%) e 

Não- LRA (84,2%) foi a rural, não havendo diferença estatística entre os grupos, 

dado que corroborou o fato de acidente estar ligado à atividade do homem no 

campo. AKANI et al (2013) destacaram em seu estudo intensiva correlação da 

atividade humana e a ocorrência dos acidentes ofídicos. 

No ensaio sob relatório, a distribuição dos gêneros das serpentes nos 

grupos LRA e Não-LRA evidenciou o predomínio do gênero Bothrops em ambos, 

dado que é concordante com o fato de que este é o gênero mais predominante em 

todo Brasil, havendo mais de 30 espécies espalhadas em todo o território (AMARAL, 

2001). Outros estudos chegaram a este mesmo achado (LEMOS et al,  2009; LIMA 

et al, 2009; OLIVEIRA et al, 2010). 

O número de acidentes ofídicos distribuídos em regiões de procedência, 

chamou atenção pela concentração maior em Fortaleza e região metropolitana, bem 

como na região do maciço de Baturité. A distribuição dos acidentes ofídicos não 

diferiu entre os grupos (LRA e Não LRA). O aumento na produção de lixo doméstico 

contribui para a prolifeção de roedores, que podem atrair serpentes, o que facilita a 

ocorrência de acidentes. A associação entre o fenômeno da urbanização e acidentes 

ofídicos também foi descrita em estudo do Estado de Minas Gerais (LIMA et al,  

2009). Os casos descritos em áreas urbanas requerem atenção especial, pois uma 

adequada infraestrutura ajudaria a evitar o acúmulo de lixo e a proliferação de 

serpentes (LIMA, A.; CAMPOS; RIBEIRO, 2009).  

Quanto ao local da picada, os membros inferiores foram os mais  

afetados, em ambos os grupos, não havendo diferença entre eles. Esse dado é 

concordante com a literatura (ATHAPPAN, 2008; LIMA et al,  2009; LIMA  A.; 

CAMPOS; RIBEIRO, 2009; OLIVEIRA et al, 2010; HARSHAVARDHAN, 2013). 

Quanto à gravidade dos acidentes, a maioria foi classificada como grave, 

seguindo-se moderada gravidade, dado presente em ambos os grupos (LRA e Não 

LRA), não havendo diferença estatística. A literatura possui dados bem conflitantes 

de acordo com a região em que o estudo foi desenvolvido. Consoante  AMARAL      
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et al (2001), a maioria dos acidentes ofídicos notificados são de leve intensidade, 

dado que corrobora os achados de Oliveira et al (2010), Lima et al; Juliano et al 

(2009) e Lemos et al (2009). Mise; Silva; Carvalho (2007) descreveram a 

predominância de casos de moderada intensidade, seguidos dos casos graves, 

dados consistentes com os achados no nosso estudo. 

Em muitos estudos, houve tendência do desenvolvimento de LRA em 

pacientes que tinham maior tempo entre a picada e a administração do soro 

antiofídico (PINHO; ZANETTA; BURDMANN, 2005; ATHAPPAN, 2008; 

HARSHAVARDHAN, 2013). Os grupos LRA e Não LRA diferiram de forma 

significativa quanto ao tempo decorrido entre a picada e a administração do soro 

antiofídico (P=0,01) e entre a picada e o atendimento médico (P=0,034). Alguns 

estudos definiram o maior tempo entre a picada e a administração do soro como 

fator de risco independente para o desenvolvimento de LRA (PINHO; ZANETTA; 

BURDMANN, 2005; ATHAPPAN, 2008). 

Quanto ao tempo de internação, os grupos LRA e Não LRA diferiram de 

forma significativa, o que foi corroborado pela literatura (PINHO; ZANETTA; 

BURDMANN, 2005; ATHAPPAN, 2008; HARSHAVARDHAN, 2013). Houve 

associação entre o tempo de internamento e o desenvolvimento de LRA, o que pode 

representar maior complicação clínica do paciente, levando a maior permanência 

hospitalar e maior custo para o sistema de saúde. 

 

6.3  Aspectos Clínicos 

Os pacientes classificados como LRA e Não LRA não diferiram quanto à 

presença de alterações do sistema nervoso central, a presença de ptose palpebral 

ou de diplopia e de mialgia. Este fato pode ter decorrido do próprio gênero da 

serpente, predominantemente Bothrops, que não levou a alterações desta ordem. A 

rabdomiólise, cuja manifestação seria a mialgia, não pareceu ser relevante na 

fisiopatologia da LRA na amostra estudada. Achado semelhante foi relatado por 

Athappan et al (2009). Em estudo de Pinho; Zanetta; Burdmann (2005), a 

rabdomiólise foi um achado importante, uma vez que se tratava de casos de 

Crotalus durissus, sendo um fator de risco independente para o desenvolvimento de 
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LRA. O valor limítrofe da significância deste estudo (P = 0,053) pode levar à 

mudança da significância, haja vista o aumento da amostra. 

A presença de oligúria como fator intensivamente associado ao 

desenvolvimento da LRA representou a própria definição de LRA, segundo os 

critérios de AKIN e RIFLE. 

A presença de alteração hemorrágica e lesão local representou diferença 

estatística quanto ao desenvolvimento da LRA (P=0,001; P=0,022), o que pode estar 

relacionado à fisiopatologia da disfunção renal nas serpentes do gênero Bothrops. A 

peçonha destas serpentes é proteolítica, coagulante e com atividade hemorrágica 

conhecida. A ação nefrotóxica direta também é conhecida (PINHO; YU; 

BURDMANN, 2008). Em estudo de Athappan et al (2009) foram, identificados como 

fatores de risco independente para LRA: tempo picada soro > 2h (OR=2,1; P=0,01); 

hemólise intravascular (OR=13; P=0,004); hipotensão (OR=22,2; P=0,004) e a 

presença de manifestações hemorrágicas (OR=7,91; P=0,032). A presença de lesão 

local (OR=9,9; P=0,02) que evolui para celulite foi descrita como um fator de risco 

independente para o desenvolvimento da LRA em estudo de Athappan et al (2009). 

As manifestações hemorrágicas também foram associadas ao desenvolvimento da 

LRA em estudo de Harshavardhan et al (2013). 

 

6.4  Exames laboratoriais 

Os níveis de creatinina e uréia registrados diferiram fortemente pelo fato 

de representarem uma questão conceitual dos critérios de RIFLE e AKIN. Os níveis 

de hemoglobina e hematócrito no grupo que desenvolveu LRA foram mais baixos, 

sendo esta diferença estatisticamente significante (P<0,0001; P=0,002). Este fato 

pode representar as alterações hemorrágicas secundárias ao envenenamento 

botrópico, resultando da ação das hemorraginas e metaloproteinases contendo 

zinco, as quais produzem lesões na membrana capilar basal, associadas a 

plaquetopenia e anormalidade de coagulação (AMARAL, 2001). Athappan et al 

(2009) descreveram a presença de hemólise intravascular como fator de risco 

independente para o desenvolvimento de LRA (OR=3,2; P=0,01), a qual justificaria a 

queda de plaquetas e hemoglobina da amostragem deste experimento. As plaquetas 
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também podem estar diminuídas diante do quadro de ativação do sistema de 

coagulação e formação de fibrina intravascular, após a ativação do fator X pela 

peçonha botrópica (SGRIGNOLLI, 2011). 

As diferenças nas concentrações médias de sódio e potássio nos grupos 

não foram significantes, apesar dos níveis de sódio estarem mais baixos em vigência 

da LRA (fração de excreção de sódio aumentada?), achado que seria semelhante ao 

estudo de Pinho; Zanetta; Burdmann (2005). O aumento dos níveis séricos de 

potássio pode sugerir a presença de disfunção renal e oligúria secundárias a LRA. 

Alterações tubulointersticiais podem ter contribuído para o prejuízo da fisiologia renal 

e controle hidroeletrolítico, descritas por Kanjanabuch e Sitprija (2008).  

 

6.5  Distribuição dos Pacientes de Acordo com as Classificações RIFLE e AKIN 

A LRA foi encontrada em 15,2% dos pacientes vítimas de acidentes 

ofídicos, conforme os critérios de AKIN, e 14,8%, segundo os critérios de RIFLE. A 

literatura descreve uma variação de 5 a 32% de LRA no curso de envenenamento 

por serpentes, dependendo da espécie de serpente e da gravidade do acidente 

(CHUGH, 1984; CHUGH, 1989; PINHO; ZANETTA; BURDMANN, 2005), dado 

concordante com o estudo. 

Os pacientes foram classificados de acordo com os critérios de          

RIFLE e AKIN, e a maioria estava na classe RIFLE – F (58,5%) e AKIN 3 (57,1%), 

evidenciando que a maioria dos pacientes estudados apresentava LRA grave. Na 

prática clínica, este fato poderia ser atribuído a busca por atendimento médico em 

hospital terciário em casos de envenenamento moderado a grave (como demonstrou 

a tabela 9). 

Neste estudo, os pacientes classificados como RIFLE – F e AKIN 3 eram 

os mesmos. A principal diferença entre as classificações é que a classificação de 

AKIN considera o aumento da creatinina em 48h e exclui o valor da taxa de filtração 

glomerular. A vantagem da classificação de AKIN é a inclusão de um maior número 

de pacientes como LRA, classe AKIN 1, pois considera discretos aumentos de 
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creatinina (a partir de 0,3 mg/dl) (MEHTA et al, 2007). Somente um paciente foi 

incluído na classificação de AKIN, não estando presente na classificação de RIFLE. 

 

6.6  Comparação das Características Clínicas e Laboratoriais, de Acordo com 

os Critérios de RIFLE e AKIN 

A comparação das características clínicas entre as diferentes classes de 

RIFLE e AKIN mostrou que os piores estádios estavam associados a um pior perfil 

clínico, incluindo menor nível de hemoglobina, hematócrito e plaquetas, bem como 

mais leucocitose. 

As classes mais graves estão associadas a idade média maior. Athappan 

et al (2009), em estudo com 1548 pacientes vítimas de acidentes ofídicos, 

colaboraram com o desenvolvimento da LRA em pacientes mais velhos. O estudo 

também associou maior mortalidade a pacientes mais velhos dentre aqueles com 

LRA. 

O maior tempo entre o acidente ofídico e a administração do soro 

antiofídico foi observado nas classes mais graves. Pinho; Zanetta; Burdmann (2005) 

demonstraram que o atraso na administração na dose do soro antiofídico aumentou 

em 11 vezes o risco de desenvolvimento de LRA, sendo um fator de risco 

independente para LRA. 

A maior dose de soro antiofídico nas piores classes ilustrou a gravidade 

destes pacientes, uma vez que a dose segue critérios estabelecidos pelo Ministério 

da Saúde conforme ilustrado anteriormente (Tabelas 3, 4, 5 e 6). Ainda que alguns 

estudos tenham demonstrado o uso de doses maiores de soro antiofídico em 

pacientes que desenvolveram a LRA (ATHAPPAN, 2008; HARSHAVARDHAN, 

2013), é factível se demonstrar neste estudo que a dose tende a ser maior quando a 

própria LRA se agrava. 

O maior tempo de internação foi visto nas classes de maior gravidade, 

representando maior complexidade do quadro clínico destes pacientes, o               

que tornou necessário tratamento hospitalar mais prolongado, dado concordante 
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com a literatura (PINHO; ZANETTA; BURDMANN, 2005; ATHAPPAN, 2008; 

HARSHAVARDHAN, 2013). 

Nos níveis de maior gravidade percebeu-se que há maior tendência a 

menores níveis séricos de sódio e maiores níveis séricos de potássio. A 

hiponatremia é concordante com o estudo de Pinho; Zanetta; Burdmann (2005), 

explicada por uma maior fração de excreção de sódio. A presença de maiores níveis 

de potássio poderia ser explicada por diminuição da própria filtração glomerular e 

oligúria. 

O menor nível de hemoglobina e hematócrito poderia representar maior 

dano à microvasculatura, induzido por metaloproteinases, o que levaria à presença 

de manifestações hemorrágicas. Escalante et al (2011) descreveram possíveis 

mecanismos de dano à microvasculatura induzidos por metaloproteinases 

hemorrágicas. Um mecanismo seria ligação e hidrólise de componentes da 

membrana basal, e o outro a associação de proteínas da matriz extracelular. As 

metaloproteinases seriam responsáveis pela ruptura e edema da parede dos 

capilares. 

