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Prefácio

Recebi com muita alegria o convite para escrever este
prefácio, pois tenho certeza de que esse e-book trará grande
contribuição na construção de informação de qualidade
acerca dos animais peçonhentos.
Um guia de consulta rápida, fácil entendimento e qualidade
singular. O e-book Serpentes Peçonhentas do Brasil veio
para preencher uma lacuna, auxiliando na identificação das
serpentes com belíssimas imagens e tornando acessível ao
público leigo informações sobre as particularidades do
mundo fascinante desses animais.
De qualidade técnica inegável, escrito por profissionais
competentes e renomados, possui informações valiosas
também sobre riscos, primeiros socorros e prevenção de
acidentes.
Trilheiros, curiosos, escolares, estudiosos autodidatas e o
público em geral agora têm uma fonte de consulta confiável
sobre as serpentes brasileiras.
Boa leitura!
Juliana Sartorelo
Médica Toxicologista
Plantonista do CIAToxMG
@toxico.logos

Luís Felipe Carvalho
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Apresentação

Este e-book foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar o
público que pratica atividades outdoor, no reconhecimento
das
principais
serpentes
peçonhentas
do
Brasil,
identificação das espécies mais comuns, seus hábitos,
características do envenenamento e os primeiros socorros
em casos de acidentes.
Um guia rápido e ilustrado que não tem a pretensão de
esgotar o assunto sobre as serpentes e ofidismo, mas
proporcionar um conhecimento básico a respeito dos
gêneros de importância médica no Brasil e a importância
desses animais para o equilíbrio ecológico.
As informações aqui apresentadas não substituem a
necessidade de atendimento médico em caso de acidente
ofídico. Nosso propósito é facilitar a identificação da
serpente envolvida e, dessa forma, contribuir para o rápido e
adequado tratamento da vítima.
Preserve as serpentes! Não as mate.
Aproveite este livro digital e boas aventuras!

Marta Peres Sobral Rocha

www.portaldaemergencia.com.br

Luís Felipe Carvalho
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Famílias e gêneros

As serpentes peçonhentas do Brasil
O termo "peçonhento" se refere ao animal
que
produz veneno (toxina) e possui algum mecanismo
especializado para injetar essa peçonha em outro
organismo. Um aparato constituído por presas,
ferrões, quelíceras ou espinhos, capaz de inocular esta
substância química e produzir reações prejudiciais no
organismo onde está atuando.
Os animais venenosos são aqueles que possuem
glândulas de veneno sob e/ou sobre a pele. Causam
intoxicação por contato direto na mucosa da vítima ou
ingestão. Como curiosidade e exemplos de animais
venenosos, podemos citar o sapo cururu, os anfíbios
da família Dendrobatidae e o baiacu (peixe que possui
órgãos e pele impregnados com uma neurotoxina
potente chamada tetrodotoxina).
AS SERPENTES PEÇONHENTAS POSSUEM GLÂNDULAS DE
VENENO ASSOCIADAS A UM APARELHO INOCULADOR. O
VENENO É UMA MISTURA DE VÁRIAS TOXINAS E SUA
FUNÇÃO PRIMÁRIA ESTÁ RELACIONADA À CAPTURA DE
ALIMENTO E DIGESTÃO, EMBORA A SERPENTE TAMBÉM
POSSA UTILIZÁ-LO COMO MECANISMO DE DEFESA AO SE
SENTIR AMEAÇADA

Murillo Couto
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Dentição opistóglifa de
uma corre-campo ou corredeira

__________
Thamnodynastes strigatus
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Além da dentição solenóglifa bem desenvolvida para a
inoculação do veneno, destaca-se a presença de uma
estrutura chamada fosseta loreal na família Viperidae
(Bothrops, Crotalus e Lachesis), caracterizando essas
serpentes como víboras. É um orifício que se localiza
entre a narina e o olho, uma característica marcante
que identifica essas serpentes como peçonhentas.
A FOSSETA LOREAL É UM ÓRGÃO SENSORIAL
TERMORRECEPTOR, PELO QUAL A SERPENTE DETECTA
FONTES DE CALOR (PRESAS OU PREDADORES)

Luís Felipe Carvalho

Narina

Luís Felipe Carvalho

Narina

Fosseta loreal

Fosseta loreal

Crotalus durissus (Cascavel)

Bothrops moojeni (Jararaca)

Paulo Sérgio Bernarde

As serpentes da família Elapidae, como as coraisverdadeiras aqui no Brasil, também são peçonhentas,
porém não possuem a fosseta loreal.

__________
Micrurus hemprichii
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Jararaca-verde

Jararaca-verde

Bothrops bilineatus

Bothrops bilineatus

Confira a seguir alguns exemplares de
jararacas, incluindo indivíduos da
mesma espécie, porém com padrões,
sexo e idades diferentes
(juvenis e adultos).

