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Os acidentes ofídicos são de grande importância médica por sua frequência e gravidade. 
Perder um paciente vítima de acidente por animal peçonhento é lamentável, pois trata se, na 
maioria das vezes, de um paciente previamente hígido, além de haver  soro antiveneno de 
qualidade oferecido gratuitamente pelo sistema de saúde. Os acidentes do gênero laquético 
são pouco descritos na literatura e o número de casos no Brasil apresenta-se em 
aproximadamente 1%. Porém, todos os casos de envenenamento laquético devem ser 
considerados moderados ou graves. Este artigo relata um caso de acidente ofídico tratado 
inicialmente como botrópico e posteriormente feito a hipótese de acidente laquético. 
Verificou se edema, equimose, hemorragia, necrose e sintomas sistêmicos como hipotensão e 
diarreia. Sabe-se que os acidentes botrópico e laquético são muito semelhantes do ponto de 
vista clínico, sendo difícil o diagnóstico diferencial, no entanto as manifestações vagais 
presentes nos acidentes laquéticos auxiliam na distinção. Com isso, pretende se contribuir 
com o conhecimento sobre acidentes laquéticos possibilitando a conduta ideal esperada por 
profissionais da saúde. 
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Snaky accidents are of great medical importance because of their frequency and severity. 
Losing a patient victim of an accident by a venomous animal is regrettable, because it is most 
of the time a previously healthy patient, in addition to having quality antivenom serum 
offered free of charge by the health system. The accidents of the Lachesis genus are poorly 
described in the literature and the number of cases in Brazil is approximately 1%, but all 
these cases should be considered moderate or severe. This article reports a case of ophidian 
accident initially treated as bothropic and later based on hypothesis of lachetic accident. 
Edema, ecchymosis, hemorrhage, necrosis and systemic symptoms such as hypotension and 
diarrhea were observed. It is known that the bothropic  and laquetic accidents are rather 
similar from the clinical point of view, being difficult the differential diagnosis, however the 
vagal symptoms that may be present  in the laquetic accidents aid in the distinction. 
Therefore, it is expected to provide knowledge about lachetic accidents and contribute 
towards an effective conduct as desired by health professionals. 
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1. INTRODUÇÃO 
Os acidentes ofídicos têm importância 

médica em virtude de sua grande frequência e 
gravidade, representando um sério problema de 
saúde pública. No Brasil, os acidentes ofídicos 
causam uma média de 20.000 casos/ano, com 
incidência de 13,5 casos/100.000 habitantes; sendo 
que na região norte esse coeficiente é de 24 casos/ 
habitantes (BRASIL, 2001; PARDAL et al, 2007). 

As serpentes do gênero Lachesis são 
conhecidas popularmente como surucucu, 
surucucu-pico-de-jaca, surucutinga; malha-de-
fogo e são englobadas na espécie Lachesis muta, 
com duas subespécies presentes no Brasil: Lachesis 
muta muta e Lachesis muta rhombeata. São as 
maiores serpentes peçonhentas das Américas, 
atingindo até 3,5 metros e habitam áreas florestais 
como a Amazônia, Mata Atlântica e alguns 
enclaves de matas úmidas do Nordeste (BRASIL, 
2001; PARDAL et al, 2007). 

O mecanismo de ação do veneno laquético 
produz sintomas locais e sistêmicos e possui ações 
proteolíticas, coagulantes, hemorrágicas e 
neurotóxicas, se assemelhando ao envenenamento 
botrópico, com exceção da ação neurotóxica. Após 
a picada os pacientes costumam apresentar: dor 
de forte intensidade, edema, bolhas, necrose, 
distúrbios da coagulação, manifestações 
hemorrágicas e uma síndrome vagal manifestada 
por vômitos, dor abdominal, diarreia e 
bradicardia, sendo que essa síndrome quando 
presente ajuda a diferenciar o acidente laquético 
do botrópico (LIMA & HADDAD JUNIOR, 2015; 
BRASIL, 2001; PARDAL, 2007). 

O diagnóstico etiológico dos acidentes 
ofídicos deve ser feito por meio da identificação 
da serpente. No entanto, na maioria dos casos os 
pacientes não levam o animal causador, 
principalmente em se tratando do envenenamento 
laquético, pois são serpentes muito grandes, que 
podem dar botes seguidos e encontradas em áreas 
de mata densa. Por esses motivos os médicos 
devem estar atentos para as manifestações clínicas 
e a epidemiologia de cada caso, pois ajudam a 
fazer o diagnóstico de acidente ofídico laquético, 
principalmente em regiões Amazônicas onde 
pode coexistir espécies do gênero lachesis e a 
espécie Brothops atrox, que produz um quadro 

clínico semelhante ao envenenamento laquético 
(LARRECHÉ, 2013, LIMA & HADDAD JUNIOR, 
2015; BRASIL, 2001). 

