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RESUMO 

No Brasil, ocorrem anualmente mais de 20.000 acidentes 

ofídicos, sendo mais de 80% por espécies do gênero Bothrops. 

Envenenamentos por serpentes desse gênero raramente causam 

óbito mas, muitas vezes, levam a necrose e infecção 

secundária, que podem determinar a perda de um membro 

acometido ou de segmento desse. A dose de soro antibotrópico 

utilizada para o seu tratamento é baseada na gravidade do 

envenenamento ao exame inicial. Vários fatores 

associados a essa gravidade, mas poucos são 

científicos e nenhuma avaliação foi feita para 

têm sido 

os dados 

acidentes 

comprovadamente causados por B. jararaca. O presente estudo 

teve como objetivo identificar: as variáveis associadas à 

ocorrência de necrose; as variáveis asociadas à ocorrência de 

abscesso; os fatores prognósticos independentes para a 

ocorrência de necrose; os fatores prognósticos independentes 

para a ocorrência de abscesso. Foram analisados no presente 

estudo 779 casos de acidentes por B. jararaca atendidos no 

Hospital Vi tal Brazil do Instituto Butantan, no período de 

1982 a 1990. Os dados foram levantados a partir de 

prontuários médicos arquivados nesse hospital. Os casos que 

apresentaram ne~rose e os que evoluiram para abscesso, foram 

com~arados no que se refere a uma série de variáveis, 

respectivamente, com aqueles qué não apresentaram necrose e 

não evoluiram para abscesso. Correlaci9naram-se 

estatisticamente à análise bivariada com necrose , e abscesso 



(p < 0,05) o acidente por serpentes de grande porte (> 60cm), 

a picada em perna, o uso de torniquete, a presença de dor, 

edema, equimose, bolha, choque, sangramento fora da região da 

picada. Acidentes em determinados meses do ano, picadas nos 

dedos da mão e alteração da coagulação sanguínea só se 

correlacionaram com necrose (p < 0,05). Mostraram-se fatores 

prognósticos independentes para necrose à análise 

multivariada: tamanho da serpente, conforme diferentes faixas 

de comprimento, 601- SOem, 801- lOOcm, 1001-1 140cm; mês de 

ocorrência; acidentes com pessoas do sexo feminino; picadas 

no dedo da mão, e na perna; uso de torniquete; ocorrência de 

sangramento. Mostraram-se fatores prognósticos independentes 

para abscesso, à análise multi variada: tamanho da . serpente, 

conforme diferentes faixas de comprimento 60I-80cm, 801-

lOOcm, 1001-1 140cm; mês de ocorrência; acidentes com pessoas 

do sexo feminino; picada na perna; alteração da coagulação 

sanguínea; ocorrência de sangramento. Conclui-se que, as 

variáveis relacionadas com necrose e aquelas relacionadas com 

abscesso, os fatores prognósticos independentes para necrose 

e aqueles para abscesso, são os apre.sentados acima e que o 

porte de B. jararaca é o fator prognóstico indepe~dente mais 

importante para necrose e, principalmen?e, para abscesso, que 

são tanto mais freqüentes quanto maior o comprimento da 

serpente. 



SUMMARY 

There is an annual incidence of over 20 000 snakebite 

cases in Brazil; of these over 80% are caused by Bothrops 

species. Bothropic envenoming commonly causes necrosis and 

secondary infection which may lead to loss of part or of all 

the bitten limb. Fortunately fatalities are rare. During 

treatment 1 the dose of antivenom administered is based on the 

clinical severity of the envenoming. Several factors have 

been shown to be associated with the severity of the 

envenoming 1 however data are scarce and no such studies on 

Bothrops jararaca exist. The objective of this study was to 

identify the following: the variables associated with 

necrosis; the variables associated with abscess formation; 

the independent prognostic factors of necrosis; the 

independent prognostic factors of abscess formation. The 

study analysed 779 B. jararaca envenoming cases admitted from 

the Hospital Vital Brazil of the Instituto Butanatan in the 

period from 1982 to 1990. Data were taken from medical 

records in this hospital. Occurrence of necrosis or of 

abscesses was independently compared 1 in the light·· of a 

series of specific variables 1 with cases in which 1 n~crosis 

or abscesses did not occur. Occurrence of necrosis and of 

abscess (p<O 1 OS) was correlated by bi variable statistical 

analysis with the following: bites caused by large-sized 



snakes (>60cm in length); · bites on the leg; use of 

tourniquet; presence of pain, oedema, equimosis, blisters, 

shock; and systemic bleeding. Occurrence of necrosis (p<O.OS) 

was only correlated with bites on the fingers, impaired blood 

coagulability, and with accidents grouped according to the 

month of the year. The following were shown, on multivariate 

analysis, to be independent prognostic factors for necrosis: 

size of snake (grouped according to length 60I-80cm/ 801-

lOOcm/ 100I-I140cm) ; month in which bite occured; female sex 

of the victim; bites on fingers and legs; use of tourniquet; 

and the presence of haemmorrhage. The following were shown, 

on multivariate analysis, to be independent prognostic 

indicators for abscess formation: size of snake (grouped 

according to length 60-80cm/ 80-lOOcm/ 100-140cm) ; month in 

which bite occured; female sex of the victim; bites on the 

leg; impaired blood coagulability; and the presence of 

haemmorrhage. It is concluded that the forementioned are: 

associated factors of necrosis and abscess formation; and 

the independent prognostic factors o f necrosis; and 

independent prognostic factors o f abscess. The size o f B. 

jararaca responsible for the bite was shown to be the most 

important independent prognostic factor of necrosis and, even 

more so, of abscess. 
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l.INTRODUÇÃO 

1.1. ASPECTOS BIOLÓGICOS DAS SERPENTES 

As serpentes são répteis desprovidos de ouvido 

externo e médio, de pálpebras móveis e de membros (Hoge & Romano

Hoge, 1978/79), e que locomovem-se por diferentes movimentos de 

serpenteamento (Britânica, 1990) • Os principais órgãos que o homem 

e outros animais utilizam no relacionamento entre si e com o 

meio ambiente estão ausentes ou são muito pouco desenvolvidos 

nas serpentes. Não possuem membros locomotores, enxergam mal 

e praticamente não emitem som pela boca. São encontradas em 

quase todo tipo de "habitat" do planeta, exceto nas 

proximidades dos polos (Fonseca, 1949) • Embora possuam sistema 

visual pouco desenvolvido utilizam-se também de outros 

recursos de captação de estímulos do meio ambiente tal como a 

língua, bifurcada na extremidade distal, que capta 

"partículas odoríferas" do meio ambiente e as introduz em 

órgão sensitivo situado na região pala tina. Algumas possuem 

fossetas loreais, visíveis externamente como dois orifícios 

situados entre o olho e a narina e que funcionam como órgãos 

receptores de calor, possibilitando a localização de animais 

endotérmicos em ambiente completamente desprovido de luz 

(Belluomini, 1984; Jared & Furtado, 1988). Apresentam glândulas salivares 

modificadas para a produção de secreção exócrina (oeconha l 
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até de defesa (serpentes peçonhentas) , quando inoculada em 

animais que lhes oferecem algum risco (Brazil, 1911; Fonseca, 1949; 

Sazima, 1989) • 

Têm sido classificadas como áglifas, opistóglifas, 

proteróglifas e solenóglifas de acordo com o tipo de 

dentição. 

Áglifas: os dentes são, em geral, todos pequenos e 

semelhantes entre si. 

Opistóglifas: possuem dois dentes especializados para 

a inoculação de veneno (dentes inoculadores) , maiores do que 

os demais e providos de sulco por onde escoa o veneno; por 

situarem-se na porção posterior do maxilar superior, 

raramente a serpente consegue introduzi-los no homem. 

Proteróglifas: possuem dentes inoculadores com sulco 

profundo por onde flui o veneno; devido à sua localização, na 

porção anterior do maxilar superior, são capazes de inocular 

a peçonha no homem no ato da mordida. 

Solenóglifas: são as que possuem aparelho inoculador 

melhor adaptado para a picada, principalmente durante o bote 

defensivo; possuem dentes inoculadores bastante diferenciados 

dos demais, por serem muito maiores, por possuírem canal de 

onde o veneno é ejetado sob pressão através de orifício 

localizado em posição subterminal e por, quando em repouso, 

permanecerem deitados ao longo do maxilar superior, cobertos 

com uma membrana mucosa e, durante o bote, movimentarem-se 

para a frente, quando são introduzidos na vítima. (Brazil, 1911; 
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Os autores nacionais utilizaram-se de diferentes 

conceitos para classificar as serpentes como peçonhentas: 

aquelas capazes de determinar envenenamentos graves no homem 

(Brazil, 19111 i aquelas portadoras de eficiente aparelho 

inoculador de peçonha (Fonseca, 19491 i aquelas portadoras de 

glândulas secretoras e aparelho inoculador de veneno (Rosenfeld, 

19911 i aquelas capazes de inocular veneno em suas presas 

naturais e, acidentalmente, no homem e em outros animais (Vital 

srazil, 19B2l; aquelas capazes de causar dano às suas vítimas 

através da ação de seus venenos (Jorge & Ribeiro, 19B9al; aquelas 

capazes de inocular veneno em vítimas humanas (Jorge & Ribeiro, 

199Dal. Esses conceitos tentam agrupar os animais peçonhentos 

ou, mais especificamente, as serpentes peçonhentas, como as 

que: possuem veneno; apresentam órgãos especializados para 

inoculá-lo; causam dano ao homem (ou a outro animal de grande 

porte) através da ação do veneno e não somente por mecanismos 

alérgicos ou idiossincrásicos. 

Muitas serpentes peçonhentas, quando molestadas, se 

enrodilham e mantêm a sua porção anterior em forma de S. São, 

então, capazes de projetar essa parte do corpo contra a presa 

(bote) ou 

introduzem 

o agressor 

os dentes 

(bote defensivo), momento 

inoculadores e injetam a 

em que 

peçonha 

(solenóglifas) Outras serpentes inoculam o veneno somente no 

ato de morder (proteróglifas e opistóglifas) (Fonseca, 1949; Jorge & 

Ribeiro, 19B9a; Puorto, 1992) • 
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Dentre as mais de 2.300 espécies de serpentes 

encontradas no mundo, cerca de 350 são consideradas 

peçonhentas {Fonseca, 1949) • 

Devido ao grande aumento da população humana mundial 

e sua concentração em grandes cidades, a probabilidade de um 

homem encontrar uma serpente peçonhenta na natureza, durante 

sua vida, tem sido quase zero <Britânica, 1990l. 

1.2. SERPENTES PEÇONHENTAS DO BRASIL 

Dentre as 256 espécies encontradas no Brasil, cerca 

de 10% da fauna mundial de serpentes, têm sido consideradas 

peçonhentas aquelas 

subfamílias Crotalinae, 

pertencentes à 

gêneros Bothrops, 

família Viperidae, 

Lachesis, Crotalus 

( solenóglifas) e à família Elapidae, gênero Micrurus 

(proteróglifas) {Fonseca, 1949; Hoge & Romano-Hoge, 1978/79). 

Envenenamentos por serpentes opist6glifas têm sido 

descritos no Brasil \Wucherer, 1867; Martins, 1918; silva Junior, 19561 tendo 

sido responsabilizadas as 

(Nickerson & Henderson, 1976; Silva 

patagoniensis (Nishioka & Silveira, 

espécies Philodryas olfersii 

& Buononato, 1983/84), Philodryas 

1994l e Clelia clelia plumbea 

(Wied) <Pinto et al., 19911 • Dezenas de casos de picadas podem 

ocorrer, contudo, sem que em um único haja inoculação de 

veneno suficiente para determinar manifestações evidentes de 

envenenamento (Ribeiro et al., 1994) • Assim, as serpentes 

opistóglifas têm sido quase sempre referidas como não-
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peçonhentas (Fonseca, 1949; Rosenfeld, 1972; Jorge & Ribeiro, 1989a; Puorto, 1992) 1 

ou ainda como semi venenosas (Rosenfeld, 1991) • 

Em caso de acidente, a distinção entre as serpentes 

peçonhentas e não peçonhentas é importante para se reconhecer 

precocemente a possibilidade de envenenamento, embora, na 

maioria das regiões do país, o quadro clínico permita a 

distinção quanto ao gênero da serpente. Devido à presença de 

fossetas loreais, visíveis a uma distância segura de mais de 

Um metrO (Fonseca, 1949; Rosenfeld, 1971; Belluomini, 1984; Jorge & Ribeiro, 1989a) e 

dentes inoculadores bastante desenvolvidos, as serpentes 

solenóglifas podem ser facilmente reconhecidas. Em caso de 

presença de guizo na extremidade da cauda não há necessidade 

sequer de observar as fossetas loreais, pois o guizo é mais 

facilmente reconhecido e, no Brasil, só existe em Crotal us 

durissus - as cascavéis - que são peçonhentas. As serpentes 

proteróglifas, pertencentes ao gênero Micrurus -as corais-, 

com exceção de algumas espécies do norte do país, possuem 

coloração branca ou amarelada, vermelha e preta, em forma de 

anéis, o que também facilita o seu reconhecimento. Existem, 

todavia, serpentes áglifas ou opistóglifas que apresentam 

padrão de coloração semelhante e são, por isso, chamadas de 

falsas corais (Fonseca, 1949; Belluomini, 1984). A distinção entre as 

corais verdadeiras e falsas é difícil porque as primeiras, ao 

contrário das solenóglifas, além de não possui rem fosse ta 

loreal apresentam dentes inoculadores pouco maiores do que os 

demais (Brazil, 1911; Jorge & Ribeiro, 1984) • A presença de olhos mui to 
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pequenos e a ponta da cauda relativamente grossa pode ajudar 

no reconhecimento da coral verdadeira (Grantsau, 1991>. 

Hábitos terrestres e predominantemente noturnos são 

comuns entre as serpentes peçonhentas brasileiras (Amaral, 1927; 

Fonseca, 1949; Hoge & Romano-Hoge, 1978/79; Campbell & Lamar, 1989). Apenas algumas 

espécies como Bothrops insularia, B. bilineata e B. taeniata, 

têm hábitos de permanecer na vegetação (Amaral, 1927; campbell & Lamar, 

1989) e outras, como as do gênero Micrurus, possuem hábitos 

SUbterrâneOS (Fonseca, 1949; Rosenfeld, 1991). 

Em todo o país existem cerca de 20 espécies do gênero 

Bothrops, 

Crotalus 

18 do Micrurus, e apenas uma de cada um dos gêneros 

(Crotalus durissus) e Lachesis (Lachesis muta). 

Existem, 

várias 

porém, mesmo 

subespécies. 

entre estas duas últimas espécies, 

Em praticamente todo o território 

nacional 

gêneros 

podem ser 

Bothrops e 

encontradas uma ou 

Micrurus. Crotalus 

mais espécies dos 

durissus e Lachesis 

muta ocorrem, respectivamente, em regiões secas e em regiões 

úmidas (floresta Amazônica e Mata Atlântica) (Hoge & Homano-Hoge, 

1978/79; Belluomini, 1984). 

Nas várias regiões do Estado de São Paulo existem uma 

ou mais das seguintes espécies B. jararaca, B. moojeni, B. 

jararacussu, B. neuwiedi, B. 

fonsecai, B. i tape tiningae e, 

alternatus, B. 

apenas na I lha 

Grande, B. insularia (Hoge & Romano -Hoge, 1978/79) • 

cotiara, B. 

da Queimada 



INTRODUÇÃO 8 

1.3. SERPENTE B. JARARACA 

A E. jararaca (Wied), Viperidae, possui vários nomes 

populares: jararaca, j araca ou j aracá, jararaca do campo, 

jararaca do cerrado, jararaca dormideira, jararaca 

preguiçosa, jararaca da mata virgem, jararaca do rabo branco 

(para exemplares jovens) (Amaral, l927; 1930l. Seu comprimento pode 

chegar até aproximadamente 1, 50 a 1, 60 metros (campbell & Lamar, 

l989; Puorto, 1992). O corpo é considerado delgado quando comparado 

ao das outras espécies do gênero <sazima, 1988) • Apresenta manchas 

escuras em forma de "V" invertido ao longo do dorso que 

variam individualmente quanto à tonalidade, ao formato, às 

dimensões, à integridade e à posição. O formato dos desenhos 

parece manter- se após mudança de pele, funcionando, embora 

não tão precisamente, como as impressões digitais do homem, 

sendo usados em pesquisa, para reconhecimento de indivíduos 

(sazima, 1988) • Os desenhos no dorso, figuras trapezóides e 

subtriangulares, e o colorido de fundo, que vai do amarelo ao 

quase negro, variam muito entre os espécimes. É facilmente 

observada uma faixa escura entre o olho e o ângulo da 

mandíbula (Fonseca, 1949; Sazima, l988; Campbell & Lamar, l989). Devido a 

semelhanças quanto a esses aspectos, pode ser confundida com 

B. jararacussu e B. moojeni. É interessante observar que 

essas últimas espécies coexistem com B. jararaca em várias 

regiÕeS (Campbell & Lamar, l989) • 

Essa serpente ocorre, também, em pequena extensão do 

norte da Argentina (região das Missões) e do nordeste do 
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Paraguai, mas é encontrada sobretudo no Brasil, compreendendo 

os Estados da Bahia (sul), Espírito Santo, Rio de Janeiro (em 

pequena extensão), Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São 

Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Possivelmente também ocorra no sul de Goiás (Campbell & Lamar, 1989}. 

Embora tenha sido encontrada desde o nível do mar até cerca 

de 1200 m acima desse, essa distribuição vertical ainda é 

pouco conhecida, sendo mais referida em áreas baixas ou 

intermediárias (Campbell & Lamar, 1989; Sazima, 1992}. 

A B. jararaca entra em contato com o homem sobretudo 

na zona rural por se adaptar bem às áreas cultivadas, embora 

tenha sido encontrada também em metrópole (São Paulo) , em 

áreaS Verdes de parques e loteS vagos (Puorto et al., 1990; Sazima, 

1992} • 

Essa serpente pode permanecer na vegetação a 1-2 

metros do solo, mas apresenta hábito essencialmente terrestre 

(sazima, 1988}, o que pode explicar a maior parte das picadas se 

dar nos membros inferiores, abaixo dos joelhos, 

principalmente nos pés e tornozelos (Ribeiro & Jorge, 1990al • Seu 

bote, o que é comum às outras serpentes Viperidae, se dá numa 

seqüência rápida, pouco acessível à percepção humana (sazima, 

1989} • 

Em geral alimenta-se de pequenos animais, 

principalmente roedores e anfíbios (Amaral, 1927; sazima, 1992}. Foi 

observado que sua maior atividade corresponde ao período mais 

quente e úmido do ano, de outubro a maio (sazima, 1988} • Esse é 

também o período em que mais ocorrem acidentes (Ribeiro & Jorge, 
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1990al. Desloca-se sobretudo no final da tarde e início da 

noite (Sazima, 1988) • Os acidentes, entretanto, ocorrem 

principalmente durante o dia, o que se deve, provavelmente, à 

maior a ti v idade do homem do campo no período diurno (Ribeiro et 

al., 1995) • 

B. jararaca é a espécie responsável pela maioria dos 

acidentes atendidos no Hospital Vital Brazil do Instituto 

Butantan (HVB-IB) (Cardoso & Brando, 1982; Jorge et al., 1988; Ribeiro & Jorge, 

1990al, sendo os exemplares jovens responsáveis por mais da 

metade dos envenenamentos comprovadamente causados por essa 

espécie (Ribeiro & Jorge, 1989a, 1990al • Isso tal vez se explique, pelo 

menos em parte, porque parecem apresentar maior propensão a 

desferir botes defensivos <sazima, 1988) • 

1.4. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DOS ACIDENTES POR SERPENTES 

PEÇONHENTAS 

Segundo estimativas de Swaroop e Grab (1954) 1 

excluindo-se a China, 

Repúblicas Socialistas 

ocorreriam anualmente, 

os países 

Soviéticas 

em todo o 

da antiga União das 

e da Europa Central, 

mundo, cerca de 500.000 

picadas de serpentes e 30.000 a 40.000 mortes <swaroop & Grab, 

1954) • 

No Brasil, o Estado de São Paulo tem sido pioneiro na 

obtenção de dados epidemiológicos sobre os acidentes por 

serpentes peçonhentas. Foram obtidos nesse Estado, por Vital 

Brazil, os primeiros dados sobre a importância dos acidentP-R 
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ofídicos no Brasil. Essa obtenção foi possível, em parte, 

graças à produção e ao uso terapêutico do soro contra os 

venenos (Brazil, 1911) • 

O soro eqüino contra veneno de serpentes brasileiras 

foi inicialmente produzido por Vital Brazil, a partir de 

1901. Junto com o produto era distribuído um "Boletim para 

Observações de Acidentes Ofídicos" que deveria ser preenchido 

e devolvido com dados do acidente que motivou o seu uso. Em 

1911 foram divulgados os primeiros dados referentes aos 

boletins recebidos. O autor observou que a maior parte dos 

acidentes era causada por uma serpente chamada de 

"jararaca" 1
, que os homens eram acometidos mais do que as 

mulheres, que as pessoas com mais de 15 anos de idade eram 

mais picadas do que as mais jovens, que os membros inferiores 

eram atingidos em cerca de 3/4 das vezes e que os 

trabalhadores rurais eram os que mais comumente se 

acidentavam (Brazil, 1911) • Outros autores utilizaram-se dos 

mesmos boletins, para estudos semelhantes, analisando-os em 

diferentes períodos e chegando a conclusões semelhantes 

(Penteado, 1918; Assumpção, 1928; Amaral, 1930; Fonseca, 1949). 