__________
Bothrops leucurus

Lucas Aosf

Patrick Rodrigues

Willianilson Pessoa

- Habitat: matas e ambientes úmidos como brejos,
margem de rios, lagoas e cachoeiras, áreas de cerrado,
pastagens, campos agrícolas, plantações e paióis;
- Serpente geralmente encontrada no chão (hábito
terrícola). A Bothrops bilineatus - jararaca verde
encontrada na Amazônia e Mata Atlântica e a rara
Bothrops taeniatus - Jararaca-cinzenta na Amazônia,
são de hábitos arborícolas. Ambas se camuflam muito
bem no ambiente da vegetação;
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Arthur Sena

__________
Bothrops jararacussu

Luís Felipe Carvalho

Luís Felipe Carvalho
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Caiçaca

Bothrops moojeni

Bothrops moojeni

Cotiarinha

Cotiarinha

Bothrops itapetiningae

Bothrops itapetiningae

Lucas Aosf

Murillo Couto

Arthur Sena

Luís Felipe Carvalho

Caiçaca

Jararaca-malha-de-sapo
Bothrops leucurus

Jararaca-malha-de-sapo
Bothrops leucurus
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Willianilson Pessoa

__________
Bothrops erythromelas
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Paulo Sérgio Bernarde

Paulo Sérgio Bernarde

A urutu-cruzeiro, ou simplesmente urutu (Bothrops
alternatus) possui um desenho parecendo "ganchos
de telefone" antigo, ou semelhante à letra "C". No
dorso da cabeça notamos um desenho parecido com
uma "cruz", daí veio o seu nome popular: cruzeira ou
urutu-cruzeiro. Observe novamente esses detalhes:

Urutu

Urutu

Bothrops alternatus

Bothrops alternatus

Características do envenenamento
A PEÇONHA DA SERPENTE DO GÊNERO BOTHROPS POSSUI
AÇÃO PROTEOLÍTICA (ATIVIDADE INFLAMATÓRIA AGUDA),
COAGULANTE E HEMORRÁGICA

Em outras palavras, isso significa dizer que as toxinas
presentes no veneno da jararaca podem ocasionar
destruição do tecido, alterar a coagulação sanguínea e
produzir hemorragias locais e sistêmicas.
Sinais e sintomas (manifestações clínicas)
- Dor no local da picada e edema (inchaço) que pode
se estender por todo o membro;
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Ageane Mota da Silva

Ageane Mota da Silva

- Vermelhidão e calor, hematomas, equimoses e
flictenas (bolhas) no local da picada (as bolhas podem
ter conteúdo hemorrágico);
- A necrose ocorre com mais frequência em pacientes
que fizeram torniquete (garrote) ou receberam o
antiveneno tardiamente. (Quanto maior a quantidade
e concentração do veneno, mais intensas serão as
alterações inflamatórias e proteolíticas);
- Hemorragias no local da picada e à distância
(sistêmico): sangramento pelas gengivas, aparelho
digestório, urinário, sistema nervoso central, etc.

Acidente botrópico

Acidente botrópico

Ageane Mota da Silva

Edema em três segmentos

Ageane Mota da Silva

Sangramento local e equimose

Flictenas (bolhas)
Acidente botrópico

Procedimento de fasciotomia
Acidente botrópico
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ATENÇÃO, PROFISSIONAIS DE SAÚDE!

Os filhotes de B. jararaca e B. moojeni têm veneno
com predominância da ação coagulante e menor
atividade inflamatória aguda local em comparação às
jararacas adultas
A informação acima é importante porque a vítima
picada por serpente pequena (menor que 35 cm) e
identificada como uma possível jararaca, pode não
apresentar manifestações típicas no local da picada, e
ainda assim, apresentar alterações sistêmicas e de
coagulação do sangue, podendo se tratar de um caso
de gravidade moderada, por isso é importante a
avaliação laboratorial (coagulograma).

Arthur Sena

Atenção: O veneno da jararaca também é tóxico para
os rins e pode levar a um quadro de insuficiência renal
aguda. É importante hidratar bem a vítima e estar
atento à quantidade e aspecto da urina.

__________
Bothrops jararaca
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Daniela Sifuentes

__________
Crotalus durissus

LEMBRA DESTE TIPO DE DENTIÇÃO?
Solenóglifa
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Além do chocalho e fosseta loreal, observe que as
serpentes
desse
gênero
apresentam
desenhos
geométricos que lembram losangos.
Esses detalhes são importantes e ajudam na
identificação,
especialmente
quando
ocorrem
acidentes e não há registro fotográfico ou mesmo a
captura da serpente.

