
Entre as notificações realizadas no Sistema de Informação de Agravos de

Notificação – SINAN (Ministério da Saúde), a intoxicação causada por

aranhas é a terceira mais frequente notificação de acidentes por animais

peçonhentos. Os acidentes por araneísmo podem ocorrer por compressão

acidental ou picadas, onde o veneno pode ter ação neurotóxica e/ou

hemolítica, a depender da espécie. As aranhas de importância médica que

ocorrem no Brasil são pertencentes aos gêneros Loxosceles, Latrodectus e

Phoneutria, tendo como principais representantes as aranhas-marrons,

viúvas-negras e a aranha-armadeira, respectivamente (Ministério da Saúde,

2001) (Figura 1).
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ANÁLISE RETROSPECTIVA DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ACIDENTES POR PICADAS DE 

ARANHAS NOTIFICADOS POR UM CENTRO DE REFERÊNCIA NO ESTADO DE ALAGOAS 

DURANTE O PERÍODO DE 2007-2017

MÉTODOS
Trata-se de uma análise retrospectiva quantitativa dos casos notificados no

Hospital Escola Hélvio Auto (HEHA), que é referência no atendimento para

tal agravo no Estado de Alagoas.

Todos os dados foram acessados na plataforma TabWin 3.6b e analisados

no Microsoft Office Excel®.
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Figura 1 – Gêneros de aranhas de importância médica que 

ocorrem no Brasil (Brazil et al, 2009).

Figura 2 – Esquema demonstrando o fluxograma de informações

para a análise dos dados do presente estudo.

Paciente picado por 

aranha
Hospital Escola Hélvio Auto

(HEHA)

Sistema de Informação 
de Agravos de 

Notificação  (SINAN)

TabWin 3.6bExcel 

Microsoft Office 365
Análise de dados

No período de 2007 a 2017 foram notificados 198 casos de acidentes por

aranhas no Estado de Alagoas, onde o maior número de casos foi

registrado em 2010 (Figura 3). A maior prevalência de casos ocorreu em

pacientes com faixa etária entre 20-39 anos, o que é corroborado por

outros estudos realizados em outras localidades do Brasil (Mota da Silva et

al, 2015).

A zona urbana foi predominante nos registros, sendo 84% dos casos

reportados na capital do estado, Maceió. Apenas um caso grave foi

relatado nos últimos 10 anos sendo que todos os casos evoluíram para a

cura. Não houve diferença entre sexo em relação à ocorrência de

complicações, porém, a predominância de casos por sexo variou de acordo

com a faixa-etária, destacando que na idade adulta uma maior ocorrência

foi observada em mulheres (Figura 4).

CONCLUSÃO
Os dados aqui expostos são de fundamental importância para a vigilância

epidemiológica na área de acidentes por animais peçonhentos servindo de

subsídio para elaboração de políticas públicas que venham a sanar o

problema de subnotificação dos casos de acidentes por aranhas, bem como

a elaborar ações preventivas e de tratamento para este importante

problema de saúde pública.

Os registros de araneísmo no Nordeste brasileiro são escassos,

possivelmente devido à subnotificação, sucedendo assim uma

subestimação da verdadeira situação de risco referente a este problema de

saúde pública.

Com o objetivo de minimizar essa lacuna, o presente trabalho tem como

objetivo a caracterização do perfil epidemiológico dos casos de acidentes

por araneísmo ocorridos em Alagoas nos anos de 2007 a 2017.
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Figura 3 – Número de casos de acidentes por picadas de aranhas

por ano de ocorrência

Foi possível identificar a aranha causadora do acidente em 38% dos casos.

A espécie mais comum nos acidentes pertence ao gênero Loxosceles

(N=18). A forma mais importante de araneísmo no Brasil é a picada da

aranha-marrom (Loxosceles), que apresenta o veneno mais letal e também

é a responsável pela maioria dos acidentes que se concentram na região sul

do Brasil (Mota da Silva et al, 2015).
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Figura 4 – Distribuição de número de casos de picada de aranha

por idade e sexo
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