Em anos recentes, novamente o soro, desta vez a sua 

escassez, facilitou a obtenção de novos conhecimentos 

estatísticos sobre a ocorrência de acidentes ofídicos. Em 

1984 a produção de imunobiológicos por um grande laboratório 

particular (Syntex do Brasil) foi suspensa, o que levou a uma 

crise no abastecimento deste produto (Musse & Almeida, 1986; 

1 Provavelmente tratava-se da serpente Bothrops jararaca. 
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Ministério ... , 1988). Isso motivou a criação, em 1986 do Programa 

Nacional de Ofidismo. Foi então estabelecido que o Ministério 

da Saúde passaria a comprar toda a produção nacional de 

antivenenos para o tratamento de pacientes picados por 

serpentes e a repassaria às Secretarias Estaduais de Saúde 

que, por sua vez, deveriam organizar a distribuição nos seus 

Estados e notificar os acidentes (Ministério ...• 1987b; 1988). 

Este sistema facilitou o conhecimento da importância 

tendo sido sanitária do acidente ofídico no Brasil, 

especialmente preciso em São Paulo. Isso devido ao alto grau 

de organização em que esse Estado se encontrava mesmo antes 

da criação do Programa, quando já fazia restrição da venda e 

controle da utilização do soro produzido no IB (Instituto Butantan, 

1990) • 

Hoje já é bem conhecido que os acidentes por 

serpentes peçonhentas representam problema de saúde pública 

no Brasil. São notificados anualmente mais de 20.000 casos ao 

Ministério da Saúde, sendo que nem todos os Estados fazem 

notificação com regularidade. Cerca de 88% das picadas são 

causadas por Bothrops (Ministério ... , 1988). No Estado de São Paulo, 

virtualmente todos os pacientes picados por serpentes 

peçonhentas, atendidos em serviços de saúde, recebem 

antiveneno, a população tem hábito de procurar recurso médico 

e o sistema de notificação dos acidentes funciona 

adequadamente, sendo reposto o soro à unidade de saúde 

mediante a notificação e informação de quantas ampolas foram 

utilizadas. Neste Estado, durante um período em que o soro 
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não podia ser comprado (1986-1989) 1 estando disponível, 

portanto, apenas nos órgãos oficiais de saúde, pôde-se saber, 

com bastante segurança, que ocorrera anualmente mais de 2.000 

acidentes sendo cerca de 85% deles por Bothrops {Ribeiro, 1990; 

Ribeiro et al., 1993b). Embora a incidência seja de 6,5/100.000 

habitantes, é muito variável de região para região, com 

cifras tão baixas quanto O, 3/100.000 hab., no município de 

São Paulo e tão altas quanto 81,2/100.000 hab., no município 

de Registro, no Vale do Ribeira {Pires de Campos et al.' 1993) • 

Em São Paulo (Ribeiro et al., 1993bl e em toda a região 

Sudeste (Resende et al, 1989) tais acidentes apresentam marcada 

sazonalidade, com predomínio nos meses quentes e chuvosos do 

início e do final do ano. O acidente por serpentes do gênero 

Bothrops é aquele com maior incidência e, apesar de 

apresentar letalidade menor do que o acidente por Crotalus 

{Jorge & Ribeiro, 1990a; 1992), parece ser responsável pela maioria dos 

ÓbitOS {Pires de Campos et al., 1994) e tem sido CaUSa de morbidade e 

de seqüelas graves (Jorge & Ribeiro, 1990al • Embora o acidente se] a 

mais comum entre adultos jovens, o óbito predomina nos 

extremOS de idade (Lebrão et al., 1995) • 

1.5. FISIOPATOLOGIA DO ENVENENAMENTO 

A 

provocadas 

conhecida. 

fisiopatologia das manifestações clínicas 

pelo envenenamento botrópico não é totalmente 

As diversas atividades do veneno parecem ser as 

responsáveis pelos diferentes sinais e sintomas apresentados 
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pelo paciente 1 eXCetO a infecção (Rosenfeld, 1991; Jorge & Ribeiro, 1990a) • 

Essa ocorre quando há contaminação do tecido necrosado por 

bactérias geralmente provenientes do próprio veneno e costuma 

manifestar- se por abscessos (Jorge et al., 1994) • 

1.5.1. AÇÕES DO VENENO DAS SERPENTES DO GÊNERO BOTHROPS 

O envenenamento ofídico é uma intoxicação exógena 

causada pelas ações do veneno inoculado pelos dentes da 

serpente. Essas ações são dependentes de uma grande variedade 

de toxinas, mui tas das quais são enzimas (Rosenfeld, 1971) • 

No veneno de serpentes do gênero Bothrops já foram 

descritas várias atividades denominadas: proteolítica, 

necrotizante, edemaciante, miotóxica, hemorrágica, 

coagulante, fosfolipásica, e outras. Exceto no que se refere 

à atividade coagulante e, em parte à hemorrágica, entretanto, 

a relação entre essas atividades e as manifestações clínicas 

do envenenamento são pouco conhecidas. Estas têm sido 

didaticamente atribuídas às atividades básicas do veneno, a 

proteolítica2
, a coagulante e a hemorrágica, que podem não 

ter correspondência com as ações demonstradas 11 in vi tro 11 ou 

mesmo em animais de experimentação (Rosendeld, 1971; Jorge & Ribeiro, 

1990a) .. 

Foi tentado correlacionar, para diversas espécies de 

Bothrops, a dose letal 50%3 (DL50) dos venenos com as 

2 A atividade protcolítica tem sido considerada como aquela capaz de causar sofrimento tccidual, ou seja, 
inflamação c nccrose, dependente ou não da ação do veneno sobre as proteínas. 
3 A dose letal 50% (DL50) é aquela que mata 50% dos animais inoculados. 
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diferentes ações determinadas "in vitro" e "in vivo". A DL50, 

no entanto, foi calculada, em camundongo, por inoculação do 

veneno por via intraperi toneal. Essa via não é, senão em 

casos de exceção, aquela em que a serpente inocula o veneno 

no homem e não se tem qualquer indicação de que a toxicidade 

por via intra peritoneal seja concordante com aquela por via 

intramuscular ou subcutânea. Além disso, nenhuma das outras 

atividades avaliadas foi determinada por inoculação 

intraperitoneal (Ferreira et al., 1992). Observa-se, assim, que a 

utilização desse dado para o entendimento do envenenamento 

humano é difícil. 

- A atividade "proteolítica" tem sido 

responsabilizada pela 

1982> • Também chamada 

necrose na região da picada <vital srazil, 

necrosante, provavelmente engloba a 

edemaciante e a miotóxica, e é a responsável tanto pela 

reação inflamatória quanto pela necrose que pode ocorrer na 

região anatômica picada (Brazil, 1911; Rosenfeld, 1991) • Brazil e 

Rosenfeld consideraram a ação proteolítica como a responsável 

pela necrose tecidual, baseados no fato de que esta ação 

ocorre apenas com acidentes por venenos que apresentam 

acentuada atividade proteásica em substratos como gelatina, 

caseína e fibrina. Entretanto serpentes cujos venenos não 

apresentam atividade proteolítica verdadeira, como o de 

algumas subespécies de Naja asiática, são capazes de causar 

necrose na região da picada (Vital Brazil, 1982). Assim, embora o 

termo proteolítica não seja inteiramente adequado para 
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abranger toda a atividade capaz de determinar inflamação e 

necrose, permanece designando-a devido ao uso já consagrado. 

- A atividade hemorrágica é dependente da ação de 

metaloproteínas, que promovem, nos tecidos onde o veneno é 

inoculado, 

celular, a 

extravasamento de sangue para 

partir dos capilares sanguíneos 

o interstício 

(Mandelbaum, 1976) • 

Segundo experimentos com veneno de cascavel norte-americana, 

que provoca envenenamento semelhante, em muitos aspectos, 

àquele causado pelo VenenO botrópiCO (Clement & Pietrusko, 1978; Ownby, 

1982l, dois mecanismos mostraram- se envolvidos no 

extravasamento das hemácias: diapedese, 

das junções intercelulares e lesão 

devido a modificações 

da parede vascular, 

especialmente do endotélio <ownby, 1982). A atividade hemorrágica 

é responsável por púrpuras e equimoses na região da picada, 

muitas vezes com extensão para regiões mais proximais, 

seguindo o trajeto dos vasos, podendo ocorrer mesmo sem 

concomitante alteração da coagulação sanguínea (Rosenfeld, 1971; 

Jorge & Ribeiro, 1990al • Envenenamentos por Philodryas sp. , serpente 

colubridae, também causam equimoses muito semelhantes <silva & 

Buononato, 1983/84; Ribeiro et al., 1994) • Seu veneno, entretanto, possui 

atividade hemorrágica, demonstrada através de inoculação em 

subcutâneo de camundongo (Assakura et al., 1992), mas parece não 

provocar alteração da coagulação sanguínea (Jorge & Ribeiro, 1990a; 

Ribeiro et al., 1994) • 

região anatômica 

explicadas pela 

Assim, as 

picada por 

atividade 

manifestações hemorrágicas na 

Bothrops podem ser totalmente 

hemorrágica do veneno. Essa 
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atividade, possivelmente, também participa da fisiopatologia 

das hemorragias sistêmicas, tais como púrpuras à distância da 

região picada, gengi vorragia e outras {Rosenfeld, 1971; Kamiguti et al., 

1991; 1992) • 

- A atividade coagulante é responsável por distúrbios 

da coagulação devido ao consumo principalmente do 

fibrinogênio (Secretaria ... , 1982; Jorge & Ribeiro, 1989a; Rosenfeld, 1991). Os 

principais locais de ação do veneno (ativação do fator X e/ou 

da protrombina e/ou do fibrinogênio) dependem da espécie em 

questão (Nahas et al., 1979) • 

Embora as alterações da coagulação sejam dependentes 

da ativação dos seus fatores, ações fibrinolíticas também 

podem ocorrer (Maruyama et al., 1992). Em uma avaliação do veneno de 

nove espécies de Bothrops foi demonstrado, em todas, enzimas 

tantO COagulanteS COmO fibrinolÍticaS (Furtado et al., 1991}. 

As atividades coagulante, fibrinolítica, 

anticoagulante (B. castelnaudi), e ativadora plaquetária 

podem participar nos distúrbios da hemostasia (Kamiguti & Cardoso, 

1989) • Não se sabe a importância da atividade anticomplementar 

do veneno (Birdsey et al., 1971) e a ação hemolítica só foi 

detectada "in vitro" (Kelen et al., 1960/62; Rosenfeld et al., 1960/62; 1968). 

Embora os venenos das diversas espécies de serpentes 

do gênero Bothrops possam apresentar diferenças quantitativas 

e mesmo qualitativas nas atividades referidas, até onde se 
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conhece, eles não diferem muito no que se refere ao 

envenenamento que provocam. 

1.5.2. AÇÕES DO VENENO DE BOTHROPS JARARACA 

As ações do veneno de B. jararaca são semelhantes 

àquelas conhecidas para o gênero Bothrops. É um dos venenos 

mais estudados e até considerado característico do gênero. 

Através da eletroforese sobre "cellogel", pôde-se observar 

que esse veneno apresenta composição complexa, com separação 

eletroforética de 15 frações, número maior do que o 

apresentado por cinco outros venenos botrópicos também 

testados. Não é conhecida, no entanto, a ação de muitas 

dessas frações (Víllarroel et al., 1973) • 

Além de a ação "in vitro" do veneno das serpentes nem 

sempre ter correspondência com aquela "in vivo 11
, a 

intensidade de cada atividade pode variar entre exemplares da 

mesma espécie, principalmente de acordo com idade e 

procedência (Rosenfeld et al., 1959; Kamígutí et al., 1987; Perrone et al., 1989). A 

comparação entre a potência do veneno de B. jararaca com a 

daqueles de outras espécies do mesmo gênero é, portanto, 

difícil. 

- A atividade proteolítica ou necrosante foi 

mensurada por inoculação do veneno de B. jararaca por via 

intradérmica em cobaias, tendo- se considerado a dose mínima 

necrosante (DMN) como sendo aquela capaz de causar necrose de 
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6 a 8 mm2, 72 horas após a inoculação. Verificou-se que a DMN 

dos venenos de B. jararaca, B. cotiara, B. neuwiedi e B. 

pradoi está ao redor de 160 ~g, maior do que aquela do veneno 

de B. moojeni e menor do que aquela dos venenos de B. 

alterna tus e B. jararacussu (Villarroel et al., 1978/79) • Em um outro 

estudo, contudo, a capacidade necrosante, testada também em 

camundongos, mostrou-se maior para o veneno de B. neuwiedi e 

B. pradoi e menor para o de B. cotiara e B. alternatus tendo 

sido utilizadas, para cada mistura, veneno coletado de pelo 

menOS 3 Ü Serpentes (Ferreira et al., 1992) • 

atribuidas, pelos próprios autores, 

diferenças dos venenos empregados. 

Essas variações são 

à metodologia ou a 

Diferentes atividades do veneno podem variar de 

intensidade dependendo da espécie do animal submetido à sua 

ação (Brazil, 1911). Deste modo, variações nas intensidades das 

atividades dos venenos 

devem ser utilizadas 

encontradas 

com muita 

em estudos experimentais 

cautela para explicar 

diferenças entre os envenenamentos pelas diversas espécies de 

Bothrops. 

Assim, a fisiopatologia da inflamação e necrose no 

local da picada por Bothrops e, especificamente por B. 

jararaca é complexa. 

- A atividade hemorrágica do veneno de B. jararaca é 

dependente de três metaloproteínas hemorraginas já 

isoladas (Mandelbaum, 1976; Assakura et al.' 1986) I tendo sido demonstrado 

que uma delas não mostrou ação caseinolítica detectável. O 
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efeito hemorrágico também não guardou relação com o efeito 

caseinolítico e foi muito mais intenso com as hemorraginas do 

que com o veneno cru (Mandelbaum & Assakura, 1988) • Avaliado em 

camundongo o veneno de B. jararaca apresentou atividade 

hemorrágica intensa quando comparada 

espécies de Bothrops (Ferreira et al.' 1992) • 

à de oito outras 

Embora em um estudo de acidentes por B. jararaca os 

casos de gengi vorragia só tenham ocorrido em pacientes com 

alterações da coagulação sanguínea (Ribeiro & Jorge, 1988al, tem sido 

sugerido que os fatores hemorrágicos atuem sistemicamente 

(vital Brazil, 1982) • Recentemente, foi produzida hemorragia 

sistêmica por inoculação subcutânea do veneno, em ratos. 

Também em um estudo clínico pôde-se dosar hemorragina 

circulante em pacientes picados por B. jararaca e seu nível 

no soro correlacionou-se com a presença de hemorragia (Kamiguti 

et al., 1992). 

- A atividade coagulante é dependente da ativação do 

fator X, da protrombina e do fibrinogênio (ação trombina 

símile) !Nahas et al., 1979). Essa atividade é mais intensa nos 

VenenOS daS SerpenteS maiS jOVenS (Kamiguti et al., 1987; Rosenfeld et al., 

19S9l. A fração que a apresenta pode ser isolada em colunas de 

cromatografias e papel de eletroforese (Denson & Rousseau, 1970). 

Duas enzimas fibrinolíticas do veneno de B. jararaca 

foram purificadas e caracterizadas ( 11 j ararafibrase I e II 11
) • 

Trata-se de proteínas, provavelmente de metaloproteínas, que 
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não demonstraram ser ativadoras de plasminogênio (Maruyama et al., 

1992) • 

Foi também demonstrada a presença de um componente 

agregante plaquetário no veneno ( "coaglutinin") (Read et al., 

1978) . 

A fisiopatologia do sangramento no envenenamento por 

Bothrops e mais especificamente por B. jararaca é, 

provavelmente, dependente de múltiplos fatores. A hemorragia 

na região da picada tem sido atribuida fundamentalmente às 

alterações 

sistêmico, 

capilares devidas 

entretanto, tem 

às hemorraginas. O sangramento 

fisiopatologia mais complexa, 

podendo participar a alteração da coagulação, a 

trombocitopenia e/ou disfunção plaquetária, a fibrinólise, as 

alterações capilares devidas às hemorraginas e as lesões 

previamente eXistentes (Kamiguti & Cardoso, 1989; Jorge & Ribeiro, 1990a; 

Kamiguti et al., 1991) • 

Outras manifestações do envenenamento como o choque e 

a insuficiência renal têm, também, fisiopatologia não bem 

determinada. 

1.6. ANTIVENENO (SORO) 

O soro antibotrópico é produzido, em eqüinos, através 

de várias inoculações de uma mistura padrão contendo 50% de 

veneno de B. jararaca e 50% de veneno de várias outras 

espécies de serpentes do gênero Bothrops. Após a imunização 
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dos animais o soro é separado dos elementos figurados do 

sangue e processadO industrialmente (Raw et al., 1991) • 0 prOdUtO 

final é um concentrado de imunoglobulinas, em grande parte 

específicas contra o veneno. 

A potência do soro antibotrópico é calculada por 

soroneutralização, "in vitro", onde 5 DL50 do veneno de B. 

jararaca são incubadas com diferentes volumes do soro. Essa 

mistura é inoculada por via intraperitoneal, no camundongo, e 

é calculada a DE50 4 do antiveneno e a sua capacidade 

neutralizante (Dalmora et al.' 1992) • Observe- se, portanto, que I 

quando se diz que 10 ml do soro neutralizam 50 mg de veneno, 

essa afirmativa só é válida para a neutralização da 

capacidade letal do veneno em camundongo e nas condições 

artificiais de experimentação apresentadas acima. 

1.7. MANIFESTAÇÕES DO ENVENENAMENTO POR BOTHROPS 

As manifestações clínicas, pelo que se conhece, são 

muito semelhantes, independentemente das diferentes espécies 

e subespécies do gênero Bothrops que causaram o envenenamento 

(Rosenfeld, 1965; Jorge & Ribeiro, 1990a). Iniciam-se com a introdução da 

peçonha, geralmente no tecido subcutâneo e/ou muscular que 

causa manifestações na região da picada e sistêmicas. 

Imediatamente após a picada, ocorre dor e edema que adquire 

tonalidade violácea devido ao extravazamento de sangue para o 

4DE50 é a dose de anti veneno que salva 50% dos animais inoculados com uma determinada quantidade 
de veneno que os mataria. 
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espaço extra vascular. O 

final do primeiro dia, 

edema aumenta principalmente até o 

podendo atingir grandes proporções 

(Bra:z:il, 1911; Rosenfeld, 1965; Secretaria ... , 1982; Jorge & Ribeiro, 1989a}. Podem, 

ainda, ocorrer extensas equimoses que atingem regiões mais 

proximais à picada, principalmente no 

(Rosenfe1d, 196s 1 19911 • Quando a gravidade 

suficiente para determiná-las podem 

trajeto dos vasos 

do envenenamento é 

ocorrer flictenas, 

principalmente nos casos que vão evoluir para necrose e 

infecção secundária 

tecidos profundos 

(Ribeiro & Jorge, 19B9bl • A grande destruição dos 

com relativa pele, e a 

contaminação dos tecidos lesados 

preservação da 

pelo próprio veneno podem 

levar à formação de extensos abscessos (Jorge et al., 19941. Em 

alguns casos os pacientes acabam por apresentar distúrbios 

funcionais permanentes ou mesmo perder o membro acometido, 

mas a maioria parece evoluir para a cura sem seqüelas (Fonseca, 

1949; Jorge & Ribeiro, 19B9a; Roaenfeld, 1991). Não tem sido avaliada, no 

entanto, a evolução desses pacientes com acompanhamento 

prolongado. 

Podem também ocorrer manifestações sistêmicas, sendo 

mais comuns os sangramentos e, entre esses, a gengivorragia, 

pelo menos no envenenamento por B. jararaca (Ribeiro r. Jorge, 19sea; 

Jorge & Ribeiro, 1990a) • Em envenenamento por B. moojeni, a 

gengi vorragia não é forma comum de sangramento IKouyoumdjian, et 

al., 1990). 