Envenenamentos laquéticos relatados na 
literatura são raros, a maioria envolvendo 
acidentes ocupacionais (SOUZA et al, 2007). 
Devido a essas serpentes ocuparem florestas de 
mata fechada o encontro com o homem se torna 
mais difícil, o que explica, em parte, essa raridade. 
Além disso, por a maioria desses acidentes 
ocorrerem em áreas onde o serviço de notificação 
e a produção científica não são eficientes, como na 
região Norte, acaba por gerar um déficit tanto 
sobre o número real de casos quanto no 
conhecimento das ações do veneno, das 
manifestações clínicas e da letalidade (BRASIL, 
2001).  
 

2. DESCRIÇÃO DO CASO 
Homem, 41 anos, lavrador, procedente de 

Goianorte – TO (306 km e aproximadamente 4h e 
15 minutos de viagem à Araguaína-TO) .  
Encaminhado do Hospital Municipal de 
Goianorte- TO ao Hospital de Doenças Tropicais 
de Araguaína – TO (HDT) com diagnóstico de 
acidente ofídico botrópico há dois dias, sendo 
internado e feito soro antibotrópico, segundo 
laudo de encaminhamento, no município de 
procedência. Na admissão o paciente apresentava 
ao exame físico: Pressão Arterial (PA): 90 X 60 
mmHg, Frequência Cardíaca (FC): 130 batimentos 
por minuto, hipocorado, hipotérmico, 
taquidispneico, com sudorese fria, edema 
acentuado em membro inferior direito até a raiz 
da coxa com áreas de necrose, equimose e bolhas 
sero- hemorrágicas com odor pútrido. Referindo 
também diarreia há 24 horas.  O paciente foi 
internado e a equipe médica levantou a hipótese 
de acidente ofídico laquético, na internação foi 
feito hidrocortisona, 12 ampolas de soro 
antibrotropicolaquético, dieta zero, hidratação 
com soro fisiológico, bromoprida, omeprazol, 
antibioticoterapia, dobutamina, adrenalina, 
noradrenalina, bicarbonato e glicose, além de ser 
solicitada avaliação da equipe de cirurgia 
vascular. Os exames laboratoriais realizados na 
data do atendimento evidenciaram (tabela 1): 
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Tabela 1. Resultado dos exames laboratoriais, alterados, 
solicitados na data do atendimento. 

 Fonte: O autor. 
 

Durante a internação o paciente manteve 
hipotensão e sudorese fria evoluindo com parada 
cardiorrespiratória por bradicardia, sendo 
iniciadas manobras de ressuscitação 
cardiopulmonar, aminas vasoativas e intubação 
orotraqueal, obtendo sucesso nos procedimentos. 
Nesse momento foi solicitado transferência do 
paciente para a Unidade de Terapia Intensiva do 
Hospital Regional de Araguaína (HRA), no 
entanto não havia vaga disponível. 

No dia seguinte o paciente persistiu 
hipotenso e apresentou nova parada 
cardiorrespiratória, sendo feito novamente 
ressuscitação cardiopulmonar, aminas vasoativas, 
bicarbonato e ventilação mecânica, obtendo 
sucesso nos procedimentos. Uma hora e meia 
depois o paciente evoluiu com mais uma parada 
cardiorresporatória por assistolia, no entanto as 
manobras de ressuscitação cardiopulmonar não 
obtiveram sucesso e o paciente foi a óbito.  

 

 
 

3. DISCUSSÃO 
Os acidentes laquéticos constitui apenas 1 

% dos acidentes ofídicos no Brasil (PAULA, 2010). 
No entanto, em regiões da Amazônia como no 
Acre esse coeficiente pode chegar a 51% 
(BERNARDE; GOMES, 2012). O Tocantins é um 
dos estados que compõe a Amazônia legal e 
abriga tanto o bioma Amazônico (9%) quanto o 
bioma Cerrado (91%); no domínio Amazônico 
estão regiões de Floresta Ombrófila Densa, com 
árvores de porte elevado, como em parte do 
município de Goianorte-TO, local de procedência 
do paciente (SILVA, 2007). Dessa forma, serpentes 
do gênero Lachesis podem ser encontradas nessa 
região, pois já é bem relatado que esses animais 
habitam florestas densas como a Amazônia; 
podendo haver o encontro com seres humanos, 
facilitado pelo processo de desmatamento para a 
agropecuária (frequente no estado) (BRASIL, 2001; 
PARDAL et al, 2007). 

