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Introdução
Esta diretriz diagnóstica de acidente com animais peçonhentos
realizada pelo Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias do
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do
Rio de Janeiro tem como proposta revisar os conhecimentos a respeito
do tema e propor uma rotina para o atendimento destes casos.

ACIDENTE OFÍDICO
•

Os acidentes mais comuns são por Bothrops 70%, Crotalus com 6%,
Lachesis em torno de 1%, e Micrurus com menos de 1%.

•

Óbitos: índice nacional de aproximadamente 0,5%, maior em acidentes
crotálicos.

•

Quanto maior o tempo de picada e o atendimento médico, maior o risco
de complicações: 40% têm intervalo de até 6h.
 após 6h do evento  maior mortalidade e complicações.

•

A faixa etária mais atingida é entre 15-29 anos, com prevalência no sexo
masculino 70%

•

Locais de picadura: 70% pés e pernas e 15% mãos e antebraços

•

A maioria dos acidentados não fazia uso de equipamentos de proteção
individuais como luvas e botas.

1.
DISTINÇÃO
PEÇONHENTAS

ENTRE

SERPENTES

PEÇONHENTAS

E

NÃO

In manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos, 2ª ed,
2001.

2. TIPOS DE ACIDENTE
•

Botrópico: conhecidas popularmente por jararaca, ouricana, jararacuçu,
urutu-cruzeira, jararaca-do-rabo-branco, malha-de-sapo, patrona,
surucucurana, combóia, caiçara, e outras denominações.

•

Laquético: Lachesis muta com duas subespécies. São popularmente
conhecidas por surucucu, surucucu-pico-de-jaca, surucutinga, malha-defogo. É a maior das serpentes peçonhentas das Américas, atingindo até
3,5m.

•

Crotálico: agrupa várias subespécies, pertencentes à espécie Crotalus
durissus. Popularmente são conhecidas por cascavel, cascavel-quatroventas, boicininga, maracambóia, maracá e outras denominações
populares.

•

Elapídico: O gênero Micrurus compreende animais de pequeno e médio
porte, com tamanho em torno de 1,0m, conhecidos popularmente por
coral, coral verdadeira ou boicorá. Apresentam anéis vermelhos, pretos
e brancos em qualquer tipo de combinação. As falsas-corais são
serpentes não peçonhentas, porém sem dentes inoculadores, e os anéis
que, em alguns casos, não envolvem toda a circunferência do corpo.

3. TIPOS DE VENENO

Gênero

Ação do veneno

Bothrops Proteolítica

Coagulante

Lachesis

Coagulante Neurotóxica

Crotalus
Micrurus

Proteolítica

Coagulante Neurotóxica Miotóxica
Neurotóxica
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4. AVALIAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

ACIDENTE OFÍDICO
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
Acidente

Botrópico

Laquético

Crotálico

Elapídico

Sinais e sintomas de
aparecimento precoce < 6h
- Dor imediata, edema e rubor no
local e choque nos acidentes
graves
- Aumento do tempo de
coagulação e hemorragia nos
casos graves: epistaxe,
gengivoragia, e hemorragia
digestiva

Sinais e sintomas de
aparecimento tardio > 6-12h

Bolhas, equimoses, necrose
local, IRA nos casos graves.

Manifestações clínicas semelhantes ao acidente botrópico,
acrescidas de bradicardia e diarréia
- Ptose palpebral bilateral (fascies
miastenica), oftalmoplegia,
distúrbios de acomodação visual,
fasciculações musculares e nos
casos graves, paralisia da
musculatura respiratória,
velopalatina e dos membros.
- Aumento do tempo de
coagulação, raro hemorragias
Mialgia generalizada, discreto
edema local, urina avermelhada

Insuficiência renal aguda

Ptose palpebral bilateral (fascies miastenica), oftalmoplegia,
distúrbios de (Micrurus) acomodação visual, paralisia da musculatura
respiratória, velopalatina e dos membros, com alta incidência e de
rápida instalação.
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5. FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO

•

Estabilização do paciente
- Elevar membro
- Avaliar sinais vitais e balanço hídrico

•

História clínica (local do acidente, tempo decorrido, garrote
ou substâncias outras)
- identificação do animal se possível

