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Introdução

A importância dos acidentes por animais 
peçonhentos para a saúde pública pode ser expressa 
pelos mais de 100 mil acidentes e quase 200 óbitos 
registrados por ano, decorrentes dos diferentes tipos de 
envenenamento. A alta incidência está diretamente 
ligada ao agente – aranha e escorpião -, por seus 
hábitos alimentares, sua alta taxa de reprodução e 
proliferação, bem como comportamento e adaptação -. 
Tais fatos, aliados às circunstâncias atuais geradas  
pelo homem, propiciam o agravamento da situação, em 
que o controle dos aracnídeos não é bem exercido, na 
zona rural e mais importante, na zona urbana[1]. 

Neste trabalho é apresentado um levantamento geral 
da ocorrência de espécies de aranhas e escorpiões com 
importância médica na região Nordeste. Inicialmente 
são apresentados alguns aspectos biológicos e 
comportamentais das principais espécies envolvidas 
em acidentes com seres humanos. Em seguida 
apresentamos o quadro de ocorrências das espécies na 
região, bem como os cuidados necessários em caso de 
acidente e algumas formas de controle e prevenção da 
infestação dessas espécies. Por fim, são feitas algumas 
considerações sobre o trabalho e possíveis trabalhos 
futuros.

Materiais e Métodos

Este trabalho teve como base o levantamento 
bibliográfico de registros de ocorrências das espécies 
de aranhas e escorpiões na região Nordeste, por meio 
de material disponibilizado pelas instituições 
responsáveis pelo estudo e controle das mesmas, a 
partir destes dados foi feito um mapeamento 
geográfico destas espécies e um levantamento, tanto 
dos aspectos biológicos e comportamentais das 
espécies, quanto dos procedimentos e recomendações 
referentes ao controle das mesmas.

Aspectos biológicos e comportamentais

O Filo dos Artrópodes corresponde a mais de 80% 
das espécies animais existentes e, dentre os principais 
grupos deste filo estão os aracnídeos (subfilo 
Chelicerata, classe Arachnida), dos quais fazem parte 
as aranhas (ordem Araneae, composta de cerca de 
40.000 espécies) e os escorpiões (ordem Scorpiones, 
com cerca de 1.600 espécies)[1,2]. 

Os aracnídeos apresentam o corpo dividido em duas 
partes: o cefalotórax (cabeça fundida ao tórax), coberto 
dorsalmente por uma carapaça sólida (prossoma), onde 
está inserido um par de quelíceras (usado para triturar 
alimentos e onde se abre o ducto de uma glândula de 
veneno), um par de pedipalpos (pinças ou mãos), bem 
como quatro pares de pernas locomotoras e abdômen 
(opistossoma)[3]. Os escorpiões apresentam em sua 
extremidade caudal um artículo chamado telson que 
termina em um ferrão usado para inocular sua 
peçonha[1,3].

As aranhas são animais de vida livre, vivem dentre 
outros, em teias geométricas ou irregulares, buracos e
próximo ou dentro das moradias; alimentam-se 
principalmente de insetos, sendo que espécies maiores 
utilizam pequenos vertebrados como alimento[3].

Os escorpiões têm hábitos noturnos, vivem isolados 
ou em grupos (quando as condições favorecem sua 
instalação) e, em condições estressantes, costumam 
praticar canibalismo; alimentam-se de baratas, cupins, 
grilos, aranhas e pequenos vertebrados, podendo 
sobreviver vários meses sem alimento e mesmo sem 
água. Durante o dia, escondem-se sob cascas de 
árvores, pedras e dentro de domicílios, principalmente 
em sapatos[1,2,4].  

A. Espécies de Aranhas de Destaque no Nordeste 
brasileiro

As espécies mais representativas, com importância 
médica, pertencem aos gêneros Phoneutria (aranha-
armadeira); Loxosceles (aranha-marrom) e Latrodectus 
(viúva-negra) (Tabela 1)[2,5,6].

B. Espécies de Escorpiões de Destaque no Nordeste 
brasileiro

Os escorpiões do gênero Tityus são os responsáveis 
pelos acidentes mais graves: T. serrulatus (escorpião 
amarelo); T. bahiensis (escorpião marrom ou preto); T. 
pusillus; T. stigmurus, que é a espécie com maior 
distribuição no Nordeste, sendo também o maior 
causador de escorpionismo nessa região (Tabela 1)
[1,2,5,6,7].  

Aspectos clínicos gerais de acidentes por
araneísmo e escorpionismo

Araneísmo e escorpionismo são os termos usados 
para designar a ocorrência de acidentes pela picada de 
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aranhas e escorpiões, respectivamente[1]. Quando de 
acidente por aracnídeo, pode-se observar um quadro 
clínico local, com evolução geralmente benigna para 
adultos (sendo mais grave para crianças e idosos), sem 
haver necessidade de soroterapia, ou evolução com 
necrose do local afetado; e um quadro clínico 
sistêmico, que varia de acordo com a espécie envolvida 
(Tabela1)[4,5,6]. 

