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RESUMO 

 

Acidentes por picadas de abelhas são mais comuns em humanos e cães, 

raramente descritos em animais de grande porte. Os ataques causados por abelhas 

(Apis mellifera) podem causar graves consequências, sendo que o quadro clínico 

varia de acordo com o número de picadas. Devido a importância do assunto e a 

escassez de literatura que abranja o tema, é descrito ataques massivos de abelhas 

híbridas africanizadas em dois ovinos deslanados e uma égua, associados aos 

achados epidemiológicos, clínicos e laboratoriais. Além disso, os achados 

patológicos de um ovino que morreu após 15 horas do ataque das abelhas, 

apresentando degeneração das células epiteliais tubulares, hemorragias 

multifocais no coração e baço, congestão pulmonar severa e edemas cutâneos. Os 

sobreviventes desenvolveram necrose cutânea nos locais das picadas. O 

tratamento consistiu em cuidados de suporte, monitoração constante e controlar os 

sinais clínicos causados pela apitoxina, utilizando fluido intravenoso, 

oxigenioterapia, adrenalina, corticosteroide, anti-inflamatório não esteroidal, 

diuréticos, anti-histamínico e benzodiazepínico. 
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ABSTRACT 

 

Bee attack are more common in humans and dogs and rarely described in 

large animals. Apis mellifera attack can cause a several consequences depending 

on number of stings. The aim of these article is to report a massive attack by 

Africanized honeybee in two hair sheep and one mare, showing the epidemiologic 

clinical and laboratorial findings. The pathologic findings of a sheep who died 15h 

after attack were, mild degeneration of the tubular epithelial cells, multifocal 

hemorrhages in the myocardium, epicardium, and splenic parenchyma; severe lung 

congestion and cutaneous swelling. The survivors developed skin necrosis on the 

sting sites. The treatment was performed by support, constant monitoring and 

controlling clinical signs caused by apitoxin with intravenous fluid, oxygen therapy, 

adrenalin, corticosteroids, non-steroidal anti-inflammatory, diuretics, anti-histaminic 

and benzodiazepines.   
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1. INTRODUÇÃO 

As abelhas híbridas africanizadas (AHAs) são produzidas por cruzamento 

acidental entre abelhas africanas (Apis mellifera scutellata) e subespécies 

europeias (Apis mellifera mellifera e Apis mellifera ligustica), ambas espécies 

importadas para o Brasil para melhor produção de mel e seus derivados (Medeiros, 

2009). No entanto demonstraram agressividade e ataques em massa com 

pequenos estímulos, causando acidentes graves e fatais em humanos e outros 

animais (Medeiros, 2009; Ferreira, 2012).  

As AHAs possuem resistência a doenças e fácil adaptabilidade a vários 

climas, sendo o inverno rigoroso como sua única barreira natural. Sendo assim, 

espalharam rapidamente pelas Américas do Sul e Central, chegando inclusive aos 

Estados Unidos, devido à alta taxa reprodutiva e amplo comportamento migratório 

(Medeiros, 2009; Milbradt et al., 2017). 

O veneno da abelha é chamado também de apitoxina, composto 

principalmente por enzimas, aminas biogênicas e uma mistura de peptídeos. A 

sensibilidade individual a esses compostos pode influenciar diretamente nas 

condições clínicas. Por isso a quantidade de picadas que o animal sofre, pode estar 

relacionada com reações locais, com a hipersensibilidade ou envenenamento por 

múltiplas picadas (Fonteque et al., 2018).  

O envenenamento pode gerar casos de síndrome aguda caracterizada por 

liberação alta de mediadores pró-inflamatórios, incluindo citocinas, causando uma 

resposta inflamatória aguda que desencadeia distúrbios no sistema imunológico, 

coração, fígado, rins, sistema nervoso central, medula óssea, vasos sanguíneos e 

músculos esqueléticos (Almeida et al., 2011).  

Apesar da proximidade dos animais com as abelhas e suas colmeias em 

áreas rurais, só houve relatos esporádicos sobre picadas de abelhas em animais 

de fazenda, especialmente bovinos (Caldas et al., 2013; Savaliya e Parikh, 2015), 

equinos (Staempfli et al., 1993; Lewis e Racklyeft, 2014; Fonteque et al., 2018) e 

nenhum relato de picadas de abelhas em ovinos.  
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2. OBJETIVOS 

Devido à importância do tema e a escassez de literatura que abranja relatos 

em equinos e ovinos, relatamos os achados epidemiológicos, clínicos e 

laboratoriais de ataques massivos de AHAs em dois ovinos deslanados e uma 

égua. Além disso, descrevemos os achados patológicos de um ataque fatal de 

AHAs e a evolução das lesões de biópsia de pele. 