•

Avaliação de manifestações clínicas

Tratamento
a. higienização do local da picada, sem
curativo oclusivo
b. analgesia e tranquilização do paciente
c. coleta de exames: HMG + U,Cr+
eletrólitos+ coagulograma + hepatograma +
EAS + PCR + CK total + LDH
d. Medicação pré-soro*
e. Soro específico com dose confome
gravidade **

Monitorização do
paciente
- reavaliação
laboratorial em 6h
- avaliar nova dose de
soro se TC alterado
- reavaliação
laboratorial em 12h

Vacinação para tétano conforme
estado vacinal

Avaliação de
complicações
- síndrome
compartimental (24h)
- infecção secundária
 uso de atb com
cobertura para G (cloranfenicol/ amoxiclavulanato) (48h)
- IRA anúrica

* MEDICAÇÃO PRÉ- SORO
Caso seja feita a opção, deve-se administrá-la 10 a 15 min antes de iniciar
a soroterapia:
a) Drogas anti-histamínicas (antagonistas H1 e H2) por via parenteral:
• Antagonistas H1: maleato de dextroclorofeniramina (disponível
em farmácia de manipulação) na dose de 0,05 mg/kg por via
intramuscular (IM) ou IV, aplicar no máximo 5,0 mg;
• Ou prometazina (Fenergan ®) na dose de 0,5 mg/kg IV ou IM,
aplicar no máximo 25 mg.
• Antagonistas H2: cimetidina (Tagamet ®) na dose de 10 mg/kg,
máximo de 300 mg, ou ranitidina (Antak®) na dose de 3 mg/kg,
máximo de 100 mg, IV lentamente.
b) Hidrocortisona (Solu-Cortef ®) na dose de 10 mg/kg IV. Aplicar no
máximo 1.000 mg.
Dentro das possibilidades, é conveniente deixar preparado:
• Laringoscópio com lâminas e tubos traqueais adequados para
o peso e idade.
• Frasco de soro fisiológico (SF) e/ou solução de Ringer lactato.
• Frasco de solução aquosa de adrenalina (1:1000) e de
aminofilina (10 ml = 240 mg).

** SOROTERAPIA
• Via de administração é a intravenosa (IV)
• Infusão em 20 a 60minutos, sob estrita vigilância médica e da
enfermagem.
• A dose para adultos É IGUAL A dose para crianças
Objetivo: neutralizar a maior quantidade possível de veneno
circulante, independentemente do peso do paciente.
• Menor freqüência de reações quando antiveneno é administrado
diluído.
• Diluição pode ser feita na razão de 1:2 a 1:5, em soro fisiológico
ou glicosado 5%, com velocidade de infusão de 8 a 12 ml/min,
- ATENÇÃO: possível sobrecarga de volume em crianças e em
insuficiência cardíaca congestiva.

ACIDENTE BOTROPICO
CLASSIFICAÇÃO

QUADRO
CLÍNICO

SOROTERAPIA
(n de ampolas)
SAB/SABC/SABL
Via de
administração

LEVE

MODERADO

GRAVE

Edema local até 2 Edema de 3 a 4
segmentos E/OU segmentos

Edema de 5
segmentos

TAP normal ou
alterado

TAP normal ou
alterado

TAP normal ou
alterado

Hemorragia
Hemorragia sistêmica Hemorragia grave
sistêmica ausente ausente ou discreta E/OU
ou discreta
hipotensão/choque
E/OU insuficiência
renal
2-4

4-8

12

Endovenosa

SAB- soro antibotropico/ SABC-soro antibotrópico-crotálico/ SABL-soro antibotrópicolaquético
In Animais Peçonhentos no Brasil,2003 e Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por
animais peçonhentos, 2ª ed, 2001.

O membro é dividido em 5 segmentos : 1. pé/mão 2. ½ distal da
perna/antebraço 3. ½ proximal da perna/ antebraço 4. ½ distal da coxa/
braço 5. ½ proximal da coxa/braço
•
•
•

Mesmo em período superior a 72h, a soroterapia deve ser instituída,
principalmente se houver alterações clínicas ou de coagulação.
Controle com nova coleta de coagulograma em 6 e 12h após término da
soroterapia.
Se após 12h, o tempo de coagulação (TC) incoagulável ou em 24h não
houver normalizado, administrar mais 2 ampolas de antiveneno.

ACIDENTE LAQUÉTICO
Tratamento específico
Soroterapia (no de
Orientação para o tratamento
ampolas)
Avaliada pelos sