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INTRODUÇÃO 

• Os acidentes causados por aranhas “armadeiras” do gênero Phoneutria 
(foneutrismo) (Figura 1), representam a 2ª causa de acidentes por aranhas de 
importância médica no Brasil, com os maiores coeficientes de incidência nos estados 
da Região Sul (8,6 casos/100.000 habitantes).1-4 

• Dor imediata é observada em mais de 90% dos casos, por vezes excruciante, 
podendo se irradiar até a raiz do membro acometido. Devido à dor, a maioria dos 
pacientes procura atendimento médico rapidamente, nas primeiras duas horas após 
a picada.2-4  

• A avaliação objetiva da intensidade da dor, utilizando escalas simples e validadas 
como a escala numérica de notas de dor 0-10 (ENND), são úteis para auxílio na 
indicação de uma analgesia racional visando o rápido alívio da dor, principalmente 
nos pacientes com dor grave (nota ≥ 7), e na prevenção da recorrência da dor, como 
demonstrado em uma série de casos com diagnóstico de erucismo.5 

 
OBJETIVO 
• Analisar uma série de casos de foneutrismo admitidos na Unidade de Emergência 

Referenciada (UER) do Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp, seguidos pelo Centro 
de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) de Campinas no período de 2014 
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a 2020, com o objetivo de avaliar a intensidade e evolução da dor local durante o 
atendimento na UER e as medidas de analgesia utilizadas, nos casos onde foi 
empregada a ENND 0-10 na admissão.  

• O projeto foi inserido na Plataforma Brasil (CAAE 48729121.8.0000.5404), e 
aprovado pela CEP/Unicamp (parecer 4.992.252). 

 

 
Figura 1. A, Fêmea adulta de P. nigriventer em posição armada para o bote; B, distribuição dos 
8 olhos do gênero Phoneutria na porção dorsal e anterior do cefalotórax, na sequência 2-4-2. 
Acervo de imagens do CIATox de Campinas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

• No período de estudo foram admitidos na UER/HC/Unicamp 83 casos com 
diagnóstico provável ou confirmado de foneutrismo.  

• Para análise foram excluídos 34 casos de acordo com os critérios delineados na 
Figura 2, com 49 casos preenchendo os critérios de inclusão no estudo. 

 
Figura 2: Fluxograma de seleção dos casos de foneutrismo para inclusão no estudo.  
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De acordo com os dados sumarizados nas Tabelas 1 e 2: 

• A maioria dos acidentes ocorreu em pacientes procedentes de Campinas-SP (83,7%), 
no domicílio/peridomicílio (65,3%), no sexo masculino (71,4%), nas mãos (51,0%) 
seguidos dos pés (38,8%), e com idade mediana de 37 anos.  

• Em 29 casos (59,2%) a aranha foi identificada pelo CIATox como Phoneutria spp.  

• O intervalo mediano entre a picada e a procura do atendimento na 
UER/HC/Unicamp foi de uma hora. 

• A maioria dos pacientes evoluiu com dor local (98%), com nota mediana de 7 na 
ENND 0-10 na admissão na UER (intervalo interquartil de 5 a 8).  

• Os principais procedimentos utilizados para analgesia na admissão variaram de 
acordo com a intensidade da dor. 

Tabela 1: Dados demográficos, de identificação da aranha causadora do acidente, e das 
manifestações locais de uma série de casos de foneutrismo.    

 N= 49 
Procedência: Campinas/arredores 41/8 
Local do acidente: n (%)  
Domicilio e peridomicílio 32 (65,3) 
Ocupacional 16 (30,63) 
Não especificado 1 (2,0) 
Faixa etária em anos: mediana (IIQ) 37 (26-57) 
Sexo: feminino/masculino 14/35 
Local da picada: n (%)  
Mão 25 (51,0) 
Pé 19 (38,8) 
Perna 3 (6,1) 
Antebraço 1 (2,0) 
Tronco 1 (2,0) 
Aranha identificada (Phoneutria spp): n (%) 29 (59,2) 
Aranha visualizada pelo paciente após a picada, mas não 
trazida para identificação: n (%)  

20 (40,8) 

Manifestações clínicas locais na admissão: n (%)  
Dor 48 (98,0) 
Edema 18 (36,7) 
Dor irradiada 16 (32,7) 
Parestesia 15 (30,6) 
Eritema 12 (24,5) 
Sudorese 3 (6,1) 

Legendas: CIATox, Centro de Informação e Assistência Toxicológica; UER, Unidade de 
Emergência Referenciada do HC/Unicamp. 
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• Nos 26 casos com dor grave (≥ 7), a maioria foi tratada com a associação de 
analgésicos por via IV e infiltração anestésica local, sendo necessária analgesia 
adicional na evolução em 6 casos. 