 

3. RELATO DE CASO 

Dois operários nas proximidades do Hospital Veterinário de Grandes 

Animais da Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Centro-Oeste do 

Brasil (15 ° 42'10,4 "S; 47 ° 54'39,6" W) atearam fogo ao redor de uma fossa séptica 

para destruir a colmeia, causando um ataque massivo de abelhas em dois ovinos 

deslanados e uma égua nos piquetes próximos. A égua corria incessantemente 

pelo piquete, chamando a atenção da equipe do hospital, que abriu o portão para 

que os animais escapassem do enxame. A égua escapou enquanto os dois ovinos 

deslanados ficaram parados durante o ataque. Devido à falta de roupas adequadas, 

a equipe do hospital só pôde resgatar os ovinos depois de 20 a 60 minutos.  

Imediatamente após a retirada dos animais dos piquetes, foi realizada 

avaliação clínica (Tabela 1) e tratamento intensivo, e amostras de sangue foram 

coletadas para ensaios bioquímicos. Todos os animais apresentaram taquicardia 

(72-164 batimentos/min), taquipneia (42-88 respirações/min), desidratação e 

coloração anormal da membrana mucosa (hiperêmica ou cianótica). A égua 

apresentava agitação, ataxia, fasciculação muscular e múltiplos edemas cutâneos 

(placas urticariformes) circundando as picadas de abelha em várias partes do 

corpo, principalmente na cabeça, pescoço e lado ventral do abdome (Figura 1A). 

Ambos os ovinos apresentavam edemas (sinal de Godet positivo), principalmente 

nos tecidos subcutâneos da cabeça, orelhas e pescoço (Figuras 1C e 1D). O ovino 

1 estava em coma, com sinais neurológicos (midríase, nistagmo e convulsões), 

fasciculação muscular, dispneia e timpanismo. O ovino 2 apresentou apatia e urina 

vermelho-escura, revelando pigmentúria.   
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O ovino 1 foi submetido a traqueostomia de emergência e trocarização 

ruminal percutânea para aliviar o desconforto respiratório grave. Todos os animais 

foram tratados clinicamente realizando-se fluidoterapia com ringer lactato, 

corticosteroide (hidrocortisona: 5 mg/kg), anti-histamínico (prometazina: 0,4 mg/kg) 

e diurético (furosemida: 0,5 mg/kg). Este protocolo de tratamento foi repetido após 

2 horas. Diazepam (0,2 mg/kg) e solução de manitol a 20% (1 mg/kg) foram 

adicionados no tratamento do ovino 1 para controlar os sinais neurológicos. Além 

disso, recebeu oxigenioterapia e uma única dose de adrenalina (0,01mg/kg) devido 

a hipotensão.  

Os ferrões foram removidos por raspagem. Todas as punções venosas e o 

local da traqueostomia sangravam continuamente. Apesar do tratamento adequado 

e imediato, o ovino 1 morreu 15 horas após o ataque. O ovino 2 e a égua 

apresentaram melhora clínica inicial e continuaram recebendo tratamento com 

fluidoterapia com ringer lactato, protetor gástrico (omeprazol: 4 mg/kg), anti-

histamínico (prometazina: 1 mg/kg) e antiinflamatório (flunixina meglumina: 1,1-2,2 

mg/kg) durante 4 dias.  

Durante a internação, exames laboratoriais complementares foram 

realizados sequencialmente para avaliação da evolução clínica.  A égua e ovino 2 

se recuperaram sem intercorrências e foram observadas por 16 (Figura 1B) e 30 

dias (Figura 3D) após o ataque, respectivamente, para avaliação da evolução das 

lesões cutâneas. Ambos desenvolveram necrose cutânea nos locais das picadas, 

que eventualmente formaram áreas de alopecia (Figuras 1B, 3A e 3D). 

