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RESUMO 

 

O acidente causado por aranhas é caracterizado araneismo. Alguns gêneros de aranhas são 

considerados de importância médica:  Phoneutria, Loxosceles e Latrodectus. O primeiro gênero é 

responsável pelo maior número de acidentes, porque ocorre em quase todas as regiões do Brasil, 

principalmente na região sudeste; o segundo na região sul e o terceiro na região nordeste. 

Considerado um problema de saúde pública em âmbito mundial. O objetivo deste estudo foi identificar 

o principal gênero de aranha causador de acidente na região de Itapeva no período de Janeiro de 

2007 a abril de 2012. Foi realizada uma revisão de literatura através de livros e artigos científicos. 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa. Os dados analisados (faixa etária, tipo de acidente, necrose, 

alterações locais, soroterapia, tempo de picada e atendimento e zona de ocorrência) foram 

disponibilizados pela Vigilância Epidemiológica de Itapeva/SP por meio de um ofício número 

089/2012 feito pela coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais e 

Agrárias de Itapeva. Embora verificou-se uma deficiência muito grande com relação ao conteúdo 

teórico, pode-se dizer que o profissional de saúde têm um papel importante na prevenção desses 

agravos, além de conhecer o agente e as formas de tratamento. 

Palavras Chave: Saúde Pública, Foneutrismo, loxoscelismo, latrodectismo. 

 

ABSTRACT 

 

 

The accident caused by spiders is characterized araneismo. Some kinds of spiders are considered 

medically important: Phoneutria, Loxosceles and Latrodectus. The first kind is responsible for the 

greatest number of accidents, because it occurs in almost all regions of Brazil, mainly in the Southeast 

and the second in the southern region and the third in the Northeast. Considered a public health 

problem worldwide. The aim of this study was to identify the main causes of spider genus of accident 

in the area of Itapeva from January 2007 to April 2012. We conducted a literature review through 



books and scientific articles. This is a quantitative research. The analyzed data (age, type of accident, 

necrosis, local changes, serotherapy, time and attendance and bite zone of occurrence) were 

provided by the Epidemiological Monitoring of Itapeva / SP through a letter number 089/2012 made by 

the coordinator of nursing course at the Faculty of Social Sciences and Agricultural Itapeva. Although 

there was a deficiency too large with respect to the theoretical content, it can be said that the health 

care professional have an important role in preventing these problems, and meet the agent and forms 

of treatment. 

Keywords: Public Health, Foneutrismo, loxoscelismo, latrodectismo. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 As aranhas fazem parte do filo dos artrópodes, apresentando como uma das 

principais características o exoesqueleto constituído de quitina, que além de 

funcionar como sustentação evita também a perda de água no meio terrestre 

(LUCAS, 2009). A presença de glândula de veneno associado às quelíceras é 

característica exclusiva das aranhas, ocorrendo na maioria das espécies, com 

exceção das famílias Uloboridae e Holoarchaeidae. As quelíceras não representam 

uma condição determinante para a ocorrência de acidentes graves em seres 

humanos, pois algumas espécies podem apresentar: veneno com baixa toxicidade; 

quantidade insuficiente de veneno injetado; quelíceras pequenas que não 

conseguem perfurar a pele; ou espécies que vivem em locais raramente 

freqüentados pelo homem (LUCAS, 2009). Os aracnídeos possuem hábitos 

domiciliares e peridomiciliares e sua alimentação é baseada em insetos, outras 

aranhas, lagartixas, rãs, peixes, roedores e filhotes de pássaros. Existem no Brasil 

três gêneros de aranhas que são considerados de importância médica: Phoneutria, 

Loxosceles e Latrodectus (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). Os envenenamentos por 

aranhas são considerados um problema de saúde pública em âmbito mundial, 

principalmente em regiões tropicais (BRASIL, et al 2009). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada na cidade de Itapeva, situada na região Sudoeste do 

estado de São Paulo (IBGE, 2010). É formada por 15 municípios, dentre os quais: 



Apiaí, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Guapiara, Itaberá, Itaoca 

Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itararé, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Grande, 

Riversul e Taquarivai.com uma população estimada de 308.552 habitantes, está 270 

Km distante da capital do Estado por estrada de rodagem e 337Km por via férrea 

(PREFEITURA DE ITAPEVA, 2012). Foi desenvolvida durante o ano de 2012 

baseada em levantamentos bibliográficos em bases de dados indexadas (SCIELO, 

BIREME E PUBMED). Trata-se de uma pesquisa quantitativa. Os dados foram 

disponibilizados pela Vigilância Epidemiológica da cidade de Itapeva SP, por meio 

de um ofício número 089/2012 feito pela coordenadora de Enfermagem da 

Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva (FAIT), solicitando a 

disponibilização para a elaboração da pesquisa, através do Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (SINAN). Para tanto, as variáveis analisadas foram: faixa 

etária, tipo de acidente, necrose, alterações locais, soroterapia, tempo de picada e 

atendimento e zona de ocorrência. 

 

3. RESULTADOS 

 

 Entre janeiro de 2007 a Dezembro de 2011 foram registrados 825 

acidentes por aranhas na região de Itapeva, destacando-se a faixa etária de 

indivíduos entre 20 a 29 anos de idade (152 casos), seguido de indivíduos entre 40 a 

49 anos (125), 30 a 39 (114) e 50 a 59 (100). O foneutrismo corresponde ao maior 

número de acidentes araneídeos na região de Itapeva. No período de janeiro de 

2007 a dezembro de 2011 foram registrados 262 casos. Os meses que mais 

ocorreram acidentes pelo gênero Phoneutria foram abril com 44 casos e maio com 

35 casos registrados. Houve 83 acidentes com outras aranhas também, porém não 

foi possível saber os gêneros desses animais, possivelmente por não ser de 

importância médica no Brasil.  

 

4. DISCUSSÃO 

 

 Na região de Itapeva a prevalência de acidentes araneídicos ocorreu 

pelo gênero Phoneutria, principalmente nas épocas frias do ano, destacando-se os 

meses de abril (44 casos) e maio (35 casos), entre os anos de 2007 e 2011. Nos 



meses de janeiro a abril de 2012 foram registrados 6 casos de foneutrismo ocorridos 

no mês de fevereiro. Bucaretchi et al (2000), constataram que os acidentes 

causados por Phoneutria spp ocorreram mais nos meses de março e abril 

apresentando resultado semelhante ao observado em nosso estudo. Os acidentes 

causados por esse tipo de espécie ocorrem com mais frequência ao iniciar a estação 

fria do ano, nos meses de abril e maio (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998). O 

foneutrismo aumenta nessa época do ano ocorrendo com frequência na região 

Sudeste do Brasil, porque esse período coincide com a época de acasalamento 

desses animais, estando mais ativos. As ocorrências de acidentes provocadas por 

esse gênero diminuem quando as fêmeas começam a cuidar da ooteca, logo após a 

cópula em seu período sedentário (LUCAS, 2007). Com a prevalência elevada de 

foneutrismo neste estudo, pode-se dizer que difere de estudo realizado no município 

de Chapecó em Santa Catarina com 131 casos de araneismo, na qual somente 

8,4% desses foram ocasionados por Phoneutria (LISE E GARCIA, 2007), visto que o 

loxoscelismo representa alta prevalência neste estado. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Visto que o araneismo é um problema de saúde pública; vale ressaltar o 

número de acidentes por foneurtrismo na região de Itapeva comparado aos outros 

acidentes de importância médica. É importante que os profissionais de saúde, 

principalmente o enfermeiro busque mais informações referentes ao assunto, porque 

o número de acidentes é alto por mais que atualmente exista um sistema de 

notificação de acidentes por animais peçonhentos, cabe ao profissional de saúde 

notificá-lo de forma satisfatória e eficaz. Além da importância de conhecer as 

características dos principais agentes de importância médica no Brasil, formas de 

prevenção e tratamento para que desta forma possa prestar uma assistência de 

qualidade à vítima. 
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