Em caso de envenenamento 

(Rosenfeld, 1971; 1991 l • Oligúria ou 

grave pode 

anúria, 

ocorrer choque 

motivadas pela 

insuficiência renal aguda, costumam ser causadas por necrose 



INTRODUÇÃO 24 

tubular aguda (Amaral et al., 1986) ou necrose cortical (Azevedo & 

Teixeira, 1938; Amaral et al., 1985; 1986) • A principal causa de óbito 

parece ser a insuficiência renal (Jorge & Ribeiro, 199oal mas, 

hemorragia (Lopez 

Choque (Rosenfeld, 

et al., 

1965; 

1972; 

1971; 

Zugaib et al., 1985; Jorge & 

1991; Teixeira, 1979) e 

evidentemente, também podem causá-lo. 

Ribeiro, 1989a) 1 

septicemia, 

Laboratorialmente, minutos após a picada, pode ser 

detectada alteração da coagulação sanguínea (Ribeiro & Jorge, 1988a; 

Jorge & Ribeiro, 1990a) • Esta 

envenenamentos por 

manifestação é comum à 

serpentes peçonhentas 

maioria dos 

(botrópico, 

crotálico e laquético) , não ocorrendo apenas naquele por 

Micrurus (Haad, 1980/81; Jorge & Ribeiro, 1990a; Kamiguti & Cardoso, 1989) • 

Desenvolvem-se também leucocitose com neutrofilia (Rosenfelct, 1965, 

1991), como parte de reação da fase aguda com a qual o 

organismo responde (Barravieira et al., 1995) • 

A história natural do envenenamento pelas diferentes 

serpentes peçonhentas no Brasil é desconhecida. O curso 

clínico, no entanto, passa a ser conhecido à medida que se 

avolumam publicações de séries de casos de picadas com 

confirmação da espécie. Nesse aspecto, o envenenamento mais 

bem estudado é também aquele por B. jararaca, uma vez que há 

registro de grande número de casos atendidos em hospital 

especializado (HVB) (Ribeiro & Jorge, 1990a). 

Embora não existam dados precisos, a letal idade do 

acidente botrópico no Brasil foi calculada em O, 5% (Resende et 

al., 1989) • Entre 5. 852 casos de acidente botrópico atendidos no 

Estado de São Paulo, no período de 1986 a 1989, a letalidade 
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foi de O, 3% (Ribeiro et al., 1993b). Entre 977 casos de envenenamento 

por B. jararaca registrados no HVB no período de 1981 a 1987, 

não houve nenhum caso de óbito (Ribeiro & Jorge, 1990a) • 

1.8. FATORES PROGNÓSTICOS DO ENVENENAMENTO POR BOTHROPS 

Alguns autores já chamaram a atenção para fatores que 

poderiam interferir na evolução dos pacientes picados por 

serpentes peçonhentas, especialmente por Bothrops. 

Vital Brazil (1911), em sua clássica publicação, A 

Defesa Contra o Ophidismo, já se referia a alguns possíveis 

fatores de gravidade do acidente ofídico, como: 

- a espécie da serpente; 

- tempo entre a última alimentação da serpente e a 

picada (a reposição total da peçonha ocorreria dentro de 15 a 

30 dias); 

- introdução dos dois dentes inoculadores; 

- resistência individual da vítima (muito variável 

com a idade) ; 

- região picada (seriam mais graves as picadas em 

áreas mais vascularizadas e não cobertas por vestimentas, ou 

naquelas em que seria mais fácil a introdução de ambos os 

dentes inoculadores) ; 

- tempo entre a picada e a administração do soro 

(deveriam ser administradas doses maiores se o atendimento 

fosse tardio ) (Brazil, 1911) • 
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Amaral (1930), refere que os fatores que influenciam 

na gravidade do acidente estão relacionados com a serpente e 

com a vítima. Em relação à serpente considera serem mais 

graves os envenenamentos por determinadas espécies (B. 

jararacussu, B. alternatus e B. neuwiedi) e por exemplares 

adultos que secretariam maior quantidade de veneno do que os 

jovens ou os já envelhecidos. Em relação à vítima considera 

mais graves picadas em regiões proximais, em pessoas mui to 

jovens, de pequeno porte ou previamente doentes (Amaral, 1930l • 

Fonseca (1949) chama a atenção para a quantidade de 

veneno inoculada, o porte da vítima e a região anatômica 

picada, como fatores de gravidade do envenenamento. Picadas 

em regiões mais vascularizadas 

inoculação de pequena quantidade 

motivada pelo fato de os dentes 

seriam mais graves. A 

de peçonha poderia ser 

inoculadores não terem 

atingido ou permanecido adequadamente nos tecidos da vítima, 

ou ainda por ter a serpente picado um animal antes de picar o 

homem. Seriam mais graves os acidentes com crianças e animais 

de pequeno porte, tendo sido, até mesmo, sugerido o 

tratamento com doses tanto maiores quanto menores fossem as 

vítimas (Fonseca, 1949) • 

Rosenfeld (1972) refere-se à maior quantidade de 

veneno na glândula de espécies como a B. jararacussu e B. 

alternatus, o que levaria a acidentes de maior gravidade 

(Rosenfeld, 1972l • O mesmo autor refere também associação evidente 

entre a necrose no local da picada e a gravidade do 

envenenamento, exceto para o acidente por exemplares mui to 
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jovens, o que atribui à 11 ausência de fatores necrosantes no 

veneno de jararacas jovens, ao lado de atividade coagulante 

maior do que nos adultos 11 (Rosenfeld, 1991) • 

Várias publicações 

coagulação sanguínea ou à 

referem-se à alteração da 

incoagulabilidade sanguínea, 

manifestações precoces do envenenamento botrópico, como sinal 

de gravidade (Rosenfeld, 1991; secretaria ... , 1982) • A ocorrência de 

incoagulabilidade sanguínea foi, até mesmo, utilizada como 

determinante da dose de soro a ser administrada ao paciente, 

conforme manual para o diagnóstico e tratamento de acidentes 

por animais peçonhentos da Secretaria de Estado da Saúde de 

São Paulo (Secretaria .. , 1982) • 

Estudos recentes mostraram que casos que evoluiram 

sem complicação haviam 

sanguínea em 

complicações 

proporção 

locais e/ou 

apresentado 

igual aos 

sistêmicas 

incoagulabilidade 

que evoluiram com 

(Ribeiro et al., 1985) • 

Avaliando-se apenas a evolução para complicações no local da 

picada os achados foram semelhantes (Jorge & Ribeiro, 1990b; Ribeiro & 

Jorge, 1989bl • Quando se analisa somente acidentes por serpentes 

B. jararaca adultas, entretanto, esta manifestação passa a 

comportar-se como fator de gravidade (Ribeiro & Jorge, 1990c). Isto 

provavelmente ocorre porque a atividade proteolítica nos 

venenos das serpentes jovens é menor e a potência coagulante 

maior do que nas adultaS (Rosenfeld et al., 1959; Kamiguti et al., 1987) • 

Desde as experiências com cães inoculados com veneno 

e tratados com antiveneno, feitas por Vital Brazil (1911), é 

conhecido que existe necessidade de se administrar o 
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antiveneno o mais rapidamente possível, considerando-se, 

portanto, a demora no atendimento como um fator de gravidade 

(Brazil, 1911). Mourão (1971), em um trabalho social na 

Arquidiocese de Juiz de Fora onde foram criados 23 "Postos 

Anti-Ofídicos", demonstra preocupação com o tempo 

transcorrido entre a picada e o atendimento. Ao realizar a 

primeira avaliação do trabalho, refere que 63% das pessoas 

picadas foram atendidas dentro de 3 horas após o acidente 

(Mourão, 1971) • Atualmente, esta forma descentralizada de 

atendimento tem sido levada a efeito em todo o Estado de São 

Paulo, onde existem mais de duzentos Pontos Estratégicos 

(PEs) para o atendimento dos acidentes por animais 

peçonhentos com pessoal da área de saúde devidamente treinado 

(Ribeiro et al., 1993b) • 

Em avaliação de 1.564 casos de acidentes por Bothrops 

atendidos no HVB, observou-se maior freqüência de necrose e 

abscesso nos pacientes com menos de 13 anos de idade, quando 

comparados aos demais (Ribeiro & Jorge, 198Bb) • 

O conhecimento de fatores clínicos e epidemiológicos 

que se correlacionam com a gravidade do envenenamento tem 

implicações principalmente na profilaxia do acidente e no 

tratamento do envenenamento. A simples sugestão de que a 

picada na perna poderia levar, com maior freqüência, a 

complicações na região acometida, conduziu ao reforço na 

indicação dO USO de botaS até 0 jOelhO (Jorge & Ribeiro, 1989a; 1990b) 1 

apesar da menor freqüência de picadas na perna, em relação ao 

pé e tornozelo (17,2% e 52,8%, respectivamente) (Ribeiro et al., 
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1993bl. Estudo evidenciando que a alteração da coagulação não 

se relaciona bem com a gravidade do envenenamento (Ribeiro et al., 

19B5l, levou a que se retirasse das orientações oficiais, a 

alteração da coagulação enquanto dado para se considerar o 

envenenamento como grave, com vistas a administrar maior 

volume do soro (Ministério ... , 19B7a; secretaria ... , 1993). Acrescenta-se 

que a alteração da coagulação é uma manifestação que responde 

adequadamente ao tratamento com pequenas doses de soro (~~e et 

al., 1995). 

não 

A maioria dos 

foi comprovada 

fatores prognósticos levantados acima 

cientificamente, constituindo apenas 

hipóteses que, portanto, necessitam ser testadas. 

A análise bivariada pode auxiliar o clínico que busca 

indícios de gravidade do envenenamento com vistas, por 

exemplo, ao cálculo da dose de soro que deve ser utilizada. A 

técnica de análise multi variada, por sua vez, possibilita 

separar as 

prognósticos 

variáveis de confusão dos verdadeiros fatores 

para eventos desfavoráveis como necrose e 

abscesso. Permite, também, conhecer a importância real de 

cada variável de forma independente. Esta técnica não tem 

sido utilizada, com esse propósito, nos envenenamentos por 

serpentes peçonhentas. 
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2. OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo identificar, no 

acidente por Bothrops jararaca, os fatores ligados à serpente, 

à epidemiologia, às manifestações clínicas precoces e aos 

procedimentos terapêuticos iniciais, que possam: 

-estar associados à evolução do envenenamento para 

necrose e abscesso; 

-ser prognósticos para a evolução para necrose e 

abscesso 



~ 

3.MATERIAL E METODO 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

3 1. POPULAÇÃO ESTUDADA 

Foram inicialmente avaliados 3.139 prontuários de 

pacientes picados por serpentes do gênero Bothrops atendidos 

no HVB- IB durante os anos de 1981 a 1990. Selecionou-se, a · 

seguir, 1.376 casos em que os acidentes foram causados pela 

espécie B. jararaca, cujo diagnóstico foi confirmado pela 

identificação da serpente. Finalmente, para possibilitar a 

análise multivariada utilizando também a variável tamanho da 

serpente, foram selecionados, para o presente estudo, os 779 

casos em que havia a anotação dessa variável. Como em 1981 

nenhuma serpente havia sido medida, todos os 779 casos foram 

atendidos no período de 1982 a 1990. 

3.2. DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico de acidente por Bothrops foi realizado 

por médicos especializados no atendimento a envenenamento por 

animal peçonhento, pertencentes ao corpo clínico do Hospital 

Vital Brazil5
• Teve como base a epidemiologia, as 

manifestações clínicas e as alterações laboratoriais 

apresentadas pelo paciente. O diagnóstico de acidente pela 

5 O Hospital Vital Brazil funciona ininterruptamente com equipe permanente de médicos 
especializadados e atende apenas a pacientes vítimas de acidentes por animais 
peçonhentos, sendo o único no mundo com essas características. 

BIBLIOTECA 
ft.CULDADE DE St\ÚOE PÚfíUC,'\ 
liN,VEHSIOADF OE S•'O PAULO 
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espécie B. jararaca, no entanto, foi realizado somente nos 

casos de acidente botrópico em que a serpente foi apresentada 

e identificada por técnicos especializados do Laboratório de 

Herpetologia do IB, onde foram também mensuradas quanto ao 

comprimento. 

A avaliação clínica foi registrada em prontuários 

médicos que, devido às características do HVB, já possuem um 

questionário impresso com algumas perguntas voltadas para o 

agravo. Isso facilitou o registro das informações e, 

conseqüentemente, a sua obtenção com regularidade, 

principalmente aquelas relacionadas à epidemiologia do 

acidente. Os pacientes eram internados para receber 

antiveneno e acompanhados quanto à evolução clínica, o que 

incluia marcação de retorno a nível ambulatorial quando 

necessário. 

3.3.VARIÁVEIS COLETADAS 

Especialmente com o propósito de coletar os dados 

referentes ao acidente foi elaborada uma 11 ficha de coleta 11 

que é apresentada como Anexo. 

A identificação do paciente em cada ficha foi feita 

pelo número do seu prontuário médico. Os dados foram 

coletados pela própria autora, a partir desses prontuários e 

também, muitas vezes, por avaliação clínica dos pacientes 

e/ou entrevista com esses ou seus acompanhantes. 
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3.3.1.VARIÁVEIS RELACIONADAS COM O ACIDENTE 

MUNICÍPIO DE OCORRÊNCIA 

MÊS 

PERÍODO DO DIA 

35 

Os acidentes foram classificados conforme tenham 

ocorrido em um de quatro períodos do dia, de acordo com os 

seguintes horários: 06: ooj-12: 00; 12; ooj-18: 00; 18: ooj-24: 00; 

24:00 l-06:00. 

3.3.2.VARIÁVEL RELACIONADA COM A SERPENTE 

COMPRIMENTO 

Foram obtidas as mensurações das serpentes em 

centímetros e, porteriormente, elas foram agrupadas em faixas 

de comprimento, conforme se segue: 20j-40, 40j-60, 60j-80, 

80j-100, 1001-1 140 em. 

3.3.3.VARIÁVEIS RELACIONADAS COM O PACIENTE 

SEXO 

IDADE 

Foi registrado o número 

paciente, e, posteriormente, 

conforme se segue: 

de 

os 

anos completos de cada 

dados foram agrupados 

-faixas etárias de 10 em 10 anos. 
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-crianças (menores de 13 anos) e adultos (13 e mais 

anos) . 

-crianças e adultos jovens (menores de 20 anos) e 

adultos (20 e mais anos) . 

REGIÃO ANATÔMICA PICADA 

Foi coletada inicialmente informação 

região anatômica picada, conforme se segue: 

-membros inferiores: 

perna, joelho/coxa; 

dedo do pé, pé, 

sobre cada 

tornozelo, 

-membros superiores: dedo da mão, mão, antebraço, 

braço; 

-cabeça 

-tronco. 

Posteriormente, para a análise bivariada e 

multivariada os casos foram reagrupados de três formas a 

saber: 

-pé/dedo do pé, mão/dedo da mão, antebraço+braço, 

cabeça+tronco+coxa+joelho, tornozelo e perna; 

-dedos do pé, dedos da mão, perna e outras; 

-perna e outras regiões. 
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3.3.4.VARIÁVEIS RELACIONADAS COM o ENVENENAMENTO I SUAS 

MANIFESTAÇÕES E SEU TRATAMENTO 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS NA REGIÃO ANATÔMICA PICADA 

Os pacientes foram classificados de acordo com a 

presença ou ausência de dor, de edema, de equimose, de bolha, 

de necrose e de abscesso. 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS SISTÊMICAS 

Sangramento fora da região anatômica picada 

Os pacientes foram classificados de acordo com a 

presença ou ausência de sangramentos fora do sítio da picada, 

tais como gengivorragia, epistaxe, hematúria, hematêmese, 

hematoma, petéquias, melena, sangramento por via vaginal, por 

ferimentos recentes e na conjuntiva. 

Choque 

Considerou-se que o paciente apresentou choque quando 

o médico registrou sua ocorrência no prontuário. Esse 

diagnóstico foi realizado em bases clínicas e, em todos os 

casos, acompanhou-se de hipotensão arterial grave. Não foi 

possível, entretanto, ter- se uma avaliação satisfatória das 

suas causas. 
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Avaliação da coagulação sanguínea 

A alteração da coagulação sanguínea foi avaliada pela 

observação macroscópica da coagulação de um pequeno volume de 

sangue em um tubo de vidro. Foi considerada normal se houve 

coagulação de todo o volume do tubo em menos de 15 minutos, 

prolongada se em mais de 15 minutos, parcial se o coágulo 

formou-se apenas em parte do conteúdo do tubo e, finalmente, 

ausência de coagulação ou sangue incoagulável, quando não se 

detectou coágulo. 

Os pacientes foram, assim, classificados como tendo 

apresentado coagulação normal, parcial, prolongada ou ausente 

e, posteriormente, reagrupados como aqueles com coagulação 

normal e aqueles com coagulação alterada. 

TRATAMENTOS 

Torniquete 

Os pacientes foram agrupados conforme tenham ou não 

feito uso de torniquete proximal à região anatômica picada, 

independente da intensidade e tempo de garroteamento. 

Intervalo de tempo entre o acidente e o atendimento 

no HVB 

Os casos foram agrupados conforme o intervalo de 

tempo entre o acidente e o atendimento ao paciente no HVB, 

como se segue: oj-1 i 1j-3 i 3j-6 i Gj-12 i 12 ou mais horas. 
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Soroterapia específica no HVB 

Foi coletada informação sobre o número de ampolas de 

soro (anti veneno) administradas a cada paciente. Os casos 

foram agrupados de acordo com as seguintes faixas de doses 

administradas: ll-5 i 5I-lO i e 10 ou mais ampolas. 

Soroterapia específica antes de chegar ao HVB 

Foi coletada informação sobre o número de ampolas 

administradas ao paciente, em outra unidade de saúde, antes 

da chegada ao HVB. 

Período de permanência no HVB 

O tempo de permanência dos pacientes foi coletado em 

horas, quando o período era inferior a um dia, e em dias, 

quando superior a 24 horas. Estes foram posteriormente 

agrupados de acordo com os seguintes períodos de internação: 

ül-1; ll-2; 21-3; 31-5; 5I-lO e 10 ou mais dias. 

3.4.MÉTODO DE ANÁLISE 

Foi apresentada a distribuição de freqüência (análise 

univariada) de todas as variáveis coletadas. Seqüencialmente 

foi .realizada a análise bivariada relacionando-se cada um dos 

desfechos desfavoráveis (necrose e abscesso) com as demais 

variáveis, para se conhecer a associação. Para tanto, 

utilizou-se o teste do qui quadrado (X2) com correção de 
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continuidade de Yates ou teste de Fisher (aerquó et aL, 19ad • Para 

identificar os fatores prognósticos para ocorrência de 

necrose e abscesso na região anatômica picada, elaborou-se 

dois modelos de regressão logística multivariada, um para 

identificar as variáveis que se correlacionam de forma 

independente com necrose e outro para as que se correlacionam 

de forma independente com abscesso. As variáveis sexo e idade 

dos pacientes, e aquelas mais significantes nos testes de 

associação (p<0,05), foram selecionadas para a análise 

multivariada6
• O intervalo de tempo entre o acidente e o 

atendimento no HVB e a alteração da coagulação sangüínea 

também foram testados, independente da análise bivariada, 

devido a importância que vem sendo dada a essas variáveis. 

Algumas variáveis não foram submetidas a essa análise, mesmo 

que estatisticamente significantes à análise bivariada. Dor e 

edema, que ocorreram em quase todos os pacientes e que podem 

ser provocadas pela necrose ou pelo abscesso; equimose e 

bolha que, como a própria necrose, têm relação com destruição 

tecidual; choque, porque o número de casos foi muito pequeno 

(4 casos) número de ampolas de soro administrado, pois a 

dose de soro recomendada depende da gravidade do 

envenenamento; tempo de permanência do paciente internado no 

HVB, por ser, muitas vezes, dependente do tratamento para a 

necrose ou abscesso. 

6 Esta seqüência, análise univariada, bivariada e multivariada (esta última organizada em dois 
momentos para necrose c para abscesso), será utilizada na apresentação dos resultados. (cf. item 4). 
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A ordem de entrada de cada variável nos modelos para 

necrose e para abscesso ( "stepwise forward selection 

procedure") (Kleinbaum et al, 1982) foi baseada no nível de 

significância estatística obtido do resultado dos testes de 

associação. Para cada um desses modelos, portanto, iniciou-se 

pela variável cuja associação com necrose e com abscesso, 

respectivamente, mostrou maior significância estatística. Em 

seguida acrescentou- se uma variável por vez, em seqüência 

decrescente do valor do p. Permaneceram no modelo aquelas que 

melhoravam a 

variáveis de 

precisão 

confusão 

do mesmo ou que 

para outra(s) já 

se comportavam 

existente(s). 

como 

Caso 

isso não acontecesse, a variável era retirada do modelo, pois 

ela não seria fator prognóstico para a ocorrência do desfecho 

em questão. 