Apesar de o paciente não ter levado a 
cobra para a confirmação do diagnóstico, o caso 
pode ser classificado como positivamente 
laquético pela procedência do paciente e 
manifestações clínicas apresentadas. A 
identificação da serpente causadora do acidente é 
imprescindível para orientação da conduta do 
paciente, pois viabiliza o reconhecimento das 
espécies de importância médica e auxilia na 
indicação mais adequada do antiveneno . No 
entanto, é importante conhecer as atividades dos 
diferentes venenos ofídicos e correlaciona-las com 
o quadro clinico apresentado pelo paciente para 
um melhor diagnóstico e conduta (PINHO; 
PEREIRA,2001).  

Sabe-se que os acidentes botrópico e 
laquético são muito semelhantes do ponto de vista 
clínico, sendo difícil o diagnóstico diferencial, no 
entanto as manifestações vagais presentes nos 
acidentes laquéticos auxiliam na distinção 
(BRASIL, 2001).  Souza et al, (2007) consideram 
que a tríade vagal: hipotensão, diarreia e vômito, 
acompanhada de alterações sensoriais nos 
primeiros 30 minutos após o acidente constituem 
sinais e sintomas patognomônicos do 
envenenamento laquético e ao considerar a 
questão custo/realidade brasileira essas 
manifestações clínicas dispensam testes 

Exame Resultado Valores de 
referência 

Creatinofosfoquinase 
(CPK) 

2.668,00 
U/L 

38 a 174 
U/L 

Aminotransferase de 
Aspartate (AST) 

105,00 
U/L 

12 a 38 
U/L 

Desidrogenase 
Lática (DHL) 

960,00 
U/L 

280 a 480 
U/L 

Ureia 71,00 
mg/dl 

10 a 50 
mg/dl 

Creatinina 4,20 mg/dl 0,7 a 1,4 
mg/dl 

Tempo de Ativação 
da 

Protrombina(TAP) 

25 
segundos 

12,7 a 15,4 
segundos 

Gasometria Arterial- 
pH 

6,94  7,35 a 7,45 

Gasometria Arterial- 
pO2 

194, 80 
mmHg 

80 a 100 
mmHg 

Gasometria arterial- 
bicarbonato 

7, 40 
mmol/L 

22 a 26 
mmol/L 
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confirmatórios como o ELISA. O paciente foi 
encaminhado ao HDT de Araguaína- TO após 
dois dias de tratamento para acidente ofídico 
botrópico na cidade de origem sem melhora e em 
seu prontuário não havia descrito as 
manifestações imediatas após o acidente, no 
entanto as manifestações vagais estiveram sempre 
presentes com relato de hipotensão e diarreia, 
possivelmente não havendo vômitos pelo uso de 
bromoprida; além de sudorese fria, bradicardia e 
hipotermia.  

O veneno laquético possui ações: 
proteolítica, coagulante, hemorrágica e 
neurotóxica. A ação proteolítica é responsável 
pelas manifestações locais: edema, bolhas e 
necrose, e tem etiologia complexa, decorrendo, 
possivelmente, da atividade de proteases 
(BRASIL, 2001). A ação coagulante decorre de 
uma fração do veneno com atividade do tipo 
trombina, onde toxinas clivam moléculas de 
fibrinogênio que se transformam em fibrinas, 
formando microcoágulos que podem se depositar, 
principalmente, nos pulmões e rins (BRASIL, 2001; 
SOUZA et al., 2007). A ação hemorrágica é 
causada por toxinas chamadas de hemorraginas 
que atuam sobre o endotélio capilar, causando 
ruptura ou proporcionando saída de células 
vermelhas do vaso, disparando um quadro de 
hemorragia local (como observado no caso) e 
sistêmica. Já a ação neurotóxica é responsável pela 
estimulação vagal (SOUZA et al, 2007).  

O quadro de hipotensão arterial presente 
nos acidentes laquéticos se instala numa 
velocidade muito rápida já nos primeiros 30 
minutos após a picada, impedindo o ortostatismo 
nos primeiros 20 minutos, podendo juntamente 
com a bradicardia, levar ao choque e parada 
cardíaca na primeira hora (SOUZA et al., 2007). O 
caso citado exemplifica a presença de paradas 
cardíacas sucessivas.  

Considerando que as serpentes do gênero 
Lachesis se encontram em matas preservadas e 
distantes de centros médicos especializados para a 
aplicação do soro específico, o que demanda um 
encaminhamento, como no caso clínico 
apresentado, os autores de Souza et al. (2007) 
recomendam que a equipe que realizar o primeiro 
atendimento trate o paciente durante o 

encaminhamento o que chamaram de “tratar 
andando”. Para isso é necessárias medidas 
precoces como acesso venoso, infusão de soro 
fisiológico, uso de metoclopramida (para controle 
do vômito e desidratação) e cloridrato de 
etilefrina- Efortil Bhoeringer (para controle direto 
da pressão arterial). Busca-se com estas medidas 
evitar a possibilidade do choque até chegada ao 
serviço médico hospitalar para soroterapia 
específica e medidas mais eficazes de combate à 
hipotensão (SOUZA et al., 2007). 

