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INTRODUÇÃO 

 Os acidentes por serpentes peçonhentas de importância médica constituem a 2ª causa de 

acidentes por animais peçonhentos no Brasil, sendo reportados anualmente ao Ministério 

da Saúde (MS) cerca de 23.000 casos, dos quais 87% por Bothrops spp (“jararacas”), 9% 

por Crotalus durissus ssp (cascavéis), 3% por Lachesis muta ssp (“surucucu”), e 1% por 

Micrurus spp (corais-verdadeiras).1-2 

 Visando auxiliar na triagem dos casos e orientação quanto ao diagnóstico e tratamento, 

uma classificação clínica de gravidade foi estabelecida pelo MS do Brasil a partir de 1998, 

de acordo com a intensidade do envenenamento, com duas atualizações, que é 

sumarizada no Quadro 1.3-5 

 Todavia, partindo do pressuposto que o envenenamento ofídico é um processo dinâmico, 

seria importante documentar a evolução temporal da gravidade, aplicando um escore 

validado para esses acidentes em nosso país. 

 O escore existente foi validado apenas para acidentes por crotalídeos norte-americanos, 

não sendo útil para aplicação no Brasil.6 
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Quadro 1: Sumário da classificação de gravidade dos acidentes botrópico, crotálico e 

micrúrico no Brasil de acordo com a intensidade do efeito (0, ausente; 1+ a 3+, discreto a 

intenso).  

Acidente botrópico Leve Moderado Grave 

Locais: edema, dor, equimoses, vesículas/bolhas, 
sangramento. 

0/1+ 2+ 3+ 

Sistêmicos: gengivorragia, epistaxe, hematúria. 0 0/1+ 0/1+ 

Sistêmicos: hemorragia grave (ex., SNC) ou volumosa, 
choque e/ou dano renal agudo grave. 

0 0  0/3+ 

Alterações da coagulação 0/3+ 0/3+ 0/3+ 

Acidente crotálico Leve Moderado Grave 

Efeitos locais: eritema, edema, dor discreta, parestesia. 0/1+ 0/1+ 0/1+ 

Efeitos sistêmicos: miastenia aguda e mialgia de 
intensidade variável, urina escura, oligúria, anúria. 

0 1+/2+ 3+ 

Alterações da coagulação 0/3+ 0/3+ 0/3+ 

Acidente micrúrico Leve Moderado Grave 

Efeitos locais: edema discreto, parestesia e dor de 
intensidade variável com ou sem irradiação 

1/3+ 0/3+ 0/3+ 

Efeitos sistêmicos: miastenia aguda de intensidade 
variável, podendo evoluir para falência respiratória 

0 1+/2+ 3+ 

Adaptado das referências 3 a 5. 

OBJETIVO 

 Aplicar e validar um escore de gravidade adaptado para acidentes ofídicos no Brasil 

causados por serpentes dos gêneros Bothrops e Micrurus, e da espécie Crotalus durissus 

à admissão, durante a evolução e na alta hospitalar. 

 

CASUÍSTICA E MÉTODOS   

 Estudo tipo coorte retrospectiva. 

 Foram coletados os dados das fichas de atendimento do Centro de Informação e 

Assistência Toxicológica de Campinas (CIATox), dos prontuários eletrônicos do sistema 

DATATOX (ABRACIT), e dos prontuários do HC/Unicamp, dos pacientes admitidos no 

Hospital de Clínicas da Unicamp no período de 2012 a 2020, com o diagnóstico de 

acidentes botrópico, crotálico e micrúrico.   

 Os dados foram coletados pelos autores MMM e FB em ficha específica para o estudo, 

para cada caso, e posteriormente inseridos numa planilha eletrônica Excel. 

 O escore foi estruturado considerando manifestações clínicas e alterações laboratoriais 

detectadas nos envenenamentos, numa escala de intensidade de 0 a 3. Considerando o 



 

3 
 

espaço de apresentação, não é possível apresentar todos itens utilizados de forma 

detalhada. 

 Em resumo, foram considerados no escore:  

o manifestações clínicas locais e sistêmicas (hemorrágicas, neuromusculares e 

hemodinâmicas) de envenenamento; 

o alterações laboratoriais indicativas de: coagulopatia (RNI), queda de plaquetas e 

da hemoglobina, miotoxicidade (aumento da CK total sérica), e de dano renal 

agudo pela razão do aumento dos valores da creatinina sérica em relação à 

creatinina basal (diretriz KDIGO)7; 

o complicações como: infecção local ou sistêmica, síndrome de compartimento, 

choque, emergência hipertensiva e sequelas funcionais ou anatômicas.  