Os resultados hematológicos 24 horas após o ataque de abelhas revelaram 

hiperfibrinogenemia (6 g/L; valor de referência: 1–4 g/L) na égua e leucopenia 

discreta (3,9 × 106/µL; valor de referência: 4–12 × 106/µL) no ovino 2. Os 

parâmetros restantes estavam dentro dos valores de referência (Feldman et al., 

2000). A tabela 2 resume os dados bioquímicos. As alterações relevantes incluíram 

aumento severo nas atividades da creatina quinase (CK) e lactato desidrogenase 

(LDH), em ambos os ovinos deslanados. A aspartato aminotransferase (AST) e 

creatina quinase do miocárdio (CK-MB) aumentaram levemente nos ovinos 

deslanados, enquanto a CK-MB aumentou acentuadamente na égua. A égua 

também apresentou níveis de creatinina ligeiramente elevados.
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Os ensaios qualitativos (Wama, São Carlos, SP, Brasil) foram positivos para 

troponina I cardíaca (cTnI) em uma amostra do ovino 1 (imediatamente após o 

ataque) e em duas amostras do ovino 2 (imediatamente e 24 h após o ataque) e 

negativo em ambas as amostras da égua. Durante a hospitalização e cuidados 

intensivos, o ovino 2 e a égua apresentaram aumento das atividades de CK e LDH 

nas primeiras 24 horas após o ataque e aumento da atividade de AST 48 horas 

após o ataque, juntamente com uma diminuição gradual da atividade de CK (Tabela 

2). A égua apresentou outro pico de elevação de CK no dia 3, provavelmente devido 

a soltura no piquete. 

A avaliação patológica do ovino 1 mostrou inúmeras picadas de abelha em 

toda a pele, principalmente na região cervical, orelhas e face, e edema 

submandibular moderado, congestão pulmonar severa, edema pulmonar moderado 

(Figura 2A), hidrotórax leve e equimoses subepicárdicas multifocais (Figura 2B). 

Nenhuma outra mudança foi detectada. A microscopia revelou extensas áreas 

basofílicas de necrose na derme permeada por neutrófilos e alguns eosinófilos 

(Figura 2C), congestão moderada e edema cutâneo no local das picadas de 

abelhas. Na região cortical renal, foram detectados edema moderado nos espaços 

de Bowman, degeneração leve das células epiteliais tubulares e materiais proteicos 

intratubulares (Figura 2D). Os pulmões apresentavam edema intra-alveolar 

moderado e congestão grave. Hemorragias multifocais no miocárdio, epicárdio e 

parênquima esplênico também foram observadas. 

Amostras de biópsias de pele foram obtidas nos locais de picadas das 

abelhas do ovino 2 nos dias 11 (Figura 3A) e 30 após o ataque (Figura 3D). Na 

primeira biópsia de pele (dia 11) observou-se necrose cutânea maciça, 

caracterizada por substituição da derme e epiderme por detritos basofílicos, 

circundados por infiltrado inflamatório neutrofílico e eosinofílico moderado e edema 

(Figuras 3B e 3C). No dia 30, a biópsia de pele revelou fibrose dérmica marcada, 

ausência de anexos cutâneos e reepitelização epidérmica completa (Figuras 3E e 

3F). 

 

 



5 

 

Posteriormente, a colmeia (Figura 4A) foi realocada por apicultores 

especializados. Durante a realocação, abelhas foram coletadas para identificação 

das espécies e subespécies, e também avaliados os ferrões raspados da égua 

(Figura 4B). Posteriormente identificadas como AHAs (A. mellifera). 

4. DISCUSSÃO 

O veneno da abelha contém enzimas (fosfolipase A2 e hialuronidase), 

peptídeos (melitina, apamina e peptídeo de degranulação de mastócitos [MCDP] 

ou peptídeo 401) e aminas biogênicas (histamina, serotonina, dopamina e 

noradrenalina), exercendo efeitos sistêmicos e locais. As enzimas contribuem para 

os efeitos adversos associados à anafilaxia causada pelo veneno da abelha em 

indivíduos sensibilizados (Müller, 2011; Soto-Blanco e Melo, 2014). 

A melitina é o principal componente do veneno por quantidade e 

letalidade. Atua sinergicamente com a fosfolipase A2, rompe fosfolipídios 

constituintes da membrana citoplasmática e provoca a lise dos eritrócitos, 

leucócitos, plaquetas, miócitos, e do endotélio vascular (Soto-Blanco e Melo, 2014). 

As picadas de abelhas apresentam manifestações clínicas distintas, 

dependendo da sensibilidade do indivíduo ao veneno e do número de picadas 

(Almeida et al., 2011). Essas características foram bem observadas nos animais 

presentes, uma vez que a duração do ataque do enxame e o número de picadas 

variaram entre os animais. Embora o número exato de picadas não tenha sido 

contado, os animais apresentaram distúrbios locais (edema subcutâneo, placas 

urticariformes) e sistêmicos (hipertermia, taquicardia, taquipneia, pigmentúria, 

sinais neurológicos), sugerindo alta quantidade de veneno inoculado.  

A lesão renal pode ser observada nos casos de picadas de abelhas devido 

a liberação de mioglobina e hemoglobina, redução da perfusão sanguínea dos rins 

devido à hipotensão prolongada promovida pela anafilaxia ou ação direta do 

veneno nas células tubulares. Esses mecanismos geram necrose tubular e 

insuficiência renal aguda (IRA) em humanos e animais, como equinos (Lewis e 

Racklyeft, 2014; Buckley et al., 2017; Machado et al., 2018; Ribeiro, 2020). Os 

exames laboratoriais do presente relato, não demonstram aumento expressivo de 

um indicador de comprometimento da função renal, como a creatinina. Além disso, 

a alteração hematológica não foi considerável como em outros ataques de abelhas
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que demonstraram leucocitose com desvio a esquerda, sendo correlacionada 

devido ao dano tecidual e inflamação induzida por picadas de abelhas (Lewis & 

Racklyeft, 2014; Fonteque et al., 2018). Uma condição que poderia ter auxiliado 

para não demonstração de uma possível lesão renal e/ou alteração hematológica, 

seria o tratamento instituído de forma rápida ou uma coleta de sangue precoce, não 

ocorrendo tempo hábil para as possíveis alterações. 

O veneno da abelha pode promover rabdomiólise e desencadear lesões no 

miocárdio (Aminiahidashti et al., 2016; Soto-Blanco e Melo, 2018). Portanto, o 

aumento das atividades séricas de CK e AST pode ser atribuído à lesão das fibras 

musculares, decorrente da ação lítica do veneno (Fonteque et al., 2018). 

Biomarcadores cardíacos, como cTnI e CK-MB, são amplamente utilizados na 

medicina humana para diagnosticar lesão miocárdica e também são úteis para 

muitas espécies animais (Souza et al., 2019). Em ambos os ovinos, houve o 

aumento da atividade sérica de CK-MB e os ensaios qualitativos foram positivos 

para cTnI, sendo confirmadas pelas lesões cardíacas observadas 

microscopicamente no ovino 1. Na égua, o nível de CK-MB foi 10 vezes superior 

ao limite para equinos e o ensaio qualitativo para cTnI foi negativo; portanto, a égua 

apresentou lesões no miocárdio, mas não o suficiente para serem detectados na 

sensibilidade do ensaio cTnI (0,6 ng/mL). Outra hipótese viável é que o tempo foi 

insuficiente para que a cTnI fosse liberada do coração lesado para a corrente 

sanguínea (Kraus et al., 2010).   

Os sinais clínicos foram associados à alta liberação de mediadores pró-

inflamatórios, incluindo citocinas, causando uma resposta inflamatória aguda e 

desencadeando distúrbios nos órgãos vitais (Almeida et al., 2011; Barbosa et al., 

2017). Lesões nos rins, pulmões e hemorragias em órgãos do ovino 1 foram 

semelhantes às previamente registradas em cavalos, pássaros e cães atacados 

por AHAs (Staempfli et al., 1993; Oliveira et al., 2007; Milbradt et al., 2017; Machado 

et al., 2018). Portanto os distúrbios de coagulação no momento da intervenção 

clínica, hemorragias disseminadas e congestões como as encontradas nos 

pulmões, são resultados da coagulopatia induzida pela fosfolipase A2 e melitina 

(Oliveira et al., 2007; Soto-Blanco e Melo, 2014).  

A potente ação enzimática lítica do veneno nos locais das picadas de 

abelhas produziu edema local marcante e necrose das camadas da pele, com 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782020000500551&tlng=en#B7
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782020000500551&tlng=en#B7
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782020000500551&tlng=en#B5
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característica visual de lesão crostosa e alopecia local circular no ovino 2 e na égua, 

corroborando com achados em outros equinos (Lewis e Racklyeft, 2014; Fonteque 

et al., 2018). Já os achados visuais em três bovinos atacados por AHAs foram de 

descamação generalizada da pele e flexão do pavilhão auricular (Caldas et al., 

2013). O exame histopatológico foi acompanhado através de biopsia da pele no 

ovino recuperado, demonstrando destruição dos anexos epidérmicos e fibrose 

dérmica severa. Caldas (2013) cita achados histológicos semelhantes nos bovinos, 

com perda de folículos capilares e fibrose moderada. 

O tratamento dos animais atacados por abelhas visa controlar os sinais 

clínicos causados pela apitoxina, devendo receber cuidados de suporte e 

monitoração constante (Fonteque et al., 2018).  

A terapia nos animais envolveu o uso de fluido intravenoso, oxigenioterapia, 

adrenalina, corticosteroide, anti-inflamatório não esteroidal (AINE), diuréticos, anti-

histamínico e benzodiazepínico. 

A fluidoterapia combinada com a administração de diuréticos, como a 

furosemida, aumenta a taxa de filtração glomerular e consequente eliminação da 

apitoxina e, junto com o manitol, auxilia na diminuição do edema causado pela 

inflamação nos locais das picadas. (Fighera et al., 2007; Fonteque et al., 2018).  

O AINE antagoniza os agentes pró-inflamatórios promovidos pela fosfolipase 

A2 e melitina, mas seu uso deve ser cauteloso devido ao potencial dos fármacos 

aumentarem a lesão renal.  Os corticosteróides também são indicados pois inibem 

diretamente a fosfolipase A2 e MCDP, prevenindo reações principalmente aquelas 

associadas com broncoespasmo e agregação plaquetária (Brown, 1998). 

A adrenalina atua como um α e β-agonista. Por meio de seu efeito agonista 

α-1, atua como vasoconstritor, previne e alivia o edema, a hipotensão e o choque 

das vias aéreas. Os efeitos agonistas β1 da adrenalina são cronotrópicos e 

inotrópicos e, portanto, aumentam a taxa e a força das contrações cardíacas, 

enquanto os efeitos agonistas β2 da adrenalina levam à broncodilatação. Além 

disso, os efeitos agonistas β2-adrenérgicos da adrenalina inibem a liberação de 

mediadores inflamatórios, como histamina, leucotrienos e prostaglandinas (Simons, 

2015). 

Lewis e Racklyeft (2014) citam que a retirada dos ferrões em até dois 

minutos também faz parte do tratamento  inicial,  devido  a  possível  diminuição  da
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dose do veneno inoculado. Além disso, os ferrões devem ser removidos por 

raspagem ou beliscando-os com cuidado, evitando a compressão da glândula 

associada ao ferrão.  Já Schumacher (1994) relata que é improvável a eficácia da 

retirada de ferrões na redução da dose, pois na maioria das picadas o veneno é 

inoculado entre 10-20 segundos.  No presente relato foi realizado a retirada dos 

ferrões por raspagem após a captura dos animais, se tornando um procedimento 

ineficiente segundo os autores, pois o tempo de captura do primeiro animal foi de 

cinco minutos.  

Como tratamento específico aos ataques massivos de abelhas 

africanizadas, surgiram resultados seguros e promissores do soro antiapílico em 

testes clínicos nos humanos. O uso do antiveneno possibilitou a observação da 

eficácia na melhora clínica e diminuição imediata do nível de veneno no sangue, 

tornando seguro sua utilização (Barbosa et al., 2021).  

O diagnóstico diferencial pode ser baseado em ataques como o de vespas, 

devido a característica das lesões locais como eritema, edema e dor no local da 

picada (Fitzgerald e Flood, 2006). As causas de insuficiência renal aguda, como 

alterações hemodinâmicas, drogas nefrotóxicas e miopatias podem ser 

consideradas como diferenciais, mas foram excluídas com base no histórico, nos 

achados clínicos, laboratoriais e patológicos do caso.   

 

5. CONCLUSÃO 

O envenenamento por picadas de abelhas pode gerar alterações locais e 

sistêmicas, podendo envolver vários órgãos e progredir rapidamente, causando 

graves consequências. Com isso, a identificação da condição clínica precoce pode 

permitir a implementação de tratamento emergencial, reduzindo a progressão da 

doença e melhorando o prognóstico do paciente. 

Os ataques massivos de AHA em dois ovinos deslanados e uma égua 

induziu lesões na pele, coração, músculos, rins e pulmões. O diagnóstico foi 

estabelecido com base na visualização do ataque, presença dos ferrões na pele, 

achados clínicos, laboratoriais e patológicos associados às características 

morfológicas dos ferrões e das abelhas. 

As medidas profiláticas e de controle dos acidentes com abelhas 

africanizadas em áreas de risco são fundamentais. Sendo assim, manter os animais 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782020000500551&tlng=en#B4
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longe de áreas com histórico de acidentes com abelhas ou pastagens onde há 

colmeias em árvores ou cupinzeiros são alternativas mais simples. As colmeias 

podem ser removidas com a ajuda de um apicultor, evitando possíveis acidentes.
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Tabela 1. Dados epidemiológicos e clínicos de uma égua e dois ovinos deslanados 
que sofreram ataques massivos de abelhas. 

Parâmetros Ovino 1 Ovino 2 Égua 

Raça Mestiço Mestiço Quarto de Milha 

Peso (kg) 70 30 460 

Duração entre o ataque e o 

tratamento (min) 

60 20 5 

Número de picadas > 1,000 200–500 100–200 

Atitude Comatosa Apática Agitada 

Mucosas Cianóticas Hiperêmicas Hiperêmicas 

Frequência cardíaca 

(batimentos/min) 

164 120 72 

Frequência respiratória 

(respirações/min) 

88 54 42 

Edemas cutâneos Cabeça, orelhas e 

pescoço  

Cabeça e 

orelhas  

Cabeça, pescoço e lado 

ventral do abdômen 

Motilidade gastrointestinal Ausente Diminuída Normal 

Outros sinais Sinais neurológicos 

(midríase, nistagmo e 

convulsões), fasciculação 

muscular, dispneia grave 

e timpanismo 

Urina Vermelho-

escura 

Fasciculação muscular 

e ataxia 

Duração do tratamento (dias) 1 5 5 

Desfecho Óbito Alta Alta 
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Tabela 2. Dados bioquímicos de dois ovinos deslanados e uma égua imediatamente após ataques massivos de abelhas 
africanizadas (D0) e durante a hospitalização (D1–11). 

Parâmetros CKa (UI/L) CK-MBb (UI/L) LDHc (UI/L) ASTd (UI/L) Creatinina (mg/dL) GGTe (UI/L) 

Dia/Animal O1 O2 Égua O1 O2 Égua O1 O2 Égua O1 O2 Égua O1 O2 Égua O1 O2 Égua 

0 3,64

0 

2,910 728 160.9 99 61.9 1,994.3 2,134.6 479.3 293 293 356 1.9 1.6 2.1 45 38 15 

1 - 6,727 970 - 173.3 103.2 - 4,280.5 677.3 - 502 309 - 1.2 2.4 - 53 22 

2 - 220 437 - - - - - - - 623 413 - 1.3 2 - - - 

3 - 231 953 - - - - - - - 366 529 - - - - - - 

4 - 87 652 - - - - - - - 261 607 - - - - - - 

11 - 72 388 - - - - - - - 68 581 - - 2 - - 22 

VRf 8.1–12.9 2.4–23.4 22.9–86 0.4–9.3 238–440 162–412 60–280 226–366 1.2–1.9 1.2–1.9 20–52 4.3–13.4 

a Creatina quinase; b Creatina quinase do miocárdio; c Lactato desidrogenase; d Aspartato aminotransferase; e Gama-glutamil transferase; f Valores de 
referência (Souza et al. 2019 para CK-MB em ovinos; Slack et al. 2005 para CK-MB em equinos; Kaneko et al. 2008 para os outros parâmetros).  
O1= Ovino 1; O2= Ovino 2. 
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FIGURAS 

 