Os programas utilizados foram o EPIINFO (versão 

5. 01b) (oean et al, 1990) e, para a análise multi variada, o MULTLR 

(Campos Filho & Franco, 1989) • 

Considerando que todos os casos foram atendidos no 

Hospital Vital Brazil do Instituto Butantan, no período de 

1982 a 1990, esse dado foi omitido nos títulos das tabelas 

apresentadas em RESULTADOS. 



4.RESULTADOS 



RESULTADOS 43 

4. RESULTADOS 

4.1. ANÁLISE UNIVARIADA 

4.1.1. VARIÁVEIS RELACIONADAS COM O ACIDENTE 

MUNICÍPIO DE OCORRÊNCIA 

Em relação ao município de ocorrência a maioria 

dos acidentes se deu na Grande São Paulo e dentro dela, 

principalmente, no município de São Paulo (Tabela 1) . 
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Tabela 1 Pacientes picados por B. jararaca segundo o município de 
ocorrência (N~ c % ). 

Município Número % 

São Paulo 66 18,2 
lbiúna 44 12,2 
Co tia 23 6,4 
Mairiporã 19 5,2 
Embu-Guaçu 13 3,6 
Suzana 14 3,9 
Juquitiba 13 3,6 
Santa Isabel 11 3,0 
Itapecerica da Serra 10 2,8 
Mogi das Cruzes 10 2,8 
São Bernardo do Campo 10 2,8 
São Roque 10 2,8 
Embu 9 2,5 
Guarulhos 7 1,9 
Santana do Parnaíba 6 1,7 
Santo André 6 1,7 
Arujá 5 1,4 
Caucaia do Alto 5 1,4 
Diadema 5 1,4 
Itaquaquecetuba 5 1,4 
São Lourenço da Serra 5 1,4 
Vargem Grande Paulista 5 1,4 
Franco da Rocha 4 1,1 
ltapevi 4 1,1 
Ribeirão Pires 4 1,1 
Cai eiras 3 0,8 
Francisco Morato 3 0,8 
Mau á 3 0,8 
Osasco 3 0,8 
Outros* 33 9,1 

Total** 362 100,0 

* 1 ou 2 casos em cada município. 

* * Em 415 casos não foi obtida informação sobre a procedência. 
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MÊS e PERÍODO DO DIA 

Os acidentes foram mais comuns nos meses do 

início e do final do ano (Gráfico 1) e ocorreram 

principalmente no período da tarde (Gráfico 2). 

Grafico 1: Pacientes picados por B.jararaca segundo o mês de 
ocorrência 

jan 

·ui 
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Gráfico 2: Pacientes picados por B.jararaca segundo o 
período do dia em que ocorreu o acidente 

O a 6 
50 

46 



RESULTADOS 47 

4.1.2. VARIÁVEL RELACIONADA COM A SERPENTE 

COMPRIMENTO 

As serpentes mediram de 20 a 140 em, com média de 

57,0 em (Tabela 2). 

Tabela 2 Pacientes picados por B. jararaca segundo o tamanho da serpente 
(N!!, % e % acumulada). 

Tamanho 
(em) 

201-

401-. 

601-

40 

60 

80 

801- 100 

100 1-1 140 

Total 

Média = 57,01 

Desvio padrão= 29,98 

Número % %acumulada 

403 51,7 51,7 

95 12,2 63,9 

73 9,4 73,3 

114 14,6 87,9 

94 12,1 100,0 

779 100,0 
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4.1.3.VARIÁVEIS RELACIONADAS COM O PACIENTE 

SEXO e IDADE 

Cerca de três quartos dos pacientes (589 casos -

75 1 6%) eram do sexo masculino. A idade variou de 01 a 84 

anos (média de 30 1 O - mediana de 25 anos) e a faixa 

etária mais acometida foi aquela de 10 1- 20 anos 1 

seguida daquelas de 20 1- 30 e 30 1- 401 respectivamente 

(Tabela 3) . 

Tabela 3 Pacientes picados por B. jararaca segundo a idade (NQ, % c % 
acumulada). 

Idade 

o l-10 

10 l-20 

20 l-30 

30 l-40 

40 l-50 

50 l-60 

60 e mais 

Total 

Média 

Mediana 

== 30,0 

= 25,0 

Desvio padrão = 17 I 6 

Número 

90 

182 

155 

117 

101 

82 

52 

779 

% %acumulada 

11,6 11,6 

23,4 34,9 

19,9 54,8 

15,0 69,8 

13,0 82,8 

10,5 93,3 

6,7 100,0 

100,0 
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REGIÃO ANATÔMICA PICADA 

Os pacientes foram picados mais comumente nos 

membros inferiores, principalmente nos pés/tornozelos e 

pernas, e nos membros superiores, principalmente nas mãos 

(Tabela 4) . 

Tabela 4 Pacientes picados por B. jararaca segundo a região anatômica 
picada (NQ e % ). 

Região anatômica 

Membros inferiores 

Dedo do pé 

Pé 

Tornozelo 

Perna 

Joelho/coxa 

Subtotal 

Membros superiores 

Dedo da mão 

Mão 

Antebraço 

Braço 

Subtotal 

Tronco 

Cabeça 

Total 

Número 

109 

247 

72 

81 

7 

516 

147 

87 

19 

7 

260 

2 

1 

779 

% 

14,0 

31,7 

9,2 

10,4 

0,9 

66,2 

18,9 

11,2 

2,4 

0,9 

33,4 

0,3 

O, 1 

100,0 
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4 .1. 4. VARIÁVEIS RELACIONADAS COM O ENVENENAMENTO, SUAS 

MANIFESTAÇÕES E SEU TRATAMENTO 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS LOCAIS NA REGIÃO ANATÔMICA 

PICADA E SISTÊMICAS 

As manifestações clínicas mais comuns na região 

anatômica picada foram a dor e o edema, que ocorreram em 

pouco mais de 90% dos casos, e a equimose que ocorreu em 

cerca da metade. Manifestações que mostram maior 

destruição tecidual como bolha, necrose e abscesso 

ocorreram em menos do que 15% dos casos (Tabela 5) e não 

ocorreu nenhum óbito. 

Tabela 5 Pacientes picados por B. jararaca segundo manifestações locais e 
sistêmicas (N.Q e % ). 

Manifestações Número % 

Locais 

Dor 715 91,8 

Edema 716 91,9 

Equimose 394 50,6 

Bolha 99 12,7 

Necrose* 111 14,2 

Abscesso 61 7,8 

Sistêmicas 

Sangramento 75 9,6 

Choque 4 0,5 

*Quatro pacientes sofreram amputação cirúrgica. 
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Sangrámento fora da região anatômica picada e 

choque 

Embora manifestação clínica sistêmica como o 

choque tenha sido registrada, a mais comum foi o 

sangramento fora da região da picada, que ocorreu em 75 

pacientes (9,4%) (Tabela 5), sendo mais freqüente a 

gengivorragia (Tabela 6) . 

Tabela 6 Pacientes picados por /1. jararaca segundo sangramentos fora do 
sítio da picada (NQ e % ). 

Sangramento Número % 

Gengivorragia 58 72,50 

Hematúria 6 7,50 

Hematêmese 4 5,00 

Por ferimento 4 5,00 

Epistaxe 2 2,50 

Hematoma 2 2,50 

Por via vaginal 1 1,25 

Petéquias 1 1,25 

Melena (úlcera gástrica) 1 1,25 

Conjuntiva! 1 1,25 

Total 80* 100,00 

*Cinco pacientes apresentaram mais de um tipo de sangramento. 
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Avaliação da coagulação do sangue 

A alteração sistêmica mais comumente registrada 

foi o distúrbio da coagulação do sangue que, no entanto, 

poucas vezes determinou manifestação clínica. Dentre os 

765 casos em que houve mensuração do tempo de coagulação 

sanguínea, ela mostrou-se alterada em 54,8% (Tabela 7). 

Tabela 7 Pacientes picados por B. jararaca segundo avaliação da 
coagulação sanguínea (N.Q., % c 'Yo acumulada). 

Coagulação 

Ausente* 

Parcial** 

Prolongada*** 

Normal 

Total 

* Sangue incoagulável. 

Número 

353 

44 

22 

346 

765 

% 

46,1 

5,8 

2,9 

45,2 

100,0 

%acumulada 

46,1 

51,9 

54,8 

100,0 

** 

*** 

Coagulação apenas de parte do volume do sangue coletado. 

Coagulação de toda a amostra de sangue coletada, porém em período 

prolongado. 

Em 14 casos não havia registro do resultado do exame no prontuário médico. 
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TRATAMENTO 

Torniquete 

O uso de torniquete foi referido em 290 casos 

(37,2%). 

Intervalo de tempo entre o acidente e o 

atendimento no HVB 

A maioria dos pacientes foi atendida no HVB 

dentro de três horas (66,2%) e menos de 10%, seis horas 

ou mais após a picada (Tabela 8). 

Tabela 8 

Intervalo 
(horas) 

OI- 1 

li- 3 

3 1- 6 

61-12 

121-24 

24 e mais 

Total 

Média 

Pacientes picados por B. jararaca segundo intervalo entre a 
picada e o atendimento no HVB (NQ, % e % acumulada). 

Número % %acumulada 

66 8,5 8,5 

450 57,8 66,2 

204 26,2 92,4 

42 5,4 97,8 

10 1,2 99,1 

7 0,9 100,0 

779 100,0 

= 2,38 

Desvio padrão = 0,92 
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Soroterapia específica no HVB 

O soro foi administrado no HVB em 681 pacientes 

sendo que a maioria recebeu 4 ou 6 ampolas (Tabela 9) . 

Tabela 9 l)acientes picados por B. jararaca segundo dose de soro 
administrada no HVB (N.Q, % e % acumulada). 

Dose de soro 
(ampolas) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 e mais 

Total 

Número 

60 

18 

292 

11 

163 

I 

91 

2 

24 

19 

681* 

% %acumulada 

8,8 8,8 

2,6 11,4 

42,9 54,3 

1,6 55,9 

23,9 79,8 

0,2 80,0 

13,4 93,4 

0,3 93,7 

3,5 97,2 

2,8 100,0 

100,0 

* 98 pacientes não receberam soro no HVB porque: haviam-no recebido 

previamente; o envenenamento havia sido muito leve ou o atendimento muito 

tardio. 

Média = 4,65 

Desvio padrão = 2,84 
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Soroterapia especifica antes de chegar ao HVB 

Cinquenta e três pacientes (6,8%) receberam soro 

antes de chegar ao HVB, sendo que de 47 em que a dose foi 

relatada, 22 (46,8 %) receberam de 1 a 4 ampolas, 20 

(42,6%) receberam de 5 a 9 ampolas e 5 (10,6%) acima de 

10 ampolas. 

Tempo de permanência no HVB 

O tempo de permanência no HVB foi de, no máximo, 

57 dias, e cerca de 90% dos pacientes permaneceram menos 

de 5 dias internados (Tabela 10). 

Tabela 10 Pacientes picados por B. jararaca segundo tempo de permanência 
no HVB (NQ, % c % acumulada). 

Dias 

o 1- 1 

1 1- 3 

3 1- 5 

5 l-10 

10 e mais 

Total 

Média = 2,80 

Desvio padrão = 3,63 

Número % %acumulada 

262 33,6 33,6 

228 29,3 62,9 

208 26,7 89,6 

58 7,4 97,0 

23 3,0 100,0 

779 100,0 
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4.2. ANÁLISE BIVARIADA 

4.2.1. VARIÁVEIS RELACIONADAS COM O ACIDENTE 

MÊS 

Observou-se associação entre a ocorrência de 

necrose e o período do ano em que se deu o acidente. Para 

abscesso, entretanto, essa associação não foi demonstrada 

(Tabela 11) . 
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Tabela 11 Pacientes picados por B. jararaca segundo o mês e a ocorrência de 
necrose e a ocorrência de abscesso. 

Mês Necrose 

Sim Não Total 

% NQ % 

Jan 18 20,5 70 79,5 88 100,0 

Fev 13 23,6 42 76,4 55 100,0 

Mar 19 16,5 96 83,5 115 100,0 

Abr 5 5,1 94 94,9 99 100,0 

Mai 9 20,5 35 79,5 44 100,0 

Jun 2 6,9 27 93,1 29 100,0 

Jul 4 21,0 15 78,9 19 100,0 

Ago 5 25,0 15 75,0 20 100,0 

Set 2 6,7 28 93,3 30 100,0 

Out 12 16,7 60 83,3 72 100,0 

No v 9 8,5 97 91,5 106 100,0 

Dez 13 12,7 89 87,3 102 100,0 

Total 111 14,2 668 85,8 779 100,0 

Necrose 

x.2 = 24,18 
GL = 11 
p = 0,011 

Abscesso 

Sim Não Total 

NQ % 

8 9,1 80 90,9 88 100,0 

8 14,5 47 85,5 55 100,0 

12 10,4 103 89,6 115 100,0 

4 4,0 95 96,0 99 100,0 

4 9,1 40 90,9 44 100,0 

2 6,9 27 93,1 29 100,0 

2 10,5 17 89,5 19 100,0 

3 15,0 17 85,0 20 100,0 

1 3,3 29 96,7 30 100,0 

6 8,3 66 91,7 72 100,0 

2 1,9 104 98,1 106 100,0 

9 8,8 93 91,2 102 100,0 

61 7,8 718 92,2 779 100,0 

Abscesso 
x2 = 14,62 
GL = 11 
p = 0,200 
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PERÍODO DO DIA 

O período do dia em que se deu o acidente não se 

correlacionou estatisticamente com necrose ou com 

abscesso (Tabela 12). 

Tabela 12 Pacientes picados B. jararaca segundo o período do dia c a 
ocorrência de nccrosc c a ocorrência de abscesso. 

Período 

do dia 

61-12 

121-18 

181-24 

241- 6 

Total 

Necrose 

Sim Não Total 

NQ%NQ%NQ% 

46 17,5 217 82,5 263 100,0 

47 13,2 308 86,8 355 100,0 

16 10,6 135 89,4 151 100,0 

2 20,0 9 80,0 10 100,0 

111 14,2 668 85,8 779 100,0 

Necrose 
x2 = 4,48 
GL = 3 
p = 0,214 

Abscesso 

Sim Não Total 

NQ%NQ%NQ% 

23 8,7 240 91,3 263 100,0 

27 7,6 328 92,4 355 100,0 

10 6,6 141 93,4 151 100,0 

01 10,0 9 90,0 10 100,0 

61 7,8 718 92,2 779 100,0 

Abscesso 
x2 = o,7o 
GL = 3 
p = 0,873 
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4.2.2.VARIÁVEL RELACIONADA COM A SERPENTE 

COMPRIMENTO DA SERPENTE 

O comprimento das serpentes mostrou correlação 

positiva com a formação tanto de necrose quanto de 

abscesso (Tabela 13). 

Tabela 13 Pacientes picados por B. jararaca segundo o comprimento da 
serpente e a ocorrência de necrose e a ocorrência de abscesso. 

Compri
mento 
(em) 

201- 40 

401- 60 

601- 80 

Necrose 

Sim Não Total 

NQ% NQ % 

23 5,7 380 94,3 403 100,0 

1 o 10,5 85 89,5 95 100,0 

I5 20,5 58 79,5 73 I 00,0 

80 1- IOO 23 20,2 9I 79,8 1I4 100,0 

IOO I-II40 40 42,6 54 57,4 94 100,0 

Total 111 14,2 668 85,8 779 100,0 

Necrose 
x2 = 92,42 
GL =4 
p < 0,001 

Abscesso 

Sim Não Total 

I 0,2 402 99,8 403 IOO,O 

5 5,3 90 94,7 95 IOO,O 

8 I1,0 65 89,0 73 100,0 

14 12,3 100 87,7 1I4 IOO,O 

33 35,1 6I 64,9 94 100,0 

61 7,8 718 92,2 779 100,0 

Abscesso 
x2 = 133,98 
GL =4 
p < 0,001 
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4.2.3. VARIÁVEIS RELACIONADAS COM O PACIENTE 

SEXO 

A variável sexo não se correlacionou 

estatisticamente com a ocorrência de necrose ou de abscesso 

(Tabela 14) . 

Tabela 14 Pacientes picados por B. jararaca segundo sexo e a ocorrência de 
nccrose c a ocorrência de abscesso. 

Sexo Necrose 

Sim Não Total 

Feminino 30 15,8 160 84,2 190 100,0 

Masculino 81 13,8 508 86,2 589 100,0 

Total 111 14,2 668 85,8 779 100,0 

Necrose 
ÔR = 1,18 
IC = 0,72 < ÔR < 1.90 
x2 = 0,34 
p = 0,562 

Abscesso 

Sim Não Total 

% 

16 8,4 174 91,6 190 100,0 

45 7,6 544 92,4 589 100,0 

61 7,8 718 92,2 779 100,0 

Abscesso 
ÔR=1,11 
IC = 0,58 < ÔR < 2,10 
x2 = o,o4 
p = 0,846 
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IDADE 

A idade do paciente, considerando faixas com 

intervalo de 10 anos, não mostrou correlação 

estatisticamente significante com necrose ou com abscesso 

(Tabela 15) . 

Tabela 15 Pacientes picados por B. jararaca segundo idade e a ocorrência de 
necrose e a ocorrência de abscesso. 

Idade Necrose Abscesso 

dos Sim Não Total Sim Não Total 

pacientes 
NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % 

Ol-10 14 15,6 76 84,4 90 100,0 8 8,9 82 91, I 90 100,0 

101-20 29 15,9 153 84,1 182 100,0 14 7,7 168 92,3 182 100,0 

201-30 18 11,6 137 88,4 155 100,0 11 7,1 144 92,9 155 100,0 

301-40 18 15,4 99 84,6 117 100,0 12 10,3 105 89,7 117 100,0 

401-50 14 13,9 87 86,1 101 100,0 8 7,9 93 92,1 101 100,0 

501-60 12 14,6 70 85,4 82 100,0 5 6,1 77 93,9 82 100,0 

60 e mais 6 11,5 46 88,5 52 100,0 3 5,8 49 94,2 52 100,0 

Total 111 14,2 668 85,8 779 100,0 61 7,8 718 92,2 779 100,0 

Necrose 
y} = 1,89 
GL =6 
p = 0,929 

Abscesso 
x2 = 1,86 
GL =6 
p = 0,931 
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Considerando dois grupos de idade, um de crianças 

com menos de 13 anos, outro com pacientes com 13 anos ou 

mais, também não se observou correlação estatisticamente 

significante da faixa etária com necrose ou abscesso 

(Tabela 16) . 

Tabela 16 Pacientes picados por B. jararaca segundo idade c a ocorrência de 
nccrose c a ocorrência de abscesso. 

Idade Necrose 

dos Sim Não Total 

pacientes NQ % NQ % NQ % 

<13 

13 e mais 

Total 

20 15,4 110 84,6 130 100,0 

91 14,0 558 86,0 649 100,0 

111 14,2 668 85,8 779 100,0 

Necrose 
ÔR = 1,11 
IC = O 64 < ÔR < 1 94 

' ' 
x2 =0,16 
p = 0,788 

Abscesso 

Sim Não Total 

13 10,0 117 90,0 130 100,0 

48 7,4 601 92,6 649 100,0 

61 7,8 718 92,2 779 100,0 

Abscesso 
ÔR = 1,39 
IC =O 69 < ÔR < 2 75 

' ' 
x2 = o,69 
p = 0,406 
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REGIÃO ANATÔMICA PICADA 

Houve correlação positiva da região anatômica 

picada com formação de necrose e de abscesso (Tabela 17). 

Tabela 17 Pacientes picados por B. jararaca segundo a região anatômica picada 
c a ocorrência de nccrosc e a ocorrência de abscesso. 

Região 

anatômica 

Pé+dedo/pé 

Mão+dedo/mão 

Perna 

Tornozelo 

Anteb. +braço 

Cabeça+tronco 

Joelho+coxa 

Total 

Necrose Abscesso 

Sim Não Total Sim Não Total 

27 7,6 329 92,4 356 100,0 12 3,4 344 96,6 356 100,0 

40 17,1 194 82,9 234 100,0 15 6,4 219 93,6 234 100,0 

27 33,3 54 66,7 81 100,0 22 27,2 59 72,8 81 100,0 

8 11' 1 64 88,9 72 100,0 5 6,9 67 93,1 72 100,0 

5 19,2 21 80,8 26 100,0 4 15,4 22 84,6 26 100,0 

3 100,0 3 100,0 3 0,4 3 100,0 

4 57,2 3 42,8 7 100,0 3 41,8 4 57,2 7 100,0 

111 14,2 668 85,8 779 100,0 61 7,8 718 92,2 779 )00,0 

Necrose 
x2 = 50,78 
GL =6 
p < 0,001 

Abscesso 
x2 = 66,69 
GL=6 
p < 0,001 
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Considerando-se apenas quatro regiões anatômicas: 

dedo do pé i dedo da mão i perna e outras, também houve 

correlação com necrose e com abscesso. Houve maior 

ocorrência de necrose quando a picada foi na perna e no 

dedo da mão e de abscesso apenas quando a picada foi na 

perna (Tabela 18). 