A plaquetopenia foi mais importante nos estádios piores de RIFLE e AKIN, 

possivelmente pela ação coagulante da peçonha botrópica, promovendo uma ação 

coagulante do “tipo trombina”, que resulta em consumo do fibrinogênio. Quando a 

peçonha ativa o fator X, consome os fatores V, VII e plaquetas, formando 

microtrombos e contribuindo para a gênese da LRA (SGRIGNOLLI, 2011). 

 

6.7  Morbimortalidade dos Acidentes Ofídicos 

A mortalidade no estudo foi de 1,4% nos acidentes ofídicos por serpentes 

peçonhentas, considerada baixa, concordante com os dados da literatura nacional 

(AMARAL, 2001; LIMA et al, 2009; LEMOS et al, 2009; OLIVEIRA et al, 2010), que 

evidencia a baixa letalidade dos acidentes ofídicos. A maior parte dos pacientes 

evoluiu para cura, no entanto 13 permaneceram com défice de função renal até a 

alta hospitalar. 
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Dos pacientes que evoluíram a óbito (quatro), nenhum era portador de 

LRA. A presença de alterações hemorrágicas (3) e anafilaxia (1) se destacou, o que 

mostra o papel coagulante e hemorrágico da peçonha. A anafilaxia relatada deve 

chamar a atenção pelo conhecido risco na administração de soros heterólogos. 

A hemodiálise se fez necessária em 13 casos (30,9%), dado que se 

aproxima do estudo realizado por Pinho; Zanetta; Burdmann (2005), que 

evidenciaram uma necessidade de 24%. 

 

6.8  Fatores de Risco Associados a LRA por Acidentes Ofídicos 

Neste estudo, o fator de risco independente para o desenvolvimento da 

LRA foi a presença de alterações hemorrágicas (OR=6,7; P=0,036), mesmo com a 

normalidade do TAP e do TTPa. 

Em um estudo de Harshavardhan et al (2013), foram descritas como 

fatores de risco independentes para LRA: presença de celulite e linfadenopatia 

regional. 

Em um largo estudo conduzido por Athappan et al (2009), foram descritos 

como fatores de risco independentes: tempo maior do que duas horas entre o 

acidente ofídico e a administração do soro antiofídico (OR=2,1; P=0,01), a presença 

de hemólise intravascular (OR=13; P=0,004), hipotensão (OR=22,2; P=0,04) e 

manifestações hemorrágicas (OR=7,91; P=0,032). 

Em um ensaio de Pinho; Zanetta; Burdmann (2005), os fatores 

associados ao desenvolvimento da LRA foram: tempo entre o acidente e a 

administração do soro antiofídico > duas horas e a creatinofosfoquinase > 2000 

UI/litro. Vale ressaltar que esse estudo foi desenvolvido com a espécie de serpente 

Crotalus durissus, o que estaria relacionado com a gênese da disfunção renal nestes 

casos. 

A associação entre as manifestações hemorrágicas e o desenvolvimento 

da LRA pode representar uma característica típica do veneno das serpentes 

peçonhentas da Região Nordeste, representadas no estudo principalmente pelo 
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gênero Bothrops. Sabendo-se da variedade de espécies deste gênero no Brasil, este 

estudo pôde apontar para uma fisiopatologia própria no desenvolvimento da LRA 

nesta região. 

Em resumo, a LRA é uma importante complicação dos acidentes ofídicos 

no Nordeste do Brasil. Existe uma tendência entre as classificações RIFLE e AKIN 

de apresentar os casos mais graves. A mortalidade por acidentes ofídicos foi baixa, 

entretanto a morbidade pode estar elevada, levando a disfunção renal permanente. 
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7  CONCLUSÕES 

1 As principais manifestações clínicas secundárias a acidentes ofídicos 

com serpentes peçonhentas no Estado do Ceará incluem alterações do sistema 

nervoso central, alterações hemorrágicas, lesão no local da picada, oligoanúria e 

mialgia. 

2 Os acidentes ofídicos ocorrem predominantemente em pacientes 

jovens, do gênero masculino, procedentes de áreas rurais. 

3 As principais alterações laboratoriais incluem perda de função renal, 

com elevação de ureia e creatinina e alterações hematológicas, sobretudo anemia, 

leucocitose e plaquetopenia e alterações da coagulação, com alargamento do tempo 

de ativação da protrombina e tromboplastina parcial ativada. 

4 A prevalência de LRA nos acidentes ofídicos é baixa , porém com alta 

morbidade quando presente, podendo levar a défice renal por ocasião da alta 

hospitalar do paciente. 

5 A presença de LRA está relacionada a um maior tempo de internação 

hospitalar. 

6 O fator associado com o desenvolvimento da LRA em acidentes 

ofídicos no Ceará foi a presença de manifestações hemorrágicas. 

7 Quanto à gravidade dos acidentes ofídicos, a maioria foi classificada 

como grave, seguida de moderada intensidade. 

8 A dose de soro antiofídico administrada foi alta na maioria dos casos, 

independentemente do desenvolvimento de LRA. 

9 A necessidade de hemodiálise na abordagem da LRA foi em torno de 

30%. 

10  Apesar do pequeno número de casos de LRA distribuídos nas classes 

AKIN e RIFLE, constatou-se que os pacientes concentrados nos piores estádios 

demonstraram um maior tempo decorrido entre a picada da serpente e o 

atendimento médico, menores níveis de hemoglobina e hematócrito e maiores níveis 

de potássio. 
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ANEXO A 
 

FICHA UTILIZADA NA PESQUISA 
 
 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E FATORES DE RISCO PARA 
COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO RENAL EM PACIENTES VÍTIMAS DE 

ACIDENTES COM SERPENTES PEÇONHENTAS 
 

 

DATA:__________________ 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

NOME: _________________________________PRONTUÁRIO: _________ LEITO: _____ 

GÊNERO: ___ IDADE: ____ COR:____ PROFISSÃO:  _____________________________ 

ESTADO CIVIL:____________ESCOLARIDADE: ________________________________ 

NATURALIDADE: _________________ PROCEDÊNCIA:__________________________ 

ENDEREÇO: _______________________________________________________________ 

LOCAL DO ACIDENTE: CIDADE __________________  Z. RURAL (     ) URBANA (     ) 

2. HISTÓRIA CLÍNICA: 

ESPÉCIE OFÍDICA ENVOLVIDA:______________________________________________ 

LOCAL DA PICADA:____________________ ____________________________________ 

TEMPO ATÉ O 1ºATENDIMENTO:_____________________________________________ 

TEMPO ATÉ SORO ANTIOFÍDICO:__________________DOSE: ____________________ 

MEDICAÇÕES EM USO:______________________________________________________ 

SINAIS E SINTOMAS À ADMISSÃO:___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

COMPLICAÇÕES DURANTE A INTERNAÇÃO:__________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

DATA DE ADMISSÃO NO HOSPITAL:____/____/____  

DATA DA ALTA HOSPITALAR:____/____/____  

CONDIÇÕES DE ALTA: cura  / seqüelas  / óbito  

CAUSA DO ÓBITO:__________________________________________________________ 
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3. AVALIAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL: 

Quadro Clínico no Diagnóstico da IRA Quadro Laboratorial no Diagnóstico da IRA 

Hipotensão 

Anúria 

Poliúria 

Edema pulm. 

Vent. Mec. 

Uremia 

Hipercalemia 

Acid. Metab. 

Pericardite 

Coagulopatia 

Fio2:________

_ 

 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Hipertensão 

Oligúria 

Hematúria 

Edema SNC 

HDA 

Sepsis 

Hipercatabol. 

Hipovolemia 

Icterícia 

Soro Anti-

ofídico 

Glasgow:____

_ 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Cr basal  Hb     

Cr diag.  Ht     

Cr da 

alta 

 Leucoc

. 

    

Ur basal  Desvio S( ) N( ) 

Ur diag.  Plaq     

Ur da 

alta 

 BD/BI     

Sódio  
 

    

Potássio       

Albumi

na 

      

CPK       

TGO       

TGP       

LDH         

TAP    TTPA     

Hematúria: 

Proteinúria: 

Leucocitúria: 
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ANEXO B 
 

ARTIGOS PUBLICADOS 
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