 Para análise estatística foram utilizados o programa de acesso livre JASP versão 0.16.3 

(Universidade de Amsterdã, Holanda), e as calculadoras estatísticas de livre acesso 

disponíveis no website Statistics Kingdom (https://www.statskingdom.com/index.html). 

 Na comparação estatística dos valores entre 3 grupos utilizando o teste não-paramétrico 

de Kruskal-Wallis, o valor de p foi considerado significativo se α < 0,017 (correção de 

Bonferroni).   

 O projeto foi inserido na Plataforma Brasil (CAAE 68052417.8.0000.5404), e aprovado pela 

CEP/Unicamp (parecer 2.241.979). 

 Os dados apresentados são parciais, e traduzem os resultados dos escores aplicados pelos 

autores MMM e FB. O processo de validação está em andamento, com dois novos 

observadores (CCP e EMDC) tendo acesso a todos dados extraídos e respectivos 

prontuários, para aplicação “cega” de seus escores.  

 Para avaliar a correlação dos resultados obtidos na aplicação dos escores entre os 

observadores será aplicado o coeficiente de correlação de Pearson, e para a classificação 

de gravidade o coeficiente kappa.     

    

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 No período de estudo foram admitidos no HC/Unicamp 125 pacientes com diagnóstico de 

acidentes por serpentes peçonhentas que preencheram os critérios de inclusão. 

 A maioria dos acidentes ocorreu em pacientes do sexo masculino (82,4%), com idade 

mediana de 42 anos (IIQ: 26-56), causados por serpentes do gênero Bothrops (n= 81; 

64,8%) e da espécie Crotalus durissus (n= 40; 32%) e, mais raramente, pelo gênero 

MIcrurus (n= 4; 3,2%).  

 Em 12 casos os acidentes foram classificados como mordida-seca (sem envenenamento), 

sendo 5 acidentes botrópicos e 7 crotálicos. 

 Ao se analisar os valores dos escores de acordo com a evolução temporal excluindo os 

casos de mordida seca, foi identificado que os escores obtidos na evolução foram 

significativamente mais elevados em comparação à admissão e à alta no acidente 

crotálico, e entre a evolução e alta no acidente botrópico (p < 0,017). A Figura 1 mostra a 

https://www.statskingdom.com/index.html
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distribuição desses resultados em diagramas de caixa (boxplot). 

 
Figura 1: Distribuição dos valores dos escores nos envenenamentos botrópico e crotálico, 
obtidos na admissão, evolução e na alta. Resultados apresentados em diagramas de caixa, 
mostrando os valores limite, 1º e 3º quartis, e mediana.  

 

 
Figura 2: Distribuição dos valores da soma dos escores da admissão, evolução e alta nos 
envenenamentos botrópico e crotálico, de acordo com os critérios de gravidade do Ministério 
da Saúde aplicado ao desfecho. Resultados apresentados em diagramas de caixa, mostrando 
os valores limite, 1º e 3º quartis, e mediana.  
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 Analisando a soma dos escores de acordo com a classificação clínica de gravidade (Leve, 

Moderado e Grave) foi identificada diferença estatística significativa entre todos os 

grupos no acidente botrópico, e entre os grupos Grave vs Leve e Grave vs Moderado no 

acidente crotálico (p < 0,017). A Figura 2 mostra a distribuição desses resultados em 

diagramas de caixa. 

 Um paciente de 68 anos, vítima de acidente crotálico, evoluiu com acidente vascular 

cerebral hemorrágico, com desfecho fatal. 

 Dentre os 4 acidentes micrúricos, 2 foram classificados como moderados, com síndrome 

miastênica aguda, e 2 como “leves”, com quadro predominantemente local, embora um 

paciente de 66 anos tenha evoluído com apresentação atípica, com rabdomiólise (CK 

total= 3819 U/l, VR< 190 U/l) e plaquetopenia (58.000/mm3). Os escores medianos 

observados durante a admissão, evolução e alta foram 3, 2 e 2, respectivamente.  

 

CONCLUSÕES 

 Ainda que parciais, os resultados obtidos indicam o processo dinâmico do 

envenenamento ofídico, com maiores escores observados durante a evolução nos 

envenenamentos botrópico e crotálico.    

 Também foi possível constatar uma correlação de valores da soma total dos escores e os 

estádios de gravidade, com valores mais elevados nos casos graves dos envenenamentos 

botrópico e crotálico.    
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