Ao chegar à unidade hospitalar parte-se 
para métodos mais efetivos para a manutenção da 
PA, como infusão de dobutamina e/ou dopamina 
e se o caso pedir infusão em velocidade superior a 
40 mcg/kg/min de dopamina, recomenda-se o 
uso de adrenalina. Quando a bradicardia a 
atropina tem indicação no acidente laquético, e é 
indicada quando a FC se encontra abaixo de 60 
batimentos por minuto com sintomas (SOUZA et 
al., 2007). 

Todos os casos de envenenamento 
laquético devem ser considerados moderados ou 
graves e o tratamento deve ser feito o mais 
precoce possível com soro antilaquético (SAL) ou 
antibotrópico-laquético (SABL) na dose de 12 a 20 
ampolas por via intravenosa, sendo que na 
ausência desses pode ser usado soro antibotrópico 
(BRASIL, 2001).  Sabe- se que o soro específico 
laquético, realizado em via, dose e tempo 
adequados é um fator decisivo para um bom 
prognóstico e que apesar do soro antibotrópico 
neutralizar parte do veneno laquético não 
neutraliza de maneira eficaz a ação coagulante 
(LIMA et al, 2015; BRASIL, 2001).  

Apesar de haver a possibilidade de 
encontro do homem com esses animais em 
determinadas regiões do Tocantins, 
principalmente pelo bioma e pelo desmatamento 
de florestas densas pela agropecuária, existe ainda 
subdiagnósticos e subnotificações relacionadas aos 
acidentes laquéticos. Parte disso pode ser 
justificado por ainda haver um sistema de 
notificação deficiente e escassez de estudos 
científicos relacionados ao tema no estado 
(BRASIL, 2001; PAULA, 2010).  

A subnotificação é um grande problema no 
Brasil e juntamente com o desconhecimento geral 
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sobre o acidente laquético, da existência do SABL 
e das condições precárias nas Emergências 
regionais, gera uma discrepância na causuística 
dos acidentes com esses animais além de um 
abastecimento insuficiente do soro específico 
nessas regiões (SOUZA et al., 2007). Ao contrário 
do que mostra os registros do Sistema de 
Notificação o acidente laquético não é tão raro, a 
exemplo do que ocorreu em Ilhéus e entorno, 
onde era documentado que os acidentes 
laquéticos correspondiam a apenas 0,5% dos casos 
de ofidismo e Souza et al., (2007), ao investigarem 
os prontuários de acidentes ofídicos em um 
Hospital de Referencia da região identificou 8 
casos classificados como positivamente laquético, 
seis deles pelo relato da vítima e manifestações 
clínicas. Suspeita-se que o mesmo esteja ocorrendo 
na região norte do Tocantins, a exemplo deste 
caso que apesar de possuir epidemiologia e 
manifestações clínicas de acidente laquético foi 
registrado como acidente botrópico ao Núcleo de 
Vigilância Epidemiológica. Por isso cabe aos 
médicos e a equipe de vigilância epidemiológica 
investigar melhor casos como esse no sentido de 
saber onde o paciente estava (se em mata 
fechada), o tamanho da serpente que o picou e as 
características e local dos pontos de inoculação 
(nos acidentes laquéticos são esparsos devido ao 
tamanho da boca do animal e podem ser vários 
por sucessivos botes; além de serem em regiões da 
perna e até no quadril devido ao tamanho da 
serpente ao contrário do botrópico que 
comumente é no pé).  
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os acidentes laquéticos são considerados 
moderados ou graves e o conhecimento 
epidemiológico, clinico e terapêutico é 
imprescindível no diagnóstico preciso e à conduta 
ideal. Porém no manejo do paciente vitima de 
ofidismo é necessário que todas as partes 
envolvidas cumpram com suas responsabilidades. 
A distribuição descentralizada da soroterapia que 
pode evitar os longos deslocamentos em busca de 
socorro cabe ao Estado, bem como o fornecimento 
de condições adequadas de atendimento 
emergencial (ex: diálise, UTI, exames e 
medicações). Para estatísticas confiáveis e a 

continuação do abastecimento, as equipes médicas 
ficam responsabilizadas da correta notificação dos 
casos de acidente ofídico. 

Outro ponto a ser mencionado que ajuda 
muito na conduta em acidentes com animais 
peçonhentos é a presença de um Centro de 
Informações Toxicológicas (CIT), o qual funciona 
24 horas por dia, com médicos e profissionais 
especialistas em toxicologia que por meio de 
atendimento telefônico, auxiliam no diagnóstico e 
no tratamento desses casos. No entanto no 
Tocantins ainda não há nenhum CIT, apesar de 
um número muito expressivo de acidentes com 
animais peçonhentos e outros tipos de intoxicação.  
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