Tabela 18 Pacientes picados por B. jararaca segundo a região anatômica e a 
ocorrência de necrose e a ocorrência de abscesso. 

Região Necrose Abscesso 

anatômica Sim Não Total Sim Não Total 

picada 

Dedo do pé II I O, I 98 89,9 I09 100,0 3 4,9 I06 I4,8 I09 IOO,O 

Dedo da mão- 30 20,4 II7 79,6 I47 IOO,O 8 13, I 139 19,3 147 100,0 

Perna 27 33,3 54 66,7 81 100,0 22 27,2 59 72,8 81 IOO,O 

Outras 43 9,7 399 90,3 442 100,0 28 6,3 4I4 93,7 442 100,0 

Total 11I I4,2 668 85,8 779 IOO,O 61 7,8 718 92,2 779 100,0 

Necrose 
x2 = 36,64 
GL =3 
p < 0,001 

Abscesso 
x2 = 48,36 
GL =3 
p < 0,001 
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4.2.4. VARIÁVEIS RELACIONADAS COM O ENVENENAMENTO, SUAS 

MANIFESTAÇÕES E SEU TRATAMENTO 

MANIFESTAÇÕES LOCAIS 

Dor e edema 

Todos os pacientes que evoluiram com necrose e 

abscesso apresentaram dor e edema (Tabelas 19 e 20). 

Tabela 19 Pacientes picados por B. jararaca segundo dor no local da picada e a 
ocorrência de necrose e a ocorrência de abscesso. 

Dor Necrose Abscesso 

Sim Não Total Sim Não Total 

% % 

Sim 111 15,5 603 84,5 714 100,0 61 8,5 653 91,5 714 100,0 

Não 65 100,0 65 100,0 65 100,0 65 100,0 

Total 111 14,2 668 85,8 779 100,0 61 7,8 718 92,2 779 100,0 

Necrose Abscesso 
p (Fisher) = 0,001 p (Fisher) = 0,026 
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Tabela 20 Pacientes picados por B. jararaca segundo edema no local da picada 
e a ocorrência de necrose e a ocorrência de abscesso. 

Edema Necrose Abscesso 

Sim Não Total Sim Não Total 

NQ % NQ % NQ % 

Sim 111 15,5 605 84,5 716 100,0 61 8,5 655 91,5 716 100,0 

Não 63 100,0 63 100,0 63 100,0 63 100,0 

Total 111 14,2 668 85,8 779 100,0 61 7,8 718 92,8 779 100,0 

Necrose Abscesso 
p (Fisher) = 0,001 p (Fisher) = 0,001 
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Equimose e bolha 

A presença de equimose e a de bolha associaram-se 

positivamente tanto com necrose quanto com abscesso 

(Tabelas 21 e 22) . 

Tabela 21 Pacientes picados por B. jararaca segundo equimose e a 
ocorrência de necrose e a ocorrência de abscesso. 

Equimose Necrose 

Sim 

Não 

Total 

Sim Não Total 

101 25,6 293 74,4 394 100,0 

10 2,6 375 97,4 385 100,0 

111 14,2 668 85,8 779 100,0 

Necrose 
ÔR = 12,93 
IC = 6,38 < ÔR < 26,99 
x2 = 82,70 
p < 0,001 

Abscesso 

Sim Não Total 

58 14,7 336 85,3 394 100,0 

3 0,8 382 99,2 385 100,0 

61 7,8 718 92,2 779 100,0 

Abscesso 
ÔR = 21,98 
IC = 6 50 < ÔR < 89 63 

' ' 
x2 =50,53 
p < 0,001 
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Tabela 22 Pacientes picados por B. jararaca segundo bolha e a ocorrência de 
necrose e a ocorrência de abscesso. 

Bolha 

Sim 

Não 

Total 

Necrose 

Sim Não Total 

86 86,9 13 13,1 99 100,0 

25 3,7 655 96,3 680 100,0 

111 14,2 668 85,8 779 100,0 

Necrose 
ÔR = 173,32 
IC = 80,78 < ÔR <379,58 
x2 =482,71 
p < 0,001 

Abscesso 

Sim Não Total 

% NQ % NQ % 

38 38,4 61 61,6 99 100,0 

23 3,4 657 96,6 680 100,0 

61 7,8 718 92,2 779 100,0 

Abscesso 
ÔR = 17,79 
IC = 9,54 < ÔR < 33,36 
x2 = 141,88 
p < 0,001 
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Sangramento fora da região anatômica picada 

o sangramento fora do sítio da picada 

correlacionou-se positivamente tanto com necrose quanto 

com abscesso (Tabela 23). 

Tabela 23 Pacientes picados por B. jararaca segundo sangramento fora da 
região anatômica picada e a ocorrência de necrose e a ocorrência de 
abscesso. 

Sangramento Necrose Abscesso 

Sim Não Total Sim Não Total 

% NQ % NQ % 

Sim 24 32,0 51 68,0 75 100,0 13 17,3 62 82,7 75 100,0 

Não 87 12,4 617 87,6 704 100,0 48 6,8 656 93,2 704 100,0 

Total 111 14,2 668 85,8 779 100,0 61 7,8 718 92,2 779 100,0 

Necrose 
ÔR = 3,34 
IC = 1,89 < ÔR <5,88 
x2 = 44,35 
p < 0,001 

Abscesso 
ÔR = 2,87 
IC = 1,40 < ÔR <5,83 
x2 = 9,04 
p = 0,002 
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Choque 

A ocorrência de choque também correlacionou-se 

positivamente com formação de necrose e de abscesso 

(Tabela 24) . 

Tabela 24 Pacientes picados por B. jararaca segundo a presença de choque e a 
ocorrência de necrose e a ocorrência de abscesso. 

Choque Necrose Abscesso 

Sim Não Total Sim Não Total 

% 

Sim 4 100,0 4 100,0 4 100,0 - 4 100,0 

Não 107 13,8 668 86,2 775 100,0 57 7,4 718 92,6 775 100,0 

Total 111 14,2 668 85,8 779 100,0 61 7,8 718 92,2 779 100,0 

Necrose Abscesso 
p (Fisher) = 0,000 p (Fisher) = 0,000 
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Avaliação da coagulação sanguínea 

A alteração da coagulação sanguínea não se 

correlacionou positivamente com a ocorrência de necrose 

ou de abscesso (Tabela 25) . 

Tabela 25 Pacientes picados por B. jararaca segundo alteração da coagulação 
sanguínea e a ocorrência de nccrosc c a ocorrência de abscesso. 

Coagulação Necrose Abscesso 

Sanguínea 

Alterada 

Normal 

Total 

Sim Não Total Sim Não Total 

NQ % NQ % NQ % 

65 15,5 354 84,5 419 100,0 35 8,4 384 91,6 419 100,0 

42 12,1 304 87,9 346 100,0 22 6,4 324 94,6 346 100,0 

107 14,0 658 86,0 765 100,0 57 7,5 708 92,5 765 100,0 

Necrose 
ÔR = 1,33 
IC = 0,86 < ÔR < 2,06 
x2 = 1,52 
p =0,216 

Abscesso 
ÔR =1,34 
IC = O 75 < ÔR < 2 42 , , 
x2 = o,82 
p = 0,364 
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TRATAMENTO 

Torniquete 

A utilização de torniquete pelos pacientes 

correlacionou-se tanto com formação de necrose quanto com 

abscesso (Tabela 26) . 

Tabela 26 Pacientes Jlicados por B. jararaca segundo o uso de torniquete e 
a ocorrência de necrose c a ocorrência de abscesso. 

Torniquete Necrose 

Sim 

Não 

Total 

Sim Não Total 

55 19,0 235 81,0 290 100,0 

56 11,6 433 88,5 489 100,0 

111 14,2 668 85,8 779 100,0 

Necrose 
ÔR = 1,81 
IC = 1,18 < ÔR < 2,78 
x? = 7,81 
p = 0,005 

Abscesso 

Sim Não Total 

32 11,0 258 89,0 290 100,0 

29 5,9 460 94,1 489 100,0 

61 7,8 718 92,2 779 100,0 

Abscesso 
ÔR = 1,97 
IC = 1,12 < ÔR < 3,45 
x2 = 5,88 
p = 0,015 
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Intervalo de tempo entre o acidente e o 

atendimento no HVB 

O intervalo de tempo entre a picada e o 

atendimento no HVB não se correlacionou positivamente com 

necrose ou abscesso (Tabela 27). 

Tabela 27 Pacientes picados por JJ. jararaca segundo intervalo de tempo entre 
a picada e o atendimento no HVB e a ocorrência de necrose e a 
ocorrência de abscesso. 

Intervalo ~ecrose Abscesso 

de tempo Sim Não Total Sim ~ão Total 

(horas) NQ % 

OI- 1 12 18,2 54 81,8 66 100,0 4 6,1 62 93,9 66 100,0 

li- 3 70 15,6 380 84,4 450 100,0 39 8,3 411 91,3 450 100,0 

31-6 24 11,8 180 88,2 204 100,0 13 6,4 191 93,6 204 100,0 

61-12 3 7,1 39 92,9 42 100,0 3 7, I 39 92,9 42 100,0 

12 e mais 2 11,8 15 88,2 17 100,0 2 11,8 15 88,2 17 100,0 

Total 111 14,2 668 85,8 779 100,0 61 7,80 718 92,2 779 100,0 

~ecrose 

x2 = 4,32 
GL =4 
p = 0,364 

Abscesso 
x2 = 1,72 
GL =4 
p = 0,787 
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Soroterapia específica no HVB 

A dose de soro administrada no HVB correlacionou-

se positivamente tanto com necrose quanto com abscesso 

(Tabela 28) . 

Tabela 28 Pacientes picados por B. jararaca segundo a dose de soro 
administrada no HVB e a ocorrência de necrose e a ocorrência de 
abscesso. 

Dose de 

soro 

(ampolas) 

li- 5 

5J-10 

10 e mais 

Total 

Necrose 

Sim Não Total 

31 8,4 339 91,6 370 100,0 

54 20,1 214 79,9 268 100,0 

21 48,8 22 51,2 43 100,0 

106 15,6 575 84,4 681 100,0 

Necrose 
x? = 55,05 
GL =2 
p < 0,001 

Abscesso 

Sim Não Total 

NQ %NQ %NQ% 

12 3,2 358 96,8 370 100,0 

28 10,4 240 89,6 268 100,0 

17 39,5 26 60,5 43 100,0 

57 8,4 624 91,6 681 100,0 

Abscesso 
x? = 68,64 
GL =2 
p < 0,001 
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Período de permanência no HVB 

Finalmente, correlacionou-se positivamente com a 

presença de necrose e de abscesso, o tempo em que o 

paciente permaneceu internado no HVB (Tabela 29) . 

Tabela 29 Pacientes picados por B. jararaca segundo o período de 
permanência no HVB e a ocorrência de necrose e a ocorrência de 
abscesso. 

Período 
de 

Necrose 

internação Sim Não Total 

(dias) NQ % NQ % NQ % 

OJ- 1 

li- 5 

5J-10 

10 e mais 

Total 

8 3,1 254 96,9 262 100,0 

49 11,2 387 88,8 436 100,0 

33 56,9 25 43,1 58 100,0 

21 91,3 2 8,7 23 100,0 

111 14,2 668 85,8 779 100,0 

Necrose 
x2 = 228,2 
GL =3 
p < 0,001 

Abscesso 

Sim Não Total 

NQ %NQ %NQ% 

5 1,9 257 98,1 262 100,0 

14 3,2 422 96,8 436 100,0 

23 39,7 35 60,3 58 100,0 

19 82,6 4 17,4 23 100,0 

61 7,8 718 92,2 779 100,0 

Abscesso 
x2 = 285,2 
GL =3 
p < 0,001 
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pode ser observado, correlacionam-se Como 

positivamente com o desenvolvimento de necrose e 

abscesso: o comprimento da serpente agressora, a região 

anatômica picada (perna), o uso de torniquete, a presença 

de dor, edema, equimose, bolha, choque, sangramento fora 

da região anatômica picada, a dose de soro administrada e 

o tempo em que o paciente permaneceu internado no HVB. 

Correlacionam-se 

desenvolvimento apenas 

positivamente 

de necrose: região 

com o 

anatômica 

picada (dedo da mão) e o mês de ocorrência do acidente. 

Não se correlacionam com o desenvolvimento de 

necrose ou de abscesso: a idade e o sexo do paciente, o 

horário em que ocorreu o acidente, o tempo entre a picada 

e o atendimento no HVB, a alteração da coagulação 

sanguínea. 
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4.3. ANÁLISE MULTIVARIADA PARA NECROSE 

Das variáveis analisadas a região anatômica 

picada foi a primeira a ser colocada nesse modelo por ter 

sido a que mostrou maior significância estatística à 

análise bivariada (Quadro 1) . 

Quadro 1 Aruílise multivariada para necrose e variável região anatômica 
picada (modelo 1). 

Variável Coef(j3i) ÔR p 

Região anatômica picada 

Outras regiões basal 

Dedos da mão 0,858 2,360 0,000 

Perna 1,526 4,602 0,000 
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Considerando-se como fator de risco o acidente 

ter sido com serpentes de 401- 60, 601- 80, 801- 100 e 

100 ou mais em, a variável não mostrou significância 

estatística para a faixa de tamanho de 40j-60, o que 

motivou recodificação dessa variável para serpentes 

menores do que 60 em, 60j-80, SOj-100, e lOOI-1140 em 

{Quadro 2) . 

Quadro 2 Análise multivariada para necrose considerando as vanaveis 
região anatômica picada c tamanho da serpente (modelo 2). 

Variáveis Coef.(f3i) ÔR p 

Região anatômica picada 

Outras regiões basal 
Dedo da mão 0,920 2,511 0,000 
Perna 0,677 1,968 0,000 

Comprimento da serpente (em) 

20 1- 60 basal 

60 1- 80 1,197 3,312 0,000 

80 f-100 1,223 3,398 0,000 

100 1-1140 2,235 9,349 0,000 
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Quando a variável sangramento foi colocada no 

modelo, utilizando-se o fato do paciente ter apresentado 

sangramento como fator de risco, houve significância 

estatística (Quadro 3). 

Quadro 3 Análise multivariada para necrose considerando as vanaveis 
região anatômica, picada, tamanho da serpente e sangramento 
(modelo 3). 

Variáveis CoefWi) ÔR p 

Região anatômica picada 

Outras regiões basal 
Dedo da mão 1,051 2,861 0,000 
Perna 0,812 2,254 0,009 

Comprimento da serpente (em) 

201- 60 basal 

601- 80 1,192 3,296 0,000 

80 l-100 1,262 3,535 0,000 

1001-1140 2,219 9,205 0,000 

Sangramento 
Não basal 
Sim 1,427 4,166 0,000 
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Acrescentando- se a variável torniquete houve 

significância estatística e não houve modificação dos 

coeficientes anteriores, portanto, permanecendo também no 

modelo (Quadro 4). 

Quadro 4 Análise multivariada para necrose considerando as vanaveis 
região anatômica picada, tamanho da serpente, sangramento e 
uso de torniquete (modelo 4). 

Variáveis Coef. (13) ÔR p 

Região anatômica picada 

Outras regiões basal 
Dedo da mão 1,055 2,874 0,000 
Perna 0,774 2,169 0,013 

Comprimento da serpente (em) 

201- 60 basal 

601- 80 1,161 3,194 0,001 

801-100 1,253 3,504 0,000 

1001-1140 2,211 9,133 0,000 

Sangramento 
Não basal 
Sim 1,433 4,194 0,023 

Torniquete 
Não basal 
Sim 0,514 1,672 0,000 
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Ao se acrescentar a variável sexo, considerando o 

feminino como fator de risco, houve significância 

estatística (Quadro 5) . 

Quadro 5 Análise multivariada para necrose considerando as variáveis 
região anatômica picada, tamanho da serpente, sangramento, 
uso de torniquete e sexo do paciente (modelo 5). 

Variáveis Coef Wi) ÔR p 

Região anatômica picada 

Outras regiões basal 
Dedo da mão 1,097 2,998 0,000 
Perna 0,846 2,331 0,007 

Comprimento da serpente (em) 

201- 60 basal 

601- 80 1,212 3,361 0,000 

801-100 1,311 3,713 0,000 
100 l-1140 2,302 10,002 0,000 

Sangramento 

Não basal 
Sim 1,428 4,174 0,000 

Torniquete 

Não basal 
Sim 0,482 1,620 0,035 

Sexo 

Masculino basal 
Feminino 0,560 1,751 0,034 
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Ao se acrescentar a variável mês, comparando- se 

os envenenamentos nos dois primeiros meses do ano com os 

demais (março a dezembro), houve significância 

estatística. Os resultados apontam para fator de risco 

acidentes nos meses de janeiro e fevereiro (Quadro 6) . 

Quadro 6 Análise multivariada para necrose considerando as vanave1s 
região anatômica picada, tamanho da serpente, sangramento, uso 
de torniquete, sexo do paciente e mês de ocorrência do acidente 
(modelo 6). 

Variáveis Coef. Wi) ÔR IC (ÔR) p 

Região anatômica picada 
Outras regiões basal 
Dedo da mão 1,250 3,492 [1,933- 6,306] 0,000 
Perna 1,055 2,873 [1,495- 5,520] 0,001 

Comprimento da serpente (em) 
201- 60 basal 

601- 80 1,247 3,482 [1,681- 7,215] 0,000 

801-100 1,514 4,547 [2,3 51- 8, 792] 0,000 
1001-1140 2,561 12,955 [6,752-24,857] 0,000 

Sangramento 
Não basal 
Sim 1,474 4,366 [2,310- 8,253] 0,000 

Torniquete 
Não basal 
Sim 0,502 1,652 [1,041- 2,623] 0,033 

Sexo 
Masculino basal 
Feminino 0,671 1,956 [1, 146- 3,339] 0,013 

Mês 
Jan/fev basal 
Mar/abr -1,273 0,280 [0,141- 0,555] 0,000 
Mai/jun/juVago/set/out -0,348 0,706 [0,380- 1,31 O] 0,269 
Nov/dez -0,922 0,397 [0,200- O, 788] 0,008 
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Ao se testar como fatores prognósticos as 

variáveis idade, considerando-se faixas de 10 em 10 anos, 

menores de 13 anos e 13 ou mais anos, menores de 20 e 20 

ou mais, alteração da coagulação, tempo entre a picada e 

o atendimento médico no HVB, não houve significância 

estatística. 

Observa-se, portanto, que se correlacionam de 

forma independente com a formação de necrose, a região 

anatômica picada (dedo da mão e perna) o comprimento da 

serpente agressora (60 em ou mais), a presença de 

sangramento fora do sítio da picada, o uso de torniquete, 

o sexo do paciente (sexo feminino) e o mês de ocorrência 

do acidente (janeiro e fevereiro) . 
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4.4. ANÁLISE MULTIVARIADA PARA ABSCESSO 

O tamanho da serpente foi a primeira variável a 

ser colocada neste modelo, por ter sido a mais 

significante à análise bivariada. Considerando-se como 

fator de risco a serpente ser maior do que 40 em, os 

intervalos de confiança ficaram muito amplos. Optou-se, 

então, por considerar fator de risco acidentes por 

serpentes maiores do que 60 em (Quadro 7) , conforme 

utilizado no modelo de análise multivariada para 

necrose. 

Quadro 7 

Variáveis 

Análise multivariada para abscesso considerando a variável 
comprimento da serpente (modelo 1). 

Coef 03i) ÔR p 

Comprimento da serpente (em) 

201- 60 basal 

601- 80 2,199 9,018 0,000 

801- 100 2,286 9,838 0,000 

1001-1 140 3,784 17,670 0,000 

84 
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Acrescentando-se a variável região anatômica 

picada, não se encontrou significância estatística quando 

se considerou fator de risco picadas em dedo da mão, do 

pé e na perna. Porém considerando-se a perna como local 

de picada relacionado a risco, houve contribuição 

significante para o modelo (Quadro 8) . 

Quadro 8 Análise multivariada para abscesso considerando as vanaveis 
tamanho da serpente e região anatômica picada (modelo 2). 

Variáveis 

Comprimento da serpente (em) 

201- 60 

601- 80 

801-100 

1001-1140 

Região anatômica picada 

Outras regiões 
Perna 

Coef (Pi) 

basal 

2,009 

2,046 

3,497 

basal 
0,880 

ÔR 

7,460 

7,743 

33,025 

2,412 

p 

0,000 

0,000 

0,000 

0,009 
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Considerando a ocorrência de alteração da 

coagulação sanguínea como fator de risco para ocorrência 

de abscesso, houve correlação positiva (Quadro 9) . 