• Nos pacientes com nota de dor < 7 à admissão, apenas dipirona foi usada para alívio 
da dor; nos 8 casos que foram tratados com dipirona IV, todos tinham notas de dor 
entre 5 e 6 à admissão.  

• Ao se analisar o tempo mediano de observação na UER de acordo com a intensidade 
da dor, nota-se que este foi significativamente maior nos pacientes com dor grave 
(2 horas), quando comparado aos pacientes que apresentaram dor < 7 (33 minutos). 

• Em 25 casos (55,6%) onde foi possível identificar a nota de dor à alta da UER, a nota 
mediana foi de 1, sendo similar em ambos os grupos (dor grave vs não grave). 

Tabela 2: Dados relativos à análise da intensidade da dor local de acordo com escala 
numérica de 0-10, do manejo e evolução da dor de uma série de casos de foneutrismo.   
 Dor < 7 Dor ≥ 7   
 n= 23 n= 26 N= 49 
 n  n  N 
Analgesia utilizada na admissão    
Somente analgésicos 17 7 24 
Anestesia local mais analgésicos 0 17 17 
Anestesia local exclusiva 0 2 2 
Analgésicos empregados     
Dipirona IV 8 19 27 
Dipirona VO 10 1 11 
Tramadol IV 0 4 4 
Analgesia adicional na evolução    
Tramadol IV  0 5 5 
Associação paracetamol e codeína VO  0 1 1 
Dipirona IV 0 1 1 
 n; mediana 

(IIQ) 
n; mediana 

(IIQ) 
N; mediana 

(IIQ) 
Notas de dor na admissão 23; 5 (3-6) 26; 8 (7-10)  49; 7 (5-8) 
Notas de dor na alta 12; 1,5 (0-3)  13; 1 (0-3) 25; 1 (0-3) 
 mediana 

(IIQ) 
mediana 

(IIQ) 
mediana 

(IIQ) 
Intervalo entre a picada e o 1º 
atendimento na UER (minutos) 

60 (38-103) 60 (36-115) 60 (36-116) 

Tempo de observação na UER 
(minutos) 

33 (19-85) 124 (44-175) 61 (30-145) 

Legendas: IIQ, intervalo interquartil; IV, via intravenosa; UER, Unidade de Emergência 
Referenciada do HC/Unicamp; VO, via oral. 
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• A fisiopatologia da dor local no foneutrismo envolve diversas vias e uma 
fisiopatologia complexa.6-9 

• Estudos em modelos animais, utilizando toxinas purificadas de P. nigriventer, 
indicam a participação de ações periférica e central, possivelmente atuando de 
forma sinérgica. 6-9  

• A ação periférica envolve a ativação e retardo da inativação dos canais de sódio 
dependentes de voltagem, taquicininas (NK1 e NK2), e receptores serotoninérgicos 
(5-HT4) e de glutamato e, a ação central (medular), neurocininas, aminoácidos 
excitatórios, óxido nítrico, citocinas pró-inflamatórias e prostanóides.6-9  

 
CONCLUSÕES 
• Cerca de metade dos pacientes com foneutrismo apresentou dor local grave à 

admissão. 
• De maneira geral, as estratégias analgésicas utilizadas foram eficientes para o alívio 

rápido da dor grave, incluindo o uso de infiltração anestésica local com lidocaína a 
2%, que interrompe a condução nociceptiva por bloqueio dos canais de sódio nas 
terminações nervosas sensoriais, associado a analgésicos de ação sistêmica por via 
IV, não opioides (dipirona) e opioides (tramadol).    
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