Luís Felipe Carvalho

__________
Crotalus durissus

Você já viu uma cascavel vibrando o chocalho e ouviu o
barulho característico que ele produz? É interessante
reconhecer o som para identificar a presença próxima
do animal. Clique no ícone abaixo e aumente o volume.
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- A urina fica escura (inicialmente avermelhada e
progressivamente marrom, parecendo "chá mate ou
até mesmo "cor de café"). Normalmente esse sinal
aparece após 12 horas e ocorre devido à destruição das
fibras musculares (rabdomiólise) e excreção de
mioglobina na urina (mioglobinúria). A vítima poderá
desenvolver insuficiência renal aguda;
- Em casos mais graves, pode surgir dor muscular
intensa,
diminuição
do
nível
de
consciência,
convulsões e até insuficiência respiratória.
O ACIDENTE CROTÁLICO POSSUI MAIOR
MORBIMORTALIDADE QUE O BOTRÓPICO, EMBORA
ACONTEÇA COM BEM MENOS FREQUÊNCIA
A MORTALIDADE AUMENTA NOS CASOS QUE EVOLUEM
COM INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA

Fabio Bucaretchi

A insuficiência renal não ocorre exclusivamente devido
à toxicidade da mioglobina, mas também à ação direta
do veneno da cascavel sobre os rins.

Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos (FUNASA, 2001) Clique para acessar

A foto acima mostra a coleta de urina do paciente na
admissão e 48 horas após o acidente.

Arthur Sena
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Surucucu-pico-de-jaca

Acidente laquético
As serpentes do gênero Lachesis ocorrem em florestas
primárias (região amazônica e menos densamente na
Mata Atlântica). No Brasil temos apenas a espécie
Lachesis muta.
Nomes populares: surucucu, surucucu-pico-de-jaca,
pico-de-jaca,
bico-de-jaca,
surucucu-de-fogo,
surucucu-apaga-fogo, malha-de-fogo, surucutinga.
No Acre, o nome "surucucu" é atribuído à Bothrops
atrox (jararaca) e "pico-de-jaca" para Lachesis, o que
pode dificultar o tratamento adequado, uma vez que
os sinais do envenenamento possuem semelhanças.
Características e hábitos
- Serpente de maior atividade noturna;
- Não apresenta comportamento agressivo;
- Maior serpente peçonhenta das Américas, podendo
chegar a 4 metros de comprimento;
- Apresenta a cauda com escamas eriçadas;
- Fica bem camuflada no ambiente de mata;
- Durante o dia pode ficar escondida dentro de
buracos de tatus e também debaixo de troncos caídos.
Possui hábito terrícola.
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Arthur Sena

__________
Lachesis muta

CURIOSIDADE:
Sabia que a surucucu também pode vibrar a cauda no
chão, assim como as jararacas?
Clique nos ícones abaixo e aumente o volume:
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Existem
espécies
semi-aquáticas
(Micrurus
surinamensis e Micrurus carvalhoi);
- Ofiófaga (se alimenta de outras serpentes).

Willianilson Pessoa

Na foto abaixo vemos uma coral-verdadeira (Micrurus
ibiboboca) predando uma serpente do folhiço (Tantilla
melanocephala). As corais podem se alimentar
inclusive de indivíduos da mesma espécie, praticando
o canibalismo.

__________
Micrurus ibiboboca

As principais espécies envolvidas na maioria dos
acidentes são: M. corallinus, M. frontalis, M. carvalhoi
(antes lemniscatus), M. ibiboboca e M. surinamensis.

89

André Pessoa

__________
Micrurus ibiboboca

LEMBRA DESTE TIPO DE DENTIÇÃO?
Proteróglifa
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EXISTEM DIVERSAS ESPÉCIES DE "CORAIS FALSAS" QUE
IMITAM O PADRÃO DAS CORAIS VERDADEIRAS, PORTANTO,
PARA UM LEIGO, É MUITO DIFÍCIL FAZER A CORRETA
IDENTIFICAÇÃO DA ESPÉCIE

Arthur Sena

Luís Felipe Carvalho

Algumas características ajudam no reconhecimento
das corais verdadeiras (como o tamanho dos olhos em
relação à boca), mas a verificação da dentição é o que
confirma a espécie. Ao identificar uma serpente com
"padrão coralíneo", a regra é simples: se afaste.

Coral-falsa

Oxyrophus trigeminus

Oxyrophus trigeminus

Indaiá Martins

Luís Felipe Carvalho

Coral-falsa

Coral-falsa
Oxyrophus petolarius

Coral-falsa
Erytrolamprus aesculapii
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Luís Felipe Carvalho

__________
Oxyrophus guibei

Na imagem desta coral-falsa, observe o tamanho do
olho (grande) e a distância do mesmo em relação à
parte superior da boca (diâmetro pequeno).