Quadro 9 Análise multivariada para abscesso considerando as vanaveis 
comprimento da serpente, região anatômica picada e alteração da 
coagulação sanguínea (modelo 3). 

Variáveis Coef.(Pi) ÔR p 

Comprimento da serpente (em) 

201- 60 basal 

601- 80 2,109 8,241 0,000 
80\-100 2,306 10,040 0,000 

1001-1140 3,816 45,440 0,000 

Região anatômica picada 

Outras regiões basal 
Perna 0,945 2,573 0,007 

Coagulação sanguínea 

Normal basal 
Alterada 1,102 3,012 0,000 
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Quando a variável sangramento foi colocada no 

modelo, utilizando-se a ocorrência de sangramento como 

fator de risco, houve significância estatística (Quadro 

10) . 

Quadro 10 Análise multivariada para abscesso considerando as vanaveis 
comprimento da serpente, região anatômica picada, altemção da 
coagulação sanguínea, e ocorrência de sangramento (modelo 4). 

Variáveis Coef.03i) ÔR p 

Comprimento da serpente (em) 

20!- 60 basal 

601- 80 2,048 7,754 0,000 

80!-100 2,273 9,708 0,000 

100!-1140 3,745 42,331 0,000 

Região anatômica picada 

Outras regiões basal 
Perna 1,023 2,782 0,004 

Coagulação sanguínea 

Normal basal 
Alterada 0,924 1,520 0,007 

Sangramento 

Não basal 
Sim 1,020 2,774 0,016 

Ao se acrescentar a variável mês, comparando- se 

os envenenamentos nos meses de janeiro e fevereiro com 
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aqueles ocorridos de março a dezembro, houve 

significância estatística. Mostrou-se fator de risco para 

abscesso acidentes nos dois primeiros meses do ano 

(Quadro 11). 

Quadro 11 Amílise multivariada para abscesso considerando as vanaveis 
comprimento da serpente, região anatômica picada, alteração da 
coagulação sanguínea, ocorrência de sangramento e mês de 
ocorrência do acidente (modelo 5). 

Variáveis 

Comprimento da serpente (em) 
201- 60 

601- 80 

801- 100 

1001-1 140 

Região anatômica picada 
Outras regiões 
Perna 

Coagulação sanguínea 
Normal 
Alterada 

Sangramento 
Não 
Sim 

Mês 
Janlfev 
Mar/abr 
Mai/junljul/ago/set/out 
Nov/dez 

Coef.(f3i) 

basal 

2,153 

2,314 

3,847 

basal 
1,104 

basal 
0,890 

basal 
0,988 

basal 
-0,926 
-0,302 
-0,545 

ÔR 

8,612 

1 O, 123 

46,862 

3,018 

2,436 

2,282 

0,396 
0,739 
0,226 

p 

0,000 

0,000 

0,000 

0,002 

0,010 

0,022 

0,043 
0,480 
0,006 
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Ao se acrescentar a variável sexo, considerando o 

feminino como fator de risco, houve significância 

estatística (Quadro 12). 

Quadro 12 Análise multivariada para abscesso considerando as vanavcrs 
comprimento da serpente, região anatômica picada, alteração da 
coagulação sanguínea, ocorrência de sangramento, mês de ocorTência 
do acidente c sexo do paciente (modelo 6). 

Variáveis Coef(J3i) ÔR IC (ÔR) p 

Comprimento da serpente (em) 

201- 60 basal 

601- 80 1,957 7,078 [ 2,151- 23,298] 0,001 

801- 100 2,264 9,629 [ 3,290- 28, 177] 0,000 

1001-1140 3,926 50,702 [ 18,405-139,672] 0,000 

Região anatômica picada 
Outras regiões basal 
Perna 1,300 3,671 [ 1,762- 7,649] 0,005 

Coagulação sanguínea 
Normal basal 
Alterada 0,853 2,347 [ 1,177- 4,677] 0,015 

Sangramento 
Não basal 
Sim 1,072 2,923 [ 1,242- 6,875] 0,014 

Mês 
Jan/fev basal 
Mar/abr -0,926 0,396 [ 0,161- 0,972] 0,043 
Mai/jun/jul/ago/set/out -0,302 0,739 [ 0,319- 1,712] 0,480 
Nov/dez -1,487 0,226 [ 0,078- 0,658] 0,006 

Sexo do paciente 
Masculino basal 
Feminino 0,920 2,511 [ 1,156- 5,548] 0,020 
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O acréscimo da variável uso de torniquete não 

apresentou contribuição significante (p = 0,09) 

Observa-se, portanto, que se correlacionam de 

forma independente com a formação de 

comprimento da serpente agressora (60 em 

região anatômica picada (perna) , a 

coagulação sanguínea, o sangramento fora 

abscesso, 

ou mais), 

alteração 

do sítio 

o 

a 

da 

da 

picada, o mês de ocorrência do acidente (janeiro e 

fevereiro) e o sexo do paciente (sexo feminino) . 
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5. DISCUSSÃO 

A ação do veneno botrópico nos tecidos onde foi 

inoculado pela serpente pode determinar necrose {Brazil, 1911; 

Rosenfeld, 1971), o que facilita a proliferação de bactérias e a 

formação de abscesso {Jorge et al., 1994) • Esse, portanto, está 

intimamente relacionado à prévia ocorrência de necrose. 

Conseqüentemente, optou-se por fazer a discussão avaliando-se 

cada variável, quanto ao seu comportamento como fator 

prognóstico para ocorrência de necrose e para ocorrência de 

abscesso, respectivamente. 

5.1. VARIÁVEIS RELACIONADAS COM O ACIDENTE 

MUNICÍPIO 

A maioria dos acidentes, para os quais o dado foi 

disponível, aconteceu na Grande São Paulo ou em municípios 

próximos. Isso provavelmente porque, quando ocorrem em 

regiões mais distantes, o paciente procura recursos médicos 

em outros centros. 

MÊS 

A maior freqüência encontrada de acidentes por B. 

jararaca nos meses de outubro a abril (Gráfico 1), também foi 
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observada em outros estudos com essa mesma serpente (Ribeiro & Jorge, 

1990al e mesmo com outras espécies ou gêneros (Cardoso & Brando, 1982; 

Kouyoumdj ian et al., 1990; Jorge & Ribeiro, 1992) • Isso deve-se, 

provavelmente, ao fato de nesse período a temperatura e a 

pluviosidade Serem maiS elevadaS (Cardoso & Brando 1982, Secretaria ... , 

1993). A associação positiva entre temperatura e pluviosidade 

com o acidente foi também observada em Zimbábue, na África 

(Blaylock, 1982), onde a pluviosidade tal vez seja mais importante 

do que a temperatura na determinação do número de acidentes, 

uma vez que essa última variou pouco durante o período do 

estudo. 

A sazonalidade do acidente parece ter pouca relação 

com a espécie da serpente. No Estado de São Paulo, picadas 

por duas serpentes de gêneros diferentes, B. jararaca e C. d. 

terrificus, apresentam a mesma distribuição mensal (Ribeiro & 

Jorge, 1990b; Jorge & Ribeiro, 1992) 1 enquanto que acidentes com 

diferentes 

pertencentes 

sazonalidades são causados por serpentes 

ao mesmo gênero (Bothrops) , mas presentes em 

regiões diferentes do país (Resende et al.' 1989) • Sawai et al f 

estudaram a sazonalidade do acidente por oito espécies de 

serpentes na China e encontraram, para todas, uma 

distribuição semelhante, com maior incidência nos meses 

quenteS 1 geralmente predominando de abril a OUtubro (Sawai, et 

al., 1992). Assim, é provável que a distribuição dos acidentes 

por serpentes durante o ano, seja determinada 
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fundamentalmente por características da região geográfica em 

questão, tais como a temperatura e a pluviosidade (Ribeiro et al., 

1995) • 

As serpentes, evidentemente, estão presentes na 

natureza durante todo o ano e o menor número de acidentes em 

determinados meses deve-se, provavelmente, à menor freqüência 

de seu contato com o homem. Temperatura e pluviosidade 

parecem relacionar-se tanto com o período de maior atividade 

da serpente quanto com os hábitos do homem. Fatores como uma 

maior proteção do homem pelas vestimentas utilizadas nessa 

estação, épocas de plantio e colheita, também podem 

interferir. Tem sido referido, por exemplo, que a presença de 

enchentes leva a serpente e o homem a se refugiarem 

concentrando-se em locais mais altos e, assim, a aumentar a 

chance de se encontrarem (silva, 1989) • Na Malásia, ao contrário, 

foi observado que no período chuvoso os acidentes são menos 

freqüentes, o que é atribuído à diminuição da coleta da 

borracha (Reid, et al., 1963b) • 

A gravidade tem sido relacionada com o período do ano 

em que ocorreu o acidente. Como nos meses de temperatura mais 

baixa as serpentes locomovem-se menos e, provavelmente, 

capturam menor número de presas (sazima, 1988), o veneno ficaria 

acumulado nas glândulas, o que poderia tornar o envenenamento 

mais grave. Outro fator que poderia influenciar na gravidade 

do envenenamento de acordo com o mês de ocorrência refere-se 
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às diferenças entre envenenamentos por serpentes B. jararaca 

maiores e menores do que 40 em de comprimento, que apresentam 

sazonal idade di versa (Ribeiro & Jorge, 1990al. É lícito supor, 

portanto, que a gravidade possa variar com o período do ano 

em que ocorrem os acidentes. 

Observou-se, à análise dos dados do presente estudo, 

relação estatisticamente significante entre o mês de 

ocorrência e a percentagem de envenenamento que evoluiu com 

necrose. Essa percentagem foi maior no primeiro trimestre, 

que também é o período em que predominam os acidentes por 

serpentes maiores (Ribeiro & Jorge, 1990al • Portanto, essa correlação 

deve-se, pelo menos em parte, à distribuição diversa dos 

acidentes por serpentes de diferentes tamanhos. Não pôde ser 

demonstrada, no entanto, correlação entre o mês em que se deu 

o acidente com a variável abscesso (Tabela 11) . Observe-se, 

entretanto, que as distribuições mensais de necrose e 

abscesso foram semelhantes mas o número de abscessos 

avaliados foi cerca da metade daquele de necrose. Portanto, 

uma explicação para essa diferença pode ser a de que o 

pequeno número de casos estudados tenha dificultado a 

comprovação da correlação estatística. Nessa situação, 

haveria maior chance de erro beta (tipo 1) , ou seja, da 

diferença existir mas não ser possível sua comprovação com os 

dados disponíveis (Fletcher et al., 1991; Berqu6 et al., 1981) • 



DISCUSSÃO 96 

À análise multi variada houve correlação 

estatisticamente significante entre o mês de ocorrência do 

acidente e a ocorrência tanto de necrose quanto de abscesso, 

sendo fator de risco o acidente ocorrer no primeiro bimestre 

do ano (Quadros 6 e 12). Isso sugere que outros fatores que 

não estão entre as variáveis analisadas no presente estudo, 

talvez relacionados à serpente, conforme ateriormente 

referido, realmente possam interferir com a gravidade do 

envenenamento. 

HORÁRIO DO DIA 

A maior freqüência encontrada de acidentes no período 

diurno, principalmente das 12:00 às 18:00 (Gráfico 2), 

corrobora dados anteriores (Ribeiro & Jorge, 1990al • Em estudo da 

biologia comportamental de B. jararaca, Sazima observou que 

elas são mais ativas das 18:30 às 21:30 horas, "presumível 

fase de maior atividade, nas serpentes consideradas noturnas" 

(Sazima, 1988). Portanto, a atividade do homem, mais do que a da 

serpente, deve influenciar na ocorrência do acidente. A pouca 

freqüência de picadas das 24:00 às 06:00 horas também se 

deve, provavelmente, aos hábitos do homem que, nesse horário, 

costuma estar recolhido em sua moradia, conforme já sugerido 

por · Swartzwelder e por Parrish e Donnell Junior, nos EUA 

(Swartzwelder, 1950; Parrish & Donnell Junior, 1967). Em consonância com essa 

explicação, estudos anteriores, realizados em uma mesma 
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região, mostram predominância de picadas no período diurno, 

principalmente à tarde, tanto para acidentes por serpentes do 

gênero Bothrops (Cardoso & Brando, 1982; Ribeiro & Jorge, 1990bl quanto 

naqueles por Crotalus (Cardoso & Brando, 1982; Jorge & Ribeiro, 1992) 

Cerca de um quarto dos acidentes por Trimeresurus 

flavoviridis, no Japão, ocorrem no horário das 18:00 às 24:00 

horas. Isso, no entanto, provavelmente porque grande parte 

das picadas por essa serpente ocorre dentro das residências, 

onde mais de 4 O% acontecem nesse horário (Sawai & Kawamura, 1986) . 

A falta de correlação entre o horário do dia em que 

ocorreram os acidentes e a formação de necrose e de abscesso 

na região anatômica picada (Tabela 12) não foi inesperada, 

uma vez que não parecem existir dados biológicos que façam 

supor a sua existência. Acidentes por B. jararaca de grande 

porte, que mais comumente determinam necrose e abscesso, 

distribuem-se, nos quatro períodos do dia, 

semelhante àqueles por serpentes de pequeno porte 

de forma 

(Ribeiro & Jorge, 

1990al . Mesmo que houvesse gasto substancial de veneno durante 

a alimentação e ela ocorresse predominantemente em um 

determinado horário do dia, não haveria influência marcante 

na gravidade do envenenamento de acordo com o horário do 

acidente. Isso porque as serpentes não costumam se alimentar 

diariamente, podendo até permanecer vivas, em cativeiro, em 

jejum por período maior do que um ano (Brazil, 1911> . 
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Na Malásia, em desacordo com o presente estudo, foi 

observada associação do horário do acidente por Naja naja com 

a gravidade do envenenamento, sendo mais intensos aqueles que 

ocorreram durante o período diurno. Esse dado, entretanto, é 

de pouco valor, uma vez que o número de acidentes no período 

noturno (12 casos) foi muito pequeno e não houve avaliação 

estatística (Reid, 1964) • 

5.2. VARIÁVEL RELACIONADA COM A SERPENTE 

COMPRIMENTO 

As 779 serpentes avaliadas mediram entre 20 e 140 em, 

com média de 57, O em. A maioria era menor do que 40 em 

(Tabela 2) , o que corrobora achados anteriores (Ribeiro & Jorge, 

19B9a, 199Dal • Em concordância com esses dados, Campbell e Lamar, 

em seu livro The venomous reptiles of Latin America, referem 

que, embora o comprimento de B. jararaca possa chegar a 160 

em, "a média de tamanho é consideravelmente menor" <campbel & 

Lamar, 19B9l • Essa distribuição tal vez tenha relação com a 

freqüência com que serpentes de diferentes tamanhos são 

encontradas na natureza. Não se pode descartar, entretanto, 

que a maior facilidade de capturar e transportar serpentes 

pequenas possa ter interferido nesse achado. Acidentes por 

exemplares maiores do que 4 O em são menos freqüentes, mas 

houve um pequeno predomínio de picadas por aqueles de 8 O a 
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100 em. Essa faixa talvez seja aquela da maioria das 

serpentes plenamente desenvolvidas (Sazima, 1992) • Novamente, 

acidentes por serpentes muito grandes, próximas a 140 em de 

comprimento, diminuem de freqüência. Isto talvez porque, 

mesmo quando sobrevivem até tornarem-se velhos, somente 

alguns exemplares seriam capazes de atingir tal comprimento, 

o que é corroborado pelos dados de Sazima, que acredita que a 

maturidade sexual de B. jararaca ocorre quando elas atingem o 

comprimento aproximado de 65 a 75 em, e que já terão atingido 

60 a 75% do seu comprimento máximo (sazima, 1992). Além disso, 

como as fêmeas tendem a ser maiores do que os machos (sazima, 

1992), somente cerca da metade das serpentes teria capacidade 

de atingir os comprimentos maiores. 

Dados do presente estudo mostram, à análise 

bivariada, que existe evidente correlação entre diferentes 

faixas de tamanho avaliadas e a ocorrência de necrose e de 

abscesso (Tabela 13). Foi também possível observar que, 

quanto maior o tamanho da serpente, maior o risco de formação 

de necrose e de abscesso. Estudos anteriores com acidentes 

por essa mesma espécie já mostraram forte correlação entre o 

tamanho da serpente e a ocorrência de necrose e abscesso na 

região da picada (Ribeiro & Jorge, 19B9b; 1990al • Essa afirmação, no 

entànto, só podia ser feita para aquelas menores do que 40 em 

comparadas àquelas com 4 O em ou mais. O mesmo ocorreu na 

Malásia onde, apesar do pequeno número de acidentes por Naja 
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naja avaliados ( 4 7 casos) , a ocorrência de necrose foi 

diretamente proporcional ao comprimento da serpente (Reid, 19641 • 

É interessante observar que espécies de grande porte como B. 

jararacusssu também causam envenenamentos mais graves do que 

as menores como B. neuwiedi (Jorge & Ribeiro, 1994b; Ribeiro & Jorge, 1995) e 

B. jararaca (Ribeiro & Jorge, 1990al. Em envenenamentos por C. 

durissus no Estado de São Paulo, considerando-se a alteração 

da cor da urina como indicativa de mioglobinúria maciça e, 

portanto, de maior gravidade, o tamanho da serpente também 

mostrou ser fator prognóstico (Jorge & Ribeiro, 1989bl • Em um estudo 

de envenenamentos por Echis carinatus, não se observou 

correlação estatisticamente significante do comprimento da 

serpente com o sangramento ou com a intensidade do edema, mas 

foram avaliados menos de 5O casos (warrell et al., 19771 . Já com 

envenenamentos por Vipera russelli, foi observado maior edema 

em casos de picadas por serpentes maiores (Lwin et al., 198SJ. 

À análise multivariada, o comprimento 

mostrou ser fator prognóstico independente para 

da serpente 

formação de 

necrose na região anatômica picada, tendo sido sua ocorrência 

muito ma1s freqüente quando a serpente era maior do que um 

metro (Quadro 6). A explicação para esse fato está tanto na 

quantidade quanto na composição do veneno. Serpentes maiores 

são capazes de inocular maior quantidade de veneno (Reid, 1964; 

Reid & Theakston, 1978; Furtado, 1987) o que, evidentemente, facilita a 

ocorrência da necrose. Dados de Puorto mostram que serpentes 
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B. jararaca com mais de 45 em de comprimento são capazes de 

inocular maior quantidade de veneno do que aquelas com 45 em 

ou menos (Puorto et al, 1993). Serpentes adultas possuem também 

veneno com maior capacidade de causar necrose (mais 

proteolítico) do que aS jovenS (Kamiguti, 1988; Rosenfeld et al, 1959). 

Uma vez que a necrose facilita a formação do 

abscesso, a mesma explicação dada para a diferença na 

capacidade de determinar necrose, ou seja, quantidade e 

características do veneno, também se presta ao entendimento 

de o fato do tamanho da serpente ser fator prognóstico 

independente para formação de abscesso (Quadro 12). Somente 6 

entre 4 98 casos de envenenamentos por serpentes menores do 

que 60 em (1,2%) e 33 dentre 94 por aquelas com 100 ou mais 

em (35,1%), evoluiram com essa complicação. Assim, após terem 

sido colocadas as outras variáveis no modelo de análise 

multivariada, a razão de chances (Fletcher et al., 1991} para o 

desenvolvimento de abscesso por picada de serpentes com um 

metro ou mais comparado àquele por exemplares com menos de 60 

em, foi de 50,7 (Quadro 12). Essa razão de chances foi maior 

do que a calculada, 

(Quadro 6). Além 

da mesma forma, 

disso, pôde-se 

para necrose (ÔR = 12,9) 

observar que necroses 

causadas por serpentes maiores tinham maior propensão a 

evoluírem para abscesso. Isso faz supor que necroses quando 

causadas por serpentes muito grandes, tendem a ser de maior 

extensão e/ou profundidade, como conseqüência, infectam-se 
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mais facilmente. Só são conhecidas as bactérias que existem 

na boca de B. jararaca de grande porte (Jorge et al., 1990l e 

diferenças entre aquelas encontradas em serpentes de 

diferentes tamanhos são prováveis, uma vez que há variação 

nos hábitos alimentares dessa serpente (sazima, 1992). Embora 

essas diferenças possam influenciar na formação de abscesso, 

a intensidade da lesão tecidual provocada pelo veneno parece 

ser o fator principal. Praticamente não ocorre infecção em 

picadas por serpentes como C. d. terrificus, que têm 

bactérias patogênicas no veneno (Garcia-Lima & Laure, 1987), mas não 

causam necrose tecidual macroscópica, como no envenenamento 

botrópico (Cupo et al., 1988; Barravieira et al., 1989; Jorge & Ribeiro, 1992; Silveira 

& Nishioka 1992) • 

5.3. VARIÁVEIS RELACIONADAS COM O PACIENTE 

SEXO 

A maior freqüência de acidentes ofídicos com pessoas 

do sexo masculino encontrada (75,6%) tem sido referida também 

por, praticamente, todos os autores que os estudam, incluindo 

estatísticas internacionais (Parrish & Wiechmann, 1968; Blaylock, 1982; 

Maccollough & Gennaro, 1970; Sawai et al.; 1992; Reid & Theakston, 1983), brasileiras 

(Brazii. 1911; Resende et al., 1989), do Estado de São Paulo (Ribeiro et al., 

1993bl e mesmo da experiência do HVB (Ribeiro & Jorge, 1990a; Jorge & 

Ribeiro, 1992) • Tal predominância, provavelmente, se deve à maior 
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utilização de pessoas do sexo masculino no trabalho do campo, 

onde o contato com a serpente torna-se mais provável. 