Figura 1. (A) Égua quarto de milha apresentando múltiplas placas urticariformes na 
área cervical 48 h após o ataque do enxame; (B) as mesmas lesões após 
o tratamento no momento da alta hospitalar (dia 16 após o ataque), onde 
observa-se (setas) áreas de crostas e alopecia nos locais das picadas; (C 
e D) Ovino 2 apresentando edema na cabeça e orelhas 48 h após o 
ataque do enxame.
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Figura 2. Ovino 1. (A) Congestão pulmonar acentuada e conteúdo espumoso 
esbranquiçado na traqueia. (B) Equimoses subepicárdicas multifocais. 
(C) Locais de picadas de abelha na pele. Área basofílica dérmica de 
necrose cercada por neutrófilos e alguns eosinófilos. H&E, Bar = 100 μm. 
(D) Córtex renal. Edema no espaço de Bowman (asterisco), 
degeneração leve das células epiteliais tubulares (setas) e agregados 
proteicos intratubulares (cruzamentos). H&E, Bar = 50 μm.
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Figura 3. Ovino 2. Dia 11 após o ataque. (A) Locais de picadas de abelha (setas). 
(B) Biópsia de pele. Necrose maciça afetando áreas da epiderme e derme 
preenchidas por detritos basofílicos (asterisco), circundadas por infiltrado 
inflamatório moderado. H&E, Bar = 250 μm. (C) Biópsia de pele. Necrose 
dérmica com perda de fibras de colágeno (asterisco). Tricrômico de 
Masson, Bar = 250 μm. Dia 30 após o ataque. (D) Locais de picadas de 
abelha (setas). (E) Biópsia de pele. Reepitelização epidérmica completa 
e perda de anexos cutâneos. H&E, Bar = 250 μm. (F) Fibrose dérmica 
severa. Tricrômico de Masson, Bar = 250 μm.
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Fig. 4. (A) A colmeia e o enxame imediatamente antes da realocação. (B) Vários 
ferrões retirados da égua. Inserção: ferrão preso à glândula de veneno 
(cada linha = 10 mm).



16 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Almeida, R.A.M.B., Olivo, T.E.T., Mendes, R.P., Barraviera, S.R.C.S., Souza, L.R., 
Martins, J.G., Hashimoto, M., Fabris, V.E., Ferreira-Júnior, R.B., Barraviera, B., 
2011. Africanized honeybee stings: how to treat them. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 
44, 755-761. 
 
Aminiahidashti, H., Laali, A., Samakoosh, A.K., Gorji, A.M., 2016. Myocardial 
infarction following a bee sting: A case report of Kounis syndrome. Ann. Card. 
Anaesth. 19, 375-378. 
 
Barbosa, A.N., Junior, R.S.F., Carvalho, F.C.T., Schuelter-Trevisol, F., Mendes, 
M.B., Mendonça, B.C., Batista, J.N., Trevisol, D., Boyer, J.L., Chippaux, J.P., 
Medolago, N.B., Cassaro, C.V., Carneiro M.T.R., Oliveira, A.P.P., Pimenta, D.C., 
Cunha, L.E.R., Santos, L.D., Barraviera, B., 2021. A phase I/II trial to treat massive 
Africanized honeybee (Apis mellifera) stings using the new apilic antivenom. 
medRxiv,1-39 
 
Brown, A. F., 1998. Therapeutic controversies in the management of acute 
anaphylaxis. Journal of accident & emergency medicine, 15(2), 89. 
 
Buckley, G.J., Corrie, C., Bandt, C., Schaer, M., 2017. Kidney injury in a dog 
following bee sting-associated anaphylaxis. Can. Vet. J. 58, 265-269. 
 
Caldas, S.A., Graça, F.A.S., Barros, J.S.M., Rolim, M.F., Peixoto, T.C., Peixoto, 
P.V., 2013. Lesions caused by Africanized honeybee stings in three cattle in Brazil. 
J. Venom. Anim. Toxins Incl. Trop. Dis. 19(18), 1-5. 
 
Feldman, B.F., Zinkl, J.G., Jain, N.C., 2000. Schalm's Veterinary Hematology, 5th 
ed. Blackwell Pub., Oxford, 1344p. 
 
Ferreira, J. R., Almeida, R.A.M.B., Barraviera, S.R.C.S., Barraviera, B., 2012. 
Historical perspective and human consequences of Africanized bee stings in the 
Americas. J Toxicol Environ Health B Crit Rev. 15(2), 97–108.  
 
Fighera, R.A., Souza, T.M., Barros, C.L.S., 2007. Bee sting as cause of death in 
dogs. Cienc. Rural 37, 590-593. 
 
Fitzgerald, K.T., Flood, A.A., 2006. Picadas de Hymenoptera. Clinical Techniques 
in Small Animal Practice, v.21, n.4, p.194-204. 
 
Fonteque, J.H., Mendes, R.P., Souza, A.F., Granella, M.C.S., Schade, J., Casa, 
M.S., Yonezawa, L.A., Volpato, J., 2018. Systemic toxic reaction due to multiple 
honeybee stings in equine: case report. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. 70, 767-772.



