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Os acidentes ofídicos, pela frequência com que ocorrem e pela morbidade e 
mortalidade que ocasionam, constituem importante problema médico nos países 
tropicais. No Brasil, estima-se que, por ano, ocorram 26.000 acidentes ofídicos. A 
letalidade geral é baixa (0,4%). A maioria destes acidentes deve-se a serpentes 
dos gêneros Bothrops e Crotalus, sendo raros os produzidos pelos gêneros 
Micrurus, Leptomicrurus e Lachesis. Os acidentes botrópicos e crotálicos podem 
ocasionar envenenamento sistêmico, ocasionando alterações graves no 
organismo a ponto de colocar em risco a estabilidade dos sistemas fisiológicos 
principais. Tais alterações decorrem de complicações neurológicas levando a 
depressão e parada respiratória, distúrbios da coagulação, hipotensão arterial, 
choque e insuficiência renal aguda (IRA). A IRA é uma complicação grave e 
potencialmente recuperável dos envenenamentos botrópico e crotálico. O objetivo 
deste trabalho é reafirmar a importância da IRA secundária a acidentes ofídicos. 
O presente estudo foi feito através de uma revisão de literatura, utilizando os 
bancos de dados: Scielo, LILACS e PUBMED com os descritores: insuficiência 
renal aguda e acidentes ofídicos. Acidentes botropicos apresentam prevalência de 
2 a 10% e crotálicos de 9 a 31%. O principal achado histológico renal é o de 
necrose tubular aguda, mas há também necrose cortical, nefrite intersticial aguda, 
alterações glomerulares, arterite e necrose de papila. A etiopatogenia da lesão 
renal decorre da nefrotoxicidade direta da peçonha, miólise, hemólise, hipotensão, 
coagulação capilar glomerular, ação tóxica vascular da peçonha e reações de 
hipersensibilidade a toxina ou ao soro antiofídico. Isquemia renal secundária à 
deposição de microtrombos nos capilares, desidratação ou hipotensão arterial e 
choque também estão envolvidos. Diante do exposto, percebe-se que a IRA 
apresenta causa diversa e é consequência do ofidismo, exigindo intervenção 
médica a fim de evitar morbidade e mortalidade. 
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