Acidentes que acontecem mais comumente nas moradias humanas, 

como aqueles por aranhas do gênero Loxosceles, não mostram 

predominância entre pessoas do sexo masculino (Gajardo-Tobar, 1966; 

Schenone et al., 1989; Jorge et al., 1991; Ribeiro et al., 1993a) • Nas áreas 

rurais, alguns tipos de brincadeiras entre crianças e 

a ti v idades como pescaria, entre adultos, podem também, ser 

mais praticadas por pessoas do sexo masculino e, assim, 

colocarem-nas em maior risco do acidente. Essa predominância 

é observada em todas as faixas etárias. Entretanto, ela é 

menor entre pessoas com menos de 10 e com mais de 60 anos 

(Ribeiro et al., 1995) 1 0 que poderia reforçar a idéia de OUtrOS 

tipos de exposição nos extremos das idades. 

À análise bivariada não foi observada associação 

entre sexo do paciente e ocorrência de necrose ou abscesso 

(Tabela 14) Isso corrobora estudos realizados na Malásia, 

com envenenamentos por serpentes Naja naja e por Ancistrodon 

rhodostoma, em que os autores não observaram correlação entre 

gravidade dos envenenamentos e sexo ou peso do paciente. Não 

referiram, no entanto, se foi utilizado algum teste 

estatístico para se chegar a essas conclusões (Reid et al., 1963a; 

Reid, 1964) . 
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A análise multivariada, entretanto, mostrou que ser 

do sexo feminino é fator independente para ocorrência tanto 

de necrose quanto de abscesso {Quadros 6 e 12) . A maior 

freqüência de necrose entre pacientes do 

ser explicada pela maior delicadeza das 

picadas (dedos mais alongados e finos) 

sexo feminino pode 

regiões anatômicas 

nas mulheres em 

relação aos homens (Napier, 1993). Essa explicação, entretanto, 

não se aplica 

contrário da 

à ocorrência de 

necrose, abscessos 

abscesso uma 

detectáveis 

vez que, ao 

clinicamente 

necessitam de maior volume tecidual para se formarem. Nesse 

caso, portanto, não foi encontrada 

existência da associação. 

IDADE 

A maior 

10\-20 anos, 

freqüência 

seguida 

de acidentes 

daquelas de 

explicação para a 

com pessoas entre 

20\-30 e 301-40, 

respectivamente, encontrada no presente estudo (Tabela 3) , 

foi semelhante à registrada em outros países (Grisolía, 1980; 

Bolafíos, 1984; Russell, 1980; Khaire et al., 1987, Efrati & Reif, 1953; Silva, 1980) 1 nO 

Brasil (Resende et al., 1989) e em outros estudos no Estado de São 

Paulo (Ribeiro et al.' 1993b) • Isso se deve à freqüência com que 

pessoas de diversas idades desenvolvem atividades que as 

colocam em contato com as serpentes, mas também às diferenças 

nas percentagens de pessoas de diferentes idades na 

população. Segundo Martinez et al., que avaliaram acidentes 
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no Vale do Ribeira, em São Paulo, picadas em indivíduos 

abaixo de 15 anos são freqüentes devido ao grande número de 

pessoas nessa faixa etária, mas o coeficiente de incidência é 

baixo. Ao contrário, entre pessoas com 60 anos ou mais a 

percentagem de acidentes é pequena sobretudo devido à menor 

percentagem de pessoas idosas na população, mas o coeficiente 

de incidência é maior (Martinez et al .. , 1995) • 

Tanto à análise bivariada quanto à multivariada não 

foi observada correlação estatisticamente significante entre 

idade do paciente e ocorrência de necrose ou abscesso 

(Tabelas 15 e 16). No entanto, envenenamentos por picadas em 

crianças têm sido considerados mais graves do que em adultos, 

mas principalmente no que se refere a manifestações 

sistêmiCaS OU óbitO (Amaral, 1930; Barroso, 1944; Swaroop & Grab, 1954; Jorge & 

Ribeiro, 1989b; Lebrão et al.. 1995) • Percentagens pouco maiores de 

necrose e de abscesso mas significantes estatisticamente, 

foram observadas em crianças quando comparadas a adultos em 

um estudo de 1564 casos de acidentes por Bothrops (Ribeiro & Jorge, 

19BBbl • Envenenamentos mais graves em crianças também foram 

referidos em outros países (Brian & vince, 1987; Parrish, 1963) • A mesma 

explicação dada anteriormente para a correlação entre necrose 

e sexo feminino serviria, também, para explicar a maior 

freqüência de necrose em crianças, que possuem extremidades 

anatômicas mais delicadas do que os adultos. Uma possível 

explicação para esse fato está na referência a que Crotalus 
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.viridis é capaz de regular a quantidade de veneno que inocula 

no animal do qual pretende alimentar-se, utilizando maior 

volume para animais maiores (Hayes, 1993; Hayes et al., 1995) • B. 

jararaca, portanto, talvez possa inocular tanto mais veneno 

quanto maior o animal do qual pretende se defender. 

REGIÃO ANATÔMICA PICADA 

Maior 

extremidades 

freqüência 

superiores e, 

encontrada de 

principalmente, 

picadas nas 

inferiores, 

(Tabela 4) , tem sido referida, também, entre acidentes em 

diverSOS paÍSeS dO mundo (Reid, 1963a; Parrish, 1966; Warrell et al., 1977; 

Stahel, 1980; Haad, 1980/81; Silva, 1989; Bolafios, 1982; Sawai et al., 1972; Sawai & 

Kawamura, 1986) e reforça dados obtidos para todos os acidentes 

que foram notificados à Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo, no período de 1986 a 1989 (Ribeiro et al., 1993b). As 

serpentes solenóglifas dos gêneros Bothrops (provavelmente B. 

jararaca) e Crotalus (C. durissus), que causaram a maioria 

desses acidentes, picam mais comumente os membros superiores 

e inferiores, principalmente as porções mais distais desses 

ÚltimOS (pé e tornozelo) (Ribeiro & Jorge, 1990a; Jorge & Ribeiro, 1992). 

Isso ocorre porque são de hábito terrestre e seu bote tem o 

alcance de apenas cerca de 1/3 do seu comprimento (Fonseca, 1949; 

Puorto, 1992) • 

A variável região anatômica picada mostrou, à análise 

bi variada, correlação tanto com necrose como com abscesso 
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(Tabelas 17 e 18). A necrose ocorreu ma1s freqüentemente em 

picadas no dedo da mão e na perna e o abscesso foi mais comum 

apenas na perna (Tabela 18) . Picadas em coxa e joelho, que 

mostraram alta percentagem de evolução para necrose e 

abscesso, e que eventualmente poderiam comportar-se como 

fatores prognósticos, não puderam ser adequadamente avaliadas 

devido à pequena freqüência com que ocorreram. 

Em estudos de acidentes por Naja naja, na Malásia, 

picadas na perna pareceram levar à necrose mais comumente do 

que em outras regiões anatômicas (Reid, 1.964) • Ainda nesse país, 

encontrou-se que a gravidade dos envenenamentos, medida pela 

presença de distúrbios hemorrágicos, foi maior nas picadas em 

porções mais proximais dos membros inferiores, quando 

comparada àquelas nas porções mais distais (45% nas picadas 

nos pés, 50% e 75%, respectivamente, nas porções baixas e 

altas das pernas) . A presença de necrose, entretanto, foi 

justamente mais comum em picadas nos dedos do pé e da mão <~id 

et al., 1963a; 1963bl. Em envenenamento por C. durissus, onde 

necrose e abscesso na região da picada não são preocupações 

constantes, acidentes mais graves mostraram também maior 

percentagem de picada na perna (Jorge e Ribeiro, 1989) • 

A região anatômica picada mostrou, à análise 

multivariada, ser também fator prognóstico independente tanto 

para necrose quanto para abscesso {Quadros 6 e 12). 
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A explicação para a correlação da região anatômica 

picada com necrose ou com abscesso é, em parte, distinta. 

O alcance do bote é diretamente proporcional ao 

comprimento da serpente (Fonseca, 1949), 

maiores conseguem picar porções mais 

(Ribeiro & Jorge, 1990a) . Serpentes pequenas 

motivo pelo qual as 

altas do corpo humano 

como Echis carina tus 

(média de 35 em, aproximadamente), por exemplo, raramente 

picam a perna ou coxa ( 3%) (Warrell et al., 1977) • São, assim, mui to 

mais freqüentes picadas nas pernas por serpentes B. jararaca 

com mais de 4 O em do que por aquelas menores (Ribeiro & Jorge, 1990a) 

e, serpentes de maior porte são justamente aquelas que são 

mais capazes de causar necrose e abscesso (Ribeiro & Jorge, 1990b) • 

A maior freqüência de necrose nos dedos da mão deve

se, provavelmente, às suas características anatômicas. É 

evidente que uma determinada quantidade de veneno necrosante, 

que poderia se diluir em uma região de grande volume tecidual 

como a perna, pode causar necrose mais facilmente quando 

concentrada em um dos dedos da mão. Como esses são estruturas 

alongadas 

irrigação 

destruição 

e fixadas por apenas uma extremidade, toda a 

e inervação têm de passar por ela. Assim, uma 

tecidual na base do dedo pode acarretar sua 

completa necrose. Além disso, quando há tecido suficiente, o 

veneno tende a ser introduzido profundamente e uma pequena 

necrose situada a esse nível pode não ser percebida pelo 

exame clínico. Nos dedos, o veneno não tem como ser 
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introduzido muito profundamente determinando, portanto, 

necrose superficial facilmente perceptível. Segundo Snyder et 

al, picadas na mão, incluindo os dedos, levam ao envolvimento 

de todas as estruturas (pele, nervos, vasos, tendões, 

ligamentos, ossos e articulações) e o veneno provoca edema e 

vasoconstrição imediatos que, em associação, levam à gangrena 

e à necessidade de amputação csnyder et al., 1972) • 

A perna apresenta grande volume de tecido o que pode 

dificultar o diagnóstico de uma pequena necrose ou mesmo a 

sua ocorrência. A introdução dos dois dentes inoculadores com 

conseqüente injeção de maior quantidade de veneno, 

entretanto, pode ser mais fácil na perna do que em regiões 

anatômicas mais distais como os dedos. A presença de dois 

pontos de inoculação do veneno já foi, inclusive, associada a 

pior prognóstico do envenenamento (Reid et al., 1963a). A picada na 

região anterior da perna pode, além disso, levar à inoculação 

do veneno no compartimento anterior. Essa é uma região 

delimitada por ossos e fáscias, que impedem o aumento de 

volume dos músculos. Quando edemaciados, entretanto, pode 

haver um grande aumento da pressão nesse compartimento, com 

conseqüente necrose dos tecidos por isquemia (síndrome 

COmpartimental) (Gardner et al., 1971). 

Pode-se inferir, portanto, que a maior freqüência de 

necrose em regiões anatômicas tão diferentes, tem causas 

também diversas. No caso de picada nos dedos ela está 
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relacionada às características da região anatômica em 

questão, e no caso de picada na perna tem forte influência 

também o fato de ser muito comumente causada por serpentes de 

grande porte. 

Conforme dados do presente estudo, picadas na perna 

mostraram 

abscesso, 

correlação 

provavelmente 

significativa 

porque esse 

com a 

ocorre 

formação de 

no acidente 

botrópico quando bactérias, principalmente aquelas presentes 

na boca da serpente e inoculadas no momento da picada, 

encontram ambiente propício para a sua multiplicação (Jorge et 

al., 1990; 1994). Assim, surgem, justamente nos casos em que o 

veneno determinou necrose tecidual, e a explicação para a 

correlação entre picada na perna e abscesso é a mesma dada 

para a picada nessa região anatômica e a formação de necrose. 

Como a avaliação desse trabalho não levou em conta infecções 

superficiais e sim abscesso, apesar de os dedos da mão 

apresentarem necrose com grande freqüência, mesmo que ocorra 

infecção secundária, muitas vezes não se forma abscesso, 

porque não há muito volume tecidual para inoculação profunda 

do veneno. Regiões anatômicas como a perna possuem maior 

volume de tecidos moles e permitem a inoculação profunda do 

veneno com necrose, muitas vezes sem muito sofrimento do 

tecido da pele, com conseqüente formação de abscessos, às 

vezes muito volumosos. 
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Após a introdução da variável tamanho da serpente, no 

modelo de análise multivariada para necrose, a razão de 

chances para picada na perna diminuiu de 4, 60 para 1, 97, 

enquanto que para a picada no dedo praticamente não houve 

variação (2,36 para 2,51) (Quadros 1 e 2). Isso reforça o 

raciocínio realizado anteriormente que responsabiliza, em 

parte, a ma1or freqüência de acidentes com serpentes de 

grande porte, pela maior ocorrência de necrose em picadas na 

perna. 

5.4. VARIÁVEIS RELACIONADAS COM O ENVENENAMENTO, SUAS 

MANIFESTAÇÕES E SEU TRATAMENTO 

MANIFESTAÇÕES LOCAIS 

Dor e Edema 

Mais de 90% dos casos apresentaram dor e edema 

(Tabela 5), o que é concordante com a literatura (Ribeiro & Jorge 

1990al • A presença de dor e edema na região anatômica picada 

mostrou correlação estatisticamente significante com 

ocorrência de necrose e abscesso à análise bivariada (Tabelas 

19 e 20). Isso é bastante lógico, uma vez que, como já foi 

referido, a infecção ocorre no tecido lesado pelo veneno e 

essa lesão, que tem como ponto máximo a necrose, 

responsável por dor e edema. 

Serviço de Biblioteca e Oocumentaçio 
FACUL!h\DE uE SJ\ÜDE PUBLICA 

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 
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A intensidade do edema, embora não tenha sido ainda 

convenientemente 

manuais oficiais 

avaliada, já vem 

para classificar o 

sendo utilizada pelos 

acidente botrópico de 

acordo com a gravidade, com vistas a calcular a dose de 

anti venenO a Ser administrada (Secretaria ... , 1982; Ministério ... , 1987a; 

secretaria ... , 1993) . A existência de associação da presença e da 

intensidade do edema com a gravidade do envenenamento, também 

foi referida para acidentes por serpentes de outros países 

(Reid et al. , 1963a) . 

A associação de dor e edema com necrose e abscesso 

não mereceu avaliação pela análise multivariada, pois essas 

últimas manifestações podem ser causas das primeiras. Nenhum 

caso de necrose ou abscesso ocorreu em paciente que não tenha 

apresentado dor e edema. Esses são muito precoces e o último 

é progressivo, aumentando durante o primeiro dia de evolução 

(Brazil, 1911; Rosenfeld, 1965; Jorge & Ribeiro, 1990a). Assim, a ausência 

dessas manifestações, após cerca de 24 horas, oferece 

segurança quanto à boa evolução do envenenamento na região da 

picada. 

Equimose 

Equimose ocorreu em cerca de 50% dos pacientes 

analisados (Tabela 5) tendo se mostrado fator prognóstico 

para necrose e abscesso à análise bi variada (Tabela 21) A 

presença de equimose deve-se, em geral, a lesões dos 
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capilares na região da picada e, portanto, teria relação com 

a própria formação de necrose. No veneno de B. neuwiedi, por 

exemplo, uma hemorragina já 

destrutiva tecidual na região da 

isolada tem nítida ação 

inoculação (Queiroz et al., 1985) . 

Assim, a variável equimose não foi testada à análise 

multi variada. 

Bolha 

Bolha na região da picada ocorreu em cerca de 12% dos 

pacientes (Tabela 5) . A associação dessa variável com necrose 

e com abscesso, foi encontrada à análise bivariada (Tabela 

22) Outro estudo em área de prevalência de B. alternatus e 

B. neuwiedi também mostrou essa correlação com abscesso 

(Nishioka & silveira, 1992). Reid et al., avaliando envenenamentos por 

serpente da Malásia, consideraram que a bolha na região da 

picada sugere inoculação de grande dose do veneno e quase 

sempre precede a necrose (Reid et al., 1963a; Reid, 1968) • Essa 

associação deve-se, de forma mais clara do que para equimose, 

principalmente a que a sua presença já traduz uma destruição 

tecidual ou mesmo algum grau de necrose, fator inicial no 

desenvolvimento do abscesso. Assim, a ocorrência de bolha não 

mereceu inclusão no modelo de análise multivariada. As razões 

de chances para formação de necrose (ÔR 

abscesso (ÔR = 17, 8) em vigência de bolha 

= 173,3) e de 

(Tabela 2 2) são 

muito grandes e mais de 80% dos pacientes que apresentam 
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bolha evoluem com necrose e quase 40% deles com abscesso. 

Embora não sejam de início muito precoce, bolhas podem 

aparecer algumas horas após o acidente, e a maioria dos 

pacientes permanece hospitalizada 24 horas ou mais (Ribeiro & 

Jorge, 1990a). Podem, portanto, orientar o médico no sentido de 

estar atento à ocorrência de necrose e ao tratamento precoce 

de uma possível infecção com formação de abscesso. 

É interessante observar que a drenagem do abscesso 

comumente é feita em torno do sexto dia após a picada <~~e et 

al.' 1994) e pacientes 

alta hospitalar com 

eventualmente voltam 

tardiamente. 

Amputação 

residentes em zona rural, se receberem 

orientação para retorno ambulatorial, 

a ser vistos pelo médico só muito 

A amputação cirúrgica, devida à extensão da necrose 

e/ou da infecção secundária, foi indicada em quatro pacientes 

(0,5%) (Tabela 5). No acidente por B. jararaca a perda de um 

membro, ou segmento desse, é uma seqüela grave porém incomum 

(Ribeiro & Jorge, 1990a). Observou-se também, o que é concordante com 

o que ocorreu com necrose, que todas as amputações foram de 

dedo. Acidentes por outras serpentes do mesmo gênero, como B. 

jararacussu, apresentam letalidade maior e parecem levar à 

perda de um membro ou segmento desse com maior freqüência 

(Rosenfeld, 1971; Jorge & Ribeiro, 1994b) • 
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Sangramento fora da região anatômica picada 

A percentagem um pouco menor do 

sangramentos fora da região da picada 

que 10% 

(Tabela 

115 

de 

5) 1 

principalmente a gengi vorragia (Tabela 6) , observada nesse 

estudo, reforça dados previamente relatados em uma série de 

casos de acidentes por B. jararaca (Ribeiro & Jorge, 1990al. Esse 

tipo de sangramento 

envenenamento por B. 

mostrou-se ainda mais 

erythrome]as (Wen et al., 

comum no 

1989a; 1989b) • 

Envenenamentos por B. moojeni, entretanto, não costumam 

evoluir com gengi vorragia (Kouyoumdjian & Polizelli, 1988) • Serpentes 

peçonhentas de outros países também podem causar hemorragias 

e em um estudo na Índia, por exemplo, o sangramento mais 

comum, fora da região anatômica picada foi a hematúria e não 

houve referência a gengi vorragia (Sahni & Banerjee, 1976). Em Israel, 

envenenamentos por Vipera palestinae, também mostraram maior 

percentagem de sangramentos em outras regiões anatômicas 

(Efrati & Reif, 1953). Gengivorragia foi descrita em pacientes 

picados por serpente da Malásia (warrell, 1992), tendo sido 

encontrada em 57% dos envenenamentos por Echis carinatus, na 

Nigéria (Warrell et al.' 1977) • Não se conhece o motivo pelo qual 

diferentes envenenamentos 

predominância em diferentes 

incoagulabilidade sanguínea, 

causam hemorragias 

sítios. A 

principalmente 

presença 

aliada a 

com 

de 

uma 

possível toxina circulante (hemorragina) , que atua na parede 

dos capilares sanguíneos (Kamiguti et al., 1991; 1992), evidentemente 



DISCUSSÃO 116 

leva a risco de qualquer tipo de sangramento. Hemorragias 

intra-cranianas também já foram relatadas, tendo sido causa 

de óbito (Warrel et al., 1977; Bashir & Jinkins, 1985; Barros & Januário, 1986; Teruya 

et al., 1990; Araújo et al., 1995). 

o sangramento fora da região anatômica picada 

correlacionou-se estatisticamente, à análise bivariada, tanto 

com necrose quanto com abscesso (Tabela 23). Um dos prováveis 

motivos é que quanto maior a quantidade de veneno inoculado 

maior a probabilidade de ocorrer tanto sangramento quanto 

necrose e, conseqüentemente, abscesso. 