André Pessoa
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Serpentes sem interesse médico

Espécies comumente encontradas em trilhas
Até o momento vimos os principais exemplares das
duas famílias de serpentes peçonhentas (Viperidae e
Elapidae), distribuídos nos quatro gêneros de
importância médica no Brasil - Bothrops (jararaca),
Crotalus (cascavel), Lachesis (surucucu-pico-de-jaca) e
Micrurus (coral-verdadeira).
Existem diversas outras serpentes que podem causar
acidentes com mordidas e inclusive produzirem algum
grau de envenenamento nas vítimas. Embora
tradicionalmente
sejam
consideradas
"não
peçonhentas" por não possuírem uma glândula de
veneno
bem
desenvolvida,
nem
aparelhos
inoculadores especializados (e sim uma dentição
opistóglifa ou áglifa), também merecem atenção em
casos de acidentes. Infecção e envenenamento são
duas possíveis complicações.
Geralmente
esses
"acidentes"
ocorrem
pela
manipulação
das
serpentes,
sendo
portanto
considerados ilegítimos.
Abordaremos
alguns
exemplares
Dipsadidae, Colubridae e Boidae.

das

famílias
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Daniela Sifuentes

__________
Xenodon merremii

Obs: os dentes ao fundo são especializados em
perfurar os pulmões de anuros, principal fonte de
alimento dessa serpente.
Não é uma dentição do tipo opistóglifa.

Família: Dipsadidae.
Nome popular: boipeva, boipeba, achatadeira, cabeçachata, capitão-do-campo, jararaca-falsa.
Dentição: áglifa.
Como mecanimo de defesa achata o corpo para
parecer maior, escancara a boca para intimidar o
predador e dá botes.
É não-peçonhenta e mímica da jararaca e cascavel.
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Vale lembrar que travessias a noite oferecem mais
riscos, assim como o cansaço resultante de trilhas
longas ou pesadas. Os olhos e o corpo já não possuem
o mesmo nível de atenção do início da atividade. Fazer
pausas para descanso e alimentação são essenciais
para a segurança, especialmente se estiver sozinho.
Diversas serpentes possuem uma coloração críptica
que ajuda a ficarem camufladas no ambiente,
dificultando a sua visualização. Algumas pessoas só
percebem a presença do animal após sofrerem uma
picada.

Lucas Aosf

José Vinícius Medeiros

No caso das corais, a coloração aposemática (típica de
animal venenoso que deseja chamar atenção enviando
a mensagem que é perigoso) ajuda bastante a evitar
um acidente. No caso do acidente elapídico, é
frequente a mordida como resultado de uma
manipulação indevida do animal, justamente pelo erro
em confundir a cobra com uma espécie de coral-falsa.
Vários relatos de acidentes com corais-verdadeiras
também estão relacionados ao estado de embiaguez
da vítima.

Jararaca-da-seca camuflada

Coral-verdadeira bem visível

Bothrops erythromelas

Micrurus corallinus
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De acordo com o DATASUS/SINAN, em 2020 foram
registrados 30.963 casos de acidentes com serpentes,
com a seguinte distribuição entre as ocorrências
envolvendo as peçonhentas:
-

Bothrops: 21.546;
Crotalus: 2.806;
Lachesis: 463;
Micrurus: 286.

Vale destacar que no total de notificações existem
ainda os acidentes envolvendo serpentes nãopeçonhentas (2.216) e os casos ignorados ou nãopreenchidos (em branco).

Luís Felipe Carvalho

OS ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS SÃO DE
NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA!

__________
Bothrops moojeni
E se o acidente acontecer, como proceder na hora?
Quais as medidas a serem tomadas em um primeiro
atendimento?
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ATENÇÃO, PROFISSIONAIS DE SAÚDE!

Todas as pessoas picadas/mordidas por serpentes
devem receber a profilaxia do tétano (checar cartão de
vacinação e providenciar a antitetânica, se necessário).
O profissional de saúde deve estar atento ao
aparecimento de complicações, como infecções,
síndrome compartimental e necrose (nos acidentes
botrópico e laquético), hemorragias, insuficiência
renal, etc.
Não é indicado o uso de antibioticoterapia profilática,
a não ser que exista um quadro infeccioso já instalado.
O exame do tempo de coagulação sanguínea (TC) deve
ser
feito
para
confirmar
o
diagnóstico
do
envenenamento botrópico, crotálico ou laquético e
também para avaliar a eficácia da soroterapia.

Patrick Rodrigues

__________
Crotalus durissus