Cuidados recomendados em casos de acidente

Em casos de acidentes, deve-se lavar o local da 
picada com água e sabão e procurar imediatamente o 
serviço médico mais próximo, levando se possível, o 
animal causador do acidente para sua identificação e 
posterior auxílio ao diagnóstico. Em caso de crianças, 
deve-se fazer o encaminhamento imediato a um serviço 
de saúde, para que a soroterapia seja instituída o mais
rapidamente possível, dada a rápida progressão do 
envenenamento. Sendo a dor o sintoma mais comum 
em adultos, pode-se fazer compressas de água morna 
para aliviar a dor local, sendo que esta por si só, não é 
indicativa para uso de antiveneno; a aplicação de soro
antiescorpiônico (SAEEs) ou antiaracnídico (SAAr), 
caso necessário, é feita preferencialmente em ambiente 
hospitalar, via intravenosa, em quantidade proporcional 
à gravidade do envenenamento: a dose utilizada deve 
ser a mesma para adultos e crianças, visto que o 
objetivo do tratamento é neutralizar a maior quantidade 
possível de veneno circulante, independentemente do 
peso do paciente[1,5,6]. 

Não se recomenda fazer torniquete ou amarrar; 
aplicar quaisquer substâncias sobre o local da picada; 
fechar o local com curativos (o que favorece a 
ocorrência de infecções); cortar, perfurar ou queimar; e 
não dar bebida alcoólica ao acidentado, pois não tem 
efeito contra o veneno e podem ainda agravar o quadro 
clínico[1].

Controle

É necessário controlar as populações de aranhas e 
escorpiões pelo risco que representam para a saúde 
humana, já que a erradicação dessas espécies não é 
possível e nem viável, pois são animais que estão no 
topo da cadeia alimentar e sua matança indiscriminada 
pode desencadear a proliferação de insetos, os quais 
são carreadores de patógenos, como por exemplo,
moscas e baratas[1]. O controle e a prevenção podem
determinar a diminuição dos índices de araneísmo e 
escorpionismo e, consequentemente, a morbidade e 
mortalidade. Nas áreas urbanas, as medidas para evitar 
a proliferação envolvem ações de controle, que 
consistem, dentre outros: na intervenção das áreas de 
risco, definidas por meio da notificação de acidentes e 
identificação das áreas prioritárias pelo mapeamento do 
maior número de ocorrências, assim como 
levantamento, monitoramento e avaliação; captura (por 
busca ativa, feita por agentes de saúde capacitados e 
equipados) e manejo ambiental. Assim, identificar e 
conhecer a distribuição de aranhas e escorpiões 
prevalentes é de suma importância para planejar e 

dimensionar as estratégias mais adequadas de controle 
para uma determinada área e posteriormente, 
conscientizar a população quanto à prevenção de 
acidentes. De acordo com o inciso 10 do art. 3º da 
Portaria MS/GM nº 1.172, de 15 de junho de 2004, 
referente à organização do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e às atribuições relacionadas à vigilância em 
saúde (bem como o serviço de controle de zoonoses, 
núcleos de entomologia e outros centros de referência); 
cabe ao município registrar, capturar, apreender e 
eliminar os animais peçonhentos – que representam 
perigo à saúde humana – e ao estado, supervisionar e 
orientar tais ações[1]. O desencadeamento de medidas 
de controle deve ocorrer após o aparecimento ainda 
que de um único exemplar, principalmente se for uma 
espécie comum às áreas urbanas (T. serrulatus, o 
escorpião-amarelo, por exemplo), pela alta capacidade 
de infestação e proliferação dos aracnídeos. A fim de 
planejar as intervenções – custos, recursos humanos, 
etc. – deve-se fazer a distribuição espacial da 
ocorrência de aranhas e escorpiões nos municípios; isto 
auxilia na identificação e delimitação de áreas 
infestadas, imóveis e habitantes expostos a acidentes,
desencadeando a partir disso a busca ativa: captura e 
conhecimento de exemplares, em locais reconhecidos 
como propícios a acidentes e proliferação desses 
animais. Em áreas prioritárias, a busca ativa deve 
ocorrer a cada seis meses, no mínimo e, nos imóveis de 
ocorrência, deve haver visitas também nos imóveis 
limítrofes (direita, esquerda e fundos)[1].

O controle químico tem sido questionado, tanto pela 
poluição do ambiente como por afetar a dinâmica de 
populações de outros animais; os hábitos dos 
aracnídeos, como por exemplo, a capacidade de 
permanência por longo tempo em um só local -
artificial ou natural – também resulta na ineficácia dos 
inseticidas e no provável aumento do número de 
acidentes, pelo desalojamento desses animais para 
locais expostos, aonde não sofram a ação química[1]. 
Assim, o controle biológico, com a manutenção na 
natureza de inimigos naturais, tais como: lagartixas, 
sapos, pererecas, vespas, lacraias, louva-deus, 
macacos, lagartos, seriemas, corujas, gaviões, quatis, 
camundongos e galinhas, pode ser considerado uma 
alternativa para o controle e prevenção de 
infestações[1]. As medidas preventivas de acidentes 
com aranhas e escorpiões envolvem, dentre outras[3]:

• Usar calçados e luvas nas atividades de jardinagem;
• Examinar e sacudir calçados e roupas pessoais, de 

cama e banho, antes de usá-las;
• Não acumular lixo orgânico, entulhos e materiais 

de construção;
• Limpar o domicílio, observando atrás de móveis, 

cortinas e quadros;
• Vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos, 

forros, meia-canas e rodapés. Utilizar vedantes em 
portas, janelas e ralos;

• Limpar locais próximos das casas, evitando 



folhagens densas junto delas e aparar gramados;
• Limpar periodicamente terrenos baldios vizinhos 

obedecendo uma faixa de pelo menos um a dois
metros de moradia;

• Combater a proliferação de insetos, principalmente 
baratas, etc. 

 Discussão

Com base nos dados levantados é possível verificar a 
necessidade de ações prioritárias para o controle e a 
prevenção de ocorrência de araneísmo e 
escorpionismo, diminuindo assim a incidência de 
acidentes. Primeiramente a criação de um programa de 
conscientização para a população, envolvendo o 
controle sanitário, as unidades de saúde, os agentes de 
saúde ambiental, as prefeituras e a população em geral, 
com o intuito de informar sobre os hábitos desses 
animais peçonhentos e de seus fatores de risco, com 
recomendações para evitar a sua proliferação e 
reconhecer os sintomas da ocorrência de acidentes 
torna-se de extrema importância. É também de grande 
valia o trabalho conjunto das instituições de saúde 
pública e prefeituras nas épocas secas, nas áreas 
urbanas com  maior risco de ocorrência (como áreas 
em obras e próximas a terrenos baldios ou sem 
saneamento), para notificação de focos de ocorrência e 
remoção dos exemplares. É importante também a 
compreensão de que a presença destes animais em 
áreas urbanas é uma consequência do processo de 
urbanização desencadeado pelo homem e, apenas com 

um crescimento mais consciente e controlado do 
espaço será possível a coabitação entre aracnídeos e 
homem moderno.  Por fim, a execução de campanhas 
educativas na elaboração de cartilhas, folhetos, 
atividades lúdicas nas comunidades, escolas e na mídia 
em geral serão fundamentais visando uma melhoria nas 
ações de Vigilância e Promoção à Saúde.
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Tabela 1. Relação de gêneros de aranhas e escorpiões com importância médica, suas áreas de ocorrência e quadro clínico respectivo

Gênero Área de ocorrência Quadro clínico
Phoneutria
(aranha-
armadeira) 

P. bahiensis e P. nigriventer - Bahia 
(fragmentos de Mata Atlântica).

Manifestação local, dor de intensidade variável, edema, eritema, parestesia e 
sudorese no local da picada; praticamente restrito às crianças, pode ocorrer além 
do quadro local, taquicardia, , sudorese, vômitos, priapismo e sialorréia, diarréia, 
arritmias cardíacas, edema agudo de pulmão e/ou choque

L. amazônica - Bahia, Ceará e 
Pernambuco.
L. laeta – Paraíba.

Loxosceles
(aranha-marrom)

Loxosceles sp. – Bahia.

A forma local caracterizada por dor, edema e eritema no local da picada, que 
geralmente é indolor; evoluindo em 24 a 72hs para um quadro local de 
hemorragia focal, com áreas de isquemia e posteriormente, necrose seca em cerca 
de sete a 12 dias que após três a quatro semanas, deixa uma úlcera de difícil 
cicatrização. Em casos graves pode ocorrer coagulação intravascular disseminada 
evoluindo para insuficiência renal aguda.  

L. curacaviensis - Bahia, Ceará, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte e 
Sergipe.

Latrodectus 
(viúva-negra)

L. geometricus - presente em toda região 
Nordeste.

Dor local com posterior sensação de queimadura, podendo haver sudorese e 
formação de pápula eritematosa; infartamento ganglionar regional. Podem ocorrer 
ainda contraturas musculares, com fasciculação, opistótono, blefaroconjuntivite, 
retenção urinária, hipertensão arterial, arritmia cardíaca e choque.

T. serrulatus (escorpião-amarelo) -
Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte e Sergipe.
T. bahiensis (escorpião-marrom ou 
preto) – Bahia.
. Tityus pusillus - Bahia, Paraíba e 
Pernambuco.

Tityus

T. stigmurus (escorpião-amarelo do 
nordeste) - Alagoas, Bahia, Ceará, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande 
do Norte e Sergipe

Dor local acompanhada de parestesia; a evolução em acidentes moderados e 
graves (mais comum em acidentes por T. serrulatus), principalmente em crianças, 
ocorre em 2 a 3 h e envolve: hipo ou hipertermia e sudorese profusa, náuseas, 
vômitos, sialorréia, tremores, dispnéia, edema pulmonar, arritmia cardíaca, 
insuficiência cardíaca congestiva, convulsões e choque.