Sangramento mostrou, também, ser fator prognóstico 

independente, à análise multivariada, tanto para formação de 

necrose {Quadro 6) quanto de abscesso {Quadro 12) . Uma 

explicação baseada na fisiopatologia do envenenamento está no 

fato de a hemorragina atuar, provavelmente, à distância, 

produzindo tais sangramentos (Kamiguti et al., 1991; 1992) e, na região 

anatômica picada, promovendo lesão capilar e extravasamento 

de sangue (ownby, 1982). Isso intensificaria as lesões teciduais 

e, conseqüentemente, facilitaria a ocorrência de necrose e 

abscesso. 

Choque 

O choque (Tabela 5) não foi encontrado com muita 

freqüência nos pacientes avaliados no presente estudo, o que 

é concordante com dados prévios da literatura (Ribeiro & Jorge, 
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1990al. Associou-se à análise bivariada com necrose e com 

abscesso (Tabela 24) Em envenenamentos por serpente da 

Malásia a presença de choque foi observada mais tardiamente, 

associada a intenso edema na região da 

precocemente, sem essa associação. Nessa 

efeito terapêutico do soro foi evidente 

sugere que o choque de início precoce 

próprio veneno. 

picada, ou mais 

última situação o 

(Reid et al., 1963a) 1 

seja causado 

o que 

pelo 

A correlação do choque com necrose e com abscesso 

deve-se, em parte, a que essa manifestação é tanto mais 

provável quanto maior 

inflamatório, quando 

o volume de veneno inoculado. 

muito volumoso, como os que 

Edema 

devem 

ocorrer mais freqüentemente em casos que evoluem para necrose 

e para abscesso <secretaria ... , 1993), pode levar a importante 

seqüestro de líquidos e de proteínas séricas. Isso, por sua 

vez, facilitaria a ocorrência de choque cwarrell, 1992) • Além 

disso, segundo Rosenfeld, os venenos, quando penetram em 

grande quantidade na circulação, podem levar ao choque 

(Rosenfeld, 1991), talvez por apresentarem efeito hipotensor (Campos & 

Delgado, 1981) • 

O choque, muitas vezes, é uma manifestação precoce e 

todos os quatro pacientes que o apresentaram também evoluiram 

com necrose e abscesso. Devido ao pequeno número de casos, 

entretanto, não foi possível a avaliação no modelo de análise 

multi variada. 
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Avaliação da coagulação do sangue 

A grande freqüência observada nesse estudo, com que 

pacientes picados por B. jararaca apresentaram alteração na 

coagulação sanguínea (Tabela 7), foi concordante com dados da 

literatura. É conhecido ainda, que essa alteração é mais 

comum nos envenenamentos por serpentes menores do que 40 em 

do que naqueleS COm 4 Ü Cm OU mais (Ribeiro & Jorge, 1989a; 1990a) • 

Distúrbios da coagulação mostram freqüência semelhante no 

envenenamento por B. jararaca e por B. Jararacussu (Ribeiro & 

Jorge, 1990a; Jorge & Ribeiro, 1994b) sendo porém, menos freqüentes no 

envenenamento por B. neuwiedi (Ribeiro & Jorge, 1995) e mais comuns 

naqueles por outras espécies como B. mooj eni (Kouyoumdjian & 

Polizelli, 1988) I B. erythromelas (Wen et al.. 1989b) e B. alterna tus 

(Bauab et al., 1995; Jorge et al., 1995b) • 

A alteração da coagulação sanguínea não mostrou ter 

relação, à análise bivariada, com necrose ou com abscesso 

(Tabela 25) . Em estudos anteriores havia sido observada falta 

de correlação entre essa 

envenenamento, principalmente 

alteração e 

medido pela 

a gravidade 

ocorrência 

do 

de 

necrose I abscesso e amputação (Ribeiro et al.. 1985; Ribeiro & Jorge, 

1989b) • Entretanto, não havia sido estudada para cada uma 

dessas manifestações individualmente. Em envenenamento por C. 

durissus, a alteração da coagulação mostrou relação com a 

gravidade do envenenamento sistêmico (Jorge & Ribeiro, 1989bl • É 

esperado que quanto maior a quantidade de veneno, maior a 
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probabilidade de ocorrer alteração na coagulação e, também, 

necrose e, conseqüentemente abscesso. Essa correlação não se 

deu, provavelmente porque, justamente os envenenamentos por 

serpentes jovens, que mais comumente causam alteração da 

coagulação sanguínea, não costumam levar à necrose e abscesso 

na região anatômica picada (Ribeiro & Jorge, 1990) • Isso é 

corroborado por achados anteriores que referem alteração da 

coagulação como fator prognóstico de gravidade no acidente 

botrópico, quando se avalia apenas acidentes com serpentes de 

4 O em ou mais de comprimento !Ribeiro & Jorge, 1990b) • 

À análise multivariada a 

coagulação sanguínea comportou-se 

independente para abscesso (Quadro 

variável alteração da 

como fator prognóstico 

12) , apesar de o risco 

atribuído a ela não ter sido muito grande. Isso mostra que a 

falta de correlação, à análise bivariada, deve-se a um fator 

de confusão que, no caso, pode ser o tamanho da serpente. Um 

aspecto a ser salientado é que essa falta de correlação dos 

distúrbios da coagulação sanguínea com a necrose contrasta 

com a evidente correlação dessa manifestação com o 

sangramento (ÔR = 4,4). 

Isso reforça a opinião de que, além da alteração da 

coagulação, fatores do veneno, talvez o hemorrágico, tenham 

participação no sangramento sistêmico !Kamiguti et al., 1991; , 1992) • 
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TRATAMENTO 

TORNIQUETE 

A freqüência da utilização do torniquete, encontrada 

no presente estudo, (37, 2%) talvez se deva ao fato de ter 

sido recomendada durante muitos anos (Arnold, 1982), tanto por 

autores nacionais (Coutinho, 1957; Rosenfeld, 1965) quanto 

internacionais (Hunter et al., 1960, Russel, 1967; Glass Jr, 1976) • A 

justificativa para o seu uso seria a tentativa de diminuir a 

velocidade de passagem do veneno para a corrente sanguínea e, 

assim, retardar as manifestações sistêmicas, propiciando o 

início da soroterapia a tempo de evitá-las. Isso seria 

especialmente importante, logo em seguida à ocorrência do 

acidente, antes mesmo de se chegar a um serviço de saúde. 

Entretanto, o veneno difunde- se pelos tecidos (Rosenfeld, 1971, Jorge 

& Ribeiro, 1990a) e já foi observado em outros tipos de 

envenenamentos, que o edema muitas vezes é encontrado 

proximalmente ao torniquete (Reid et al.' 1963a) • Além disso I não há 

dados na literatura que confirmem a eficácia do torniquete na 

prevenção de óbito. O IB, através de folhetos explica ti vos 

para a população e de manuais de orientação para os 

profissionais de saúde, tem-no desaconselhado (Secretaria ... , 1993). 

Esse procedimento é especialmente contra-indicado nos 

envenenamentos com veneno proteolítico (Warrel, 1992; Jorge & Ribeiro, 

1990), pois tem sido relacionado à maior destruição tecidual na 

região da picada. 
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O uso de torniquete correlacionou-se, à análise 

bivariada, tanto com necrose quanto com abscesso (Tabela 26) . 

Estudos com envenenamentos por serpente da Malásia (Reid, 1964) e 

por Bothrops do Brasil (Nishioka & silveira, 1992), em que os autores 

avaliaram 

correlação 

ocorrência 

um número pequeno de 

significativa entre 

pacientes, não mostraram 

esse procedimento e a 

de necrose e abscesso. Essa correlação, 

entretanto, foi sugerida e demonstrada, respectivamente, por 

um estudo, também com pequeno número de casos, em Israel 

(Efrati & Reif, 1953) e por uma avaliação com um número maior de 

picadas por Bothrops, no Brasil (Ribeiro & Jorge, 1989b) • 

À análise multivariada houve correlação 

estatisticamente significante com necrose (Quadro 6), mas não 

com abscesso. A explicação para a correlação positiva 

encontrada, no presente estudo, entre torniquete e necrose, é 

que esse procedimento aumenta a isquemia e o sofrimento do 

tecido já sob ação do veneno. A falta de correlação do seu 

uso com o abscesso é, portanto, difícil de explicar mesmo 

porque, como já foi dito, a necrose facilita a ocorrência de 

abscesso. Além disso, essa correlação foi observada à análise 

bivariada. A diferença entre esses resultados à análise 

bivariada e multivariada talvez se deva à utilização do 

torniquete justamente nos casos que já se apresentavam mais 

graves antes do seu uso. A diferença entre o resultado à 

análise multivariada com necrose e com abscesso, por sua vez, 
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talvez ocorra porque esse último geralmente forma-se em 

locais como perna, onde é menos provável que se faça um 

garroteamento intenso a ponto de causar sofrimento tecidual, 

do que em locais delicados como os dedos, regiões onde são 

mais comuns as necroses. No presente estudo não foi possível 

avaliar a intensidade e duração do garroteamento. 

PERÍODO DE TEMPO ENTRE O ACIDENTE E O ATENDIMENTO NO 

HVB 

Aproximadamente 66% dos pacientes foram atendidos no 

HVB dentro de três horas após a picada, mas só menos de 10% 

na primeira hora (Tabela 8). Estudo anterior havia mostrado 

que essa demora ocorre, principalmente, devido à distância do 

local em que ocorreu o acidente e a problemas no transporte. 

Deve-se também, em parte, a que muitos 

inicialmente atendidos em outras unidades 

pacientes 

de saúde, 

são 

mas 

apenas um pequeno número deles recebe soro específico nesses 

locais (Ribeiro et al.' 1995) • Isso motivou a 11 Comissão de 

Coordenação e Controle dos Acidentes por Animais Peçonhentos" 

a elaborar um plano de descentralização do atendimento em 

todo o Estado de São Paulo (Instituto Butantan, 1990) • No Vale do 

Ribeira, SP, devido à descentralização, o atendimento foi 

mais precoce do que no HVB (Martinez et al., 1995) • Ao contrário, na 

maioria das outras regiões do país para as quais o dado é 

disponível, esse tempo é maior (Teixeira, 1979; vência & oliveira, 1980; 
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Kouyoumdjian & Polizelli, 1988; Silveira & Nishioka, 1992; Nishioka & Silveira, 1992). 

Exceção foi referida em Juíz de Fora, MG, em período no qual 

funcionou um programa de atendimento descentralizado (Mourão, 

1971) • 

Em alguns outros países como EUA (Mccollough & Gennaro, 1970; 

Grace & omer, 1980; Eddington, 1986), Argentina (Argentina, 1981), Tailândia, 

(Meemano et al.' 1987) e Malásia (Reid et al.' 1963b) I o tempo entre a 

picada e o atendimento é também menor do que no HVB. 

Não houve correlação, às análises bivariada e 

multivariada, do tempo entre a picada e o atendimento no HVB 

com a ocorrência de necrose ou abscesso (Tabela 27) . 

Associação entre demora na administração do 

insuficiência renal foi referida no acidente por C. 

soro e 

durissus 

(Azevedo Marques et al.' 1992) • Em um estudo I os casos mais tardiamente 

atendidos apresentaram alteração da cor da urina, atribuível 

à mioglobinúria, mais freqüentemente do que aqueles 

precocemente atendidos (Jorge & Ribeiro, 1989b) • No entanto, 

mioglobinúria e insuficiência renal são manifestações 

sistêmicas e, portanto, podem se comportar de forma diversa 

da necrose e abscesso. Em avaliação das manifestações na 

região da picada, um estudo dos fatores de gravidade do 

envenenamento 

da 

botrópico, 

gravidade 

atendido 

com o tempo 

no HVB, não mostrou 

entre o acidente e o correlação 

atendimento (Ribeiro & Jorge, 1990a) • Outro estudo, em Minas Gerais, 

também não encontrou essa correlação CNishioka & Silveira, 1992) • 
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Seria lógico esperar, entretanto, que os pacientes 

precocemente tratados apresentassem menor freqüência de 

necrose e 

existente 

abscesso, 

sobre a 

o que não ocorreu. 

eficiência da 

Isso 

ação 

reforça dúvida 

do soro nas 

manifestações inflamatórias e necrosantes na região da 

picada, em condições terapêuticas usuais (Reid et al., 1963al • 

DOSE DE SORO ADMINISTRADA 

Cerca de 70% dos pacientes receberam 

ampolas de soro antibotrópico, no HVB (Tabela 

sugere que os envenenamentos foram classificados 

OU moderadOS (Secretaria ... , 1982) • 

A dose de soro administrada mostrou, 

4 f 6 

9) f 

como 

ou 8 

o que 

leves 

à análise 

bivariada, correlação com a formação tanto de necrose como de 

abscesso (Tabela 28) 

especialmente 

doses. Se 

interpretação 

presentes em 

utilizássemos 

de causa e 

Esses últimos mostraram-se 

pacientes que receberam altas 

essa correlação para uma 

efeito, altas doses de soro 

favoreceriam a ocorrência de abscesso, o que seria pouco 

lógico. A correlação, entretanto, explica-se porque a dose 

recomendada é baseada na gravidade do envenenamento, cuja 

avaliação é feita, pelo menos em parte, pela intensidade das 

manifestações locais (Ministério ...• 1987a; Secretaria ...• 1982). Assim, os 

pacientes que recebem as maiores doses são justamente aqueles 

que têm maior propensão a desenvolver complicações locais. Se 
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altas doses de soro não forem capazes de prevení-las, necrose 

e abscesso ocorrerão com maior freqüência justamente nesses 

pacientes. 

Estudos experimentais indicam que a ação anti-

necrosante do soro pode ser completa apenas se ele for 

administrado, por via intravenosa, antes ou imediatamente 

apÓS inOCUlação do VenenO (Homa & Tu, 1970; Villarroel et al., 1978/79) • 

Em estudo clínico retrospectivo, realizado no HVB, a 

diminuição do número médio de ampolas administrado aos 

pacientes picados por serpentes do gênero Bothrops, de 

aproximadamente 9 para 5, não mostrou implicação significante 

na evolução para necrose 

picada (Jorge & Ribeiro, 1994) • 

ou abscesso na região anatômica 

Estudo randomizado e duplo cego, 

comparou um grupo de pacientes que recebeu o equivalente a 2 

ou 4 ampolas, respectivamente, para casos leves e moderados, 

com outro que recebeu o equivalente a 4 ou 8 ampolas, 

respectivamente, para casos leves e moderados. A evolução dos 

pacientes nos dois grupos não sugeriu qualquer influência da 

dose de soro na ocorrência de necrose ou abscesso (Jorge et al., 

1995) • 

A incapacidade de as doses maiores do soro levarem à 

diminuição da freqüência de necrose e abscesso, conforme 

eSSeS eStUdOS (Jorge & Ribeiro, 1994a; Jorge et al., 1995a) 1 pode Ser 

explicada pelo fato de que, tal vez, tenham sido utilizadas 

doses excessivas até nos pacientes que receberam as doses 
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menores (Cardoso et al.' 1993; Theakston et al.' 1992). Assim, mesmo que o 

soro seja capaz de prevenir essas manifestações, como todo o 

seu efeito poderia ser conseguido com doses muito baixas, as 

doses maiores não poderiam levar a qualquer benefício 

adicional. No entanto, essa deve-se, mais 

provavelmente, à pequena ação 

veneno na região da picada. 

incapacidade 

do soro na neutralização do 

Em estudo clínico controlado, Sellahewa et 

avaliaram o 

envenenamentos 

tratamento 

graves por 

com soro 

Hypnale 

poliespecífico, 

hypnale, serpente 

al., 

em 

de 

Sirilanka, que não costuma causar envenenamento sistêmico. 

Não conseguiram demonstrar qualquer ação terapêutica do soro, 

concluindo, ainda, que este não deveria mais ser utilizado 

COm essa final idade (Sellahewa et al., 1995) • 

Assim, a correlação entre dose de soro e necrose e 

abscesso deve-se ao fato de as maiores doses serem 

administradas justamente nos casos mais graves. Não se 

encontrou, portanto, justificativa para se colocar essa 

variável no modelo de análise multivariada. 

PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO HVB 

A maioria dos pacientes permaneceu internada por 

menos de três dias no HVB (Tabela 10) . Houve correlação 

positiva entre tempo de internação e ocorrência de necrose e 

abscesso (Tabela 29), o que, evidentemente, se deve ao 
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período em que essas manifestações estavam sendo tratadas. 

Antibioticoterapia, desbridamento e drenagem, comumente 

utilizados, muitas vezes são realizados em hospital. Essa 

variável, portanto, não mereceu avaliação no modelo de 

análise multivariada. 

ÓBITO 

A ausência de óbito nos 779 pacientes avaliados no 

presente estudo é concordante com a literatura, que demonstra 

ser o êxito letal um evento raro no envenenamento por B. 

jararaca (Rosenfeld, 1971; Ribeiro & Jorge, 1990). 
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6 CONCLUSÕES 

Os fatores prognósticos para a ocorrência de necrose 

e abscesso são: acidentes por serpentes de grande porte, a 

picada em perna, o uso de torniquete, a presença de dor, 

edema, equimose, bolha, choque e sangramento fora da região 

da picada. Acidentes em determinados meses do ano, picadas 

nos dedos da mão e alteração da coagulação sanguínea só são 

prognósticos para necrose. 

São fatores prognósticos independentes para 

ocorrência de necrose e abscesso, acidentes em determinados 

meses do ano, com serpentes de grande porte, com pessoas do 

sexo feminino, picada na perna e a ocorrência de sangramento. 

Para necrose, picadas no dedo da mão e uso de torniquete são 

também fatores prognósticos independentes e, para abscesso, a 

ocorrência de alteração da coagulação sanguínea. 

O porte de B. jararaca é o fator prognóstico 

independente mais importante para necrose e, principalmente, 

para abscesso, que são tanto mais prováveis quanto maior o 

comprimento da serpente. 
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Necroses são especialmente freqüentes em pacientes do 

sexo feminino picadas nos dedos da mão ou na perna por 

serpente de grande porte (principalmente se maiores do que 1 

metro de comprimento) e que apresentaram sangramento fora do 

sítio da picada. 

Abscessos são especialmente 

do sexo feminino picadas na perna 

porte (principalmente se maiores 

freqüentes em 

por 

do 

serpente 

que 1 

pacientes 

de grande 

metro de 

comprimento) e que apresentaram alteração da coagulação 

sanguínea e sangramento fora do sítio da picada. 
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8.ANEXO 

FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

1. Número do prontuário ------

2. Variáveis relacionadas com o acidente 

Mês de ocorrência 

Município 

Horário do dia: 

D 241- 12, 

D 61- 12, 

D 61- 12, 

D 121- 18, 

D ignorado. 

2. Comprimento da serpente Bothrops jararaca -------

3. Variáveis relacionadas com o paciente 

Idade anos 

Sexo: D masculino D feminino 

Região anatômica picada: 

D pé D dedo do pé D tornozelo 

D perna D joelho D coxa 

D mão D dedo da mão D punho 

D antebraço D cotovelo D braço 

D cabeça D pescoço D tronco 

4. Variáveis relacionadas com o envenenamento, suas 

manifestações e seu tratamento 

163 

em 



ANEXO 

Manifestações clínicas na região da picada: 

Dor D sim D não 

Edema D sim D não 

Equimose o sim D não 

Bolha D sim D não 

Necrose D sim D não 

Abscesso D sim D não 

Manifestações clínicas sistêmicas: 

Sangramentos fora do local da picada: 

D gengivorragia D hematúria D hematêmese 

D por ferimento D epistaxe D hematoma 

D por via vaginal o petéquias D melena 

o conjuntival D hemoptise D ausente 

Choque: o sim o não 

Coagulação sanguínea: 

D sangue incoagulável O coagulação parcial 

O prolongada O normal O sem informação 

Intervalo de tempo entre a picada e o atendimento no HVB 

o ül-1 o 11-3 o 31-6 

o 181-24 o 241-48 o > 48 

Procedimentos realizados: 

o 61-12 o 121-18 

O sem informação 

Torniquete 

Amputação 

O não 

O não 

Dose de soro utilizada: 

antes de chegar ao HVB 

O sim 

O sim 

HVB 

D não foi utilizado soro. 

Período de hospitalização 

ampolas 

ampolas 

dias 
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