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No Brasil, existem três gêneros de aranhas de importância médica: Phoneutria, 
Loxosceles e Latrodectus. Esses gêneros são responsáveis por 81% dos 
acidentes com aranhas. Este trabalho tem como objetivo apresentar a 
epidemiologia e as manifestações clínicas associadas aos casos de araneísmo 
em um Hospital de Referência no Norte do Tocantins no ano de 2010. Os dados 
foram colhidos por meio das fichas de notificação do SINAN presentes no setor 
denominado de Núcleo de Vigilância Epidemiológica. Após a coleta, os dados 
foram tabulados no Excel e analisados no Epi Info. Foram notificados no Hospital 
de Doenças Tropicais de Araguaína – TO 20 casos de acidente com aranhas no 
ano de 2010, desses as pessoas mais acometidas foram os adultos jovens 8 
(40%) do sexo masculino 11 (55%). A zona de ocorrência do acidente foi mais 
urbana 18 (90%). O local da picada foi mais em pé 4 (20%) e mão 4 (20%). A 
maioria dos casos foi classificada como leve: 18 (90%) com nenhum caso grave. 
Das manifestações locais houve 17 (85%) casos com dor, 13 (65%) casos com 
edema, 1 (5%) caso com hiperemia, 1 (5%) com prurido e nenhum caso com 
equimose ou necrose. Não houve, nenhum caso com manifestação sistêmica e 
nenhum que tivesse complicações locais ou sistêmicas. Tangente a isso, todos os 
casos evoluíram para cura, 20 (100%). No tocante a isso, no Hospital de Doenças 
Tropicais de Araguaína – TO (HDT) os profissionais da área da medicina não são 
capacitados para fazer a identificação das aranhas e por isso não foi possível no 
trabalho observar os gêneros, no entanto pelas manifestações clínicas muito 
sugestivo que a maioria dos casos seja a aranha do gênero Phoneutria conhecida 
pelo nome popular de “armadeira”.    

Palavras-chave: epidemiologia, araneísmo, clínica 

Apoio: Liga Acadêmica de Infectologia de Araguaína (LAIA) 

 