                                                                                                                                                                           17 

 

 
 
Kraus, M.S., Jesty, S.A., Gelzer, A.R., Ducharme, N.G., Mohammed, H.O., Mitchell, 
L.M., Soderholm, L.V., Divers, T.J., 2010. Measurement of plasma cardiac troponin 
I concentration by use of a point-of-care analyzer in clinically normal horses and 
horses with experimentally induced cardiac disease. Am. J. Vet. Res. 71, 55-59. 
 
Lewis, N., Racklyeft, D.J., 2014. Mass envenomation of a mare and foal by bees. 
Aust. Vet. J. 92, 141-148. 
 
 
Machado, M., Sousa, D.E.R., Landi, M.F.A., Wilson, T.M., Honorato, S.M., Beccon, 
C.F., Castro, M.B., 2018. Systemic toxic reaction due bee stings in dogs. Acta Sci. 
Vet. 46(Suppl 1), 271. 
 
Medeiros, C.R., França, F.O.S., 2009. Acidentes por abelhas e vespas. In: Cardoso, 
J.L.C., França, F.O.S., Wen, F.H., Malaque, C.M.S., Haddad-Junior, V. (Eds.) 
Animais Peçonhentos no Brasil. 2nd ed. Sarvier: São Paulo, pp. 259-267. 
 
 
Milbradt, E.L., Silva, T.M., Hataka, A., Teixeira, C.R., Okamoto, A.S., Andreatti-
Filho, R.L., 2017. Massive attack of honeybee on macaws (Ara ararauna and Ara 
chloropterus) in Brazil - a case report. Toxicon 136, 1-5. 
 
Müller, U.R., 2011. Hymenoptera venom proteins and peptides for diagnosis and 
treatment of venom allergic patients. Inflamm. Allergy Drug Targets 10, 420-428. 
 
 
Oliveira, E.C., Pedroso, P.M.O., Meirellesa, A.E.W.B., Pescador, C.A., Gouvêa, 
A.S., Driemeier, D., 2007. Pathological findings in dogs after multiple Africanized 
bee stings. Toxicon 49, 1214-1218. 
 
Ribeiro, P.R., Bianchi, M.V., Henker, L.C., Gonzales, F., Pavarini, 
S.P., 2020. Insuficiência renal aguda em um cavalo após toxicidade por picada de 
abelha. Ciência Rural, 50 (5). 
 
 
Savaliya, K.B., Parikh, S.S., 2015. A unique case of honey bee sting in Gir cow and 
its therapeutic management. Sch. J. Agric. Vet. Sci. 2(4A), 285-286. 
 
Schumacher, M.J., Tveten M.S., Egen N.B., 1994. Rate and quantity of delivery of 
venom from honeybee stings. J Allergy Clin Immunol. 93, 831-835. 
 
Simons, F.E.R., Ebisawa, M., Sanchez-Borges, M., Thong, B.Y., Worm, M., Tanno, 
L.K., Margitta, V., Richard, F., El-Gamal, Y.M., Brown, S.G., Park, H.S.,  Sheikh, A., 
2015. update of the evidence base: World Allergy Organization anaphylaxis 
guidelines. World Allergy Organ J. 8(1), 32

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Worm+M&cauthor_id=26525001
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=El-Gamal+YM&cauthor_id=26525001
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Brown+SG&cauthor_id=26525001
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sheikh+A&cauthor_id=26525001


                                                                                                                                                                           18 

 

 
Soto-Blanco, B., Melo, M.M., 2014. Apidismo. Cadernos Técnicos de Veterinária e 
Zootecnia 75, 71-75. 
 
Soto-Blanco, B., Melo, M.M., 2018. Acidentes por picadas de abelhas. Cadernos 
Técnicos de Saúde da FASEH 3(5), 23-25. 
 
Souza, L.M., Mendonça, C.L., Assis, R.G., Oliveira-Filho, E.F., Gonçalves, D.N.A., 
Souto, R.J.C., Soares, P.C., Afonso, J.A.B., 2019. Cardiac biomarkers troponin I 
and CK-MB in ewes affected by pregnancy toxemia. Small Rum. Res. 177, 97-102. 
 
Staempfli, H.R., Wollenberg, G., Jewell, G., McCutcheon, L.J., 1993. Acute fatal 
reaction to bee stings in a mare. Equi. Vet. Educ. 5, 250-252. 
 
  


