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1. RESUMO 

A definição de Ofidismo se da pelo envenenamento provocado pela inoculação 

de toxinas através de dentes das serpentes. Os acidentes ofídicos são por sua vez, 

acidentes por animas peçonhentos, de importância médica, com virtude da 

gravidade.  

No Brasil são registradas cerca de 385 espécies de serpentes conforme relata 

Bérnils e Costa (2012), destas, 62 são peçonhentas, causando envenenamento nos 

seres humano, e é divida duas grande famílias Elapidae que é constituída por 32 

espécies composta por corais verdadeiras, e Viparidae por 30 espécies é 

representada por jararacas, cascavéis e surucucu-pico-de-jaca. O termo 

“Peçonhento” se refere ao animal possuir veneno, e um mecanismo para inocular 

esse veneno, que no caso das serpentes é representado por seus dentes, altamente 

desenvolvido para essa função. A primeira função, como todo o dente, é subjugar e 

digerir suas presas (MALGAREJO,2009), e de segundo instante, tal como já 

descrito, inocular o veneno, possibilitando o envenenamento nos seres humanos. A 

toxina das serpentes é uma combinação de enzimas, proteínas e peptídeos 

(SANTOS, 1994). 

 

2. INTRODUÇÃO 

As serpentes são animais que possuem sangue frio, com o corpo envolto por 

escamas, na qual se da o nome da própria ordem que estão encontradas Squamata 

e constitui a Subordem Ophidia, desprovida de membros locomotores, são 

ectodérmicos, ou seja, são incapazes de regular sua própria temperatura, 

dependendo de calor externo. No Brasil, a fauna de serpentes é constituída 

atualmente por 10 famílias: Anomalepididae (7 espécies), Leptotyphlopidae (14), 

Typhlopidae (6), Aniliidae (1), Tropidophiidae (1), Boidae (12), Colubridae (34), 

Dipsadidae (241), Elapidae (27) e Viperidae (28). 

No Brasil, existem quatro grandes grupos de serpentes de peçonhentas de 

interesse médico que são Bothrops, Crotalus, Lachesis e Micrurus, e são dividas em 

62 outras espécies, seu envenenamento é representado por botrópico,crotálico, 

laquético e elapídicos respectivamente. 

A sazonalidade desses acidentes ofídicos ocorre pelo grande aumento de 

trabalho em campo, como agrícolas, e invasão de áreas com mata onde se 

encontram gêneros de serpentes peçonhentas, em virtude a economia, implicando 



diretamente para que esses animais invadam a área urbana, onde afeta diretamente 

na saúde publica. 

 

3. OBJETIVOS 

Compreender e conhecer as serpentes peçonhentas brasileiras, bem como os 

sintomas, tratamento e prevenção de acidentes ofídicos. 

 

4. METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos propostos neste estudo optou-se pela efetuação de 

uma revisão bibliográfica buscando artigos referentes ao tema abordado. As bases 

de dados foram em sites como Scielo, PORTAL CAPES, Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) em livros. Os descritores para a busca foram “Ofidismo”, “acidentes ofídicos e 

perfil epidemiológico de acidentes ofídicos”. Os dados obtidos sobre acidentes com 

serpentes peçonhentas são do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN), demonstrando a frequência por acidentes com serpente segundo ano da 

notificação. Foram conseguidos dados dos anos de 2007 a 2013. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Conforme Feitosa 1997 informa que em meses de maior indicie de acidentes 

com ofídicos, esta relacionada com meses de grande aumento de vegetação no 

campo, possibilitando o aumento de roedores que na qual, é sua presa, atraindo as 

serpentes. Desta forma, pelo grande movimento de trabalhadores no local, sem a 

proteção adequada, é atingido por um bote extremamente potente de uma serpente 

que estava à espreita. Além disso, a um grande aumento da economia, 

socioeconômica, aumentando zonas urbanas e diminuindo áreas de vivencia desses 

ofídicos, causando também, o aumento de acidentes em zonas urbanas. 

Existe no Brasil uma grande confusão em diagnóstico de serpente peç 

onhenta, e não peçonhenta, na qual esta baseada na identificação de serpentes 

Europeia. Como as regras descritas: Pupilas do olho Vertical= peçonhenta, escamas 

do dorso carenadas = peçonhenta e lisa, não peçonhenta, forma da cabeça= 

triangular: peçonhenta e arredondada: não peçonhento tamanho da cauda = se afina 

bruscamente peçonhenta, e se é longa, não peçonhenta. Todas as afirmativas, não 

esta relacionada com a ofiofauna brasileira, como por exemplo, a cabeça triangular, 

tem a nossa serpente Jiboia (Boa constrictor), que possui a cabeça triangular, 



porém, possui uma dentição áglifa, onde não possui veneno, e mecanismo 

inoculador, e olhos verticais, a  papa-ovo), que possui escamas carenadas. Contudo, 

as pupilas esta relacionada a período de atividade (vertical ou elíptica: Noturna; 

arredondada: diurna) e ao tamanho da cauda ao substrato onde caça (cauda 

comprida: arborícola). 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Podemos compreender, por sua vez, que o ofidismo, no organismo 

envenenado, ocorre implicações no sistema circulatório e a coagulação. Com esse 

envenenamento pode se ocorrer também insuficiência renal, e acarretar em 

complicações nas lesões locais como necrose de membros, na qual se da o 

resultado de acidentes mais graves e de interesse médico. Após a vitima ser 

envenenada terá que ser levado o mais rápido possível para um centro hospitalar, 

para a identificação da serpente e soroterapia, que deve ser aplicado o quanto 

antes, pois o veneno esta em circulação e agravando cada vez mais a situação do 

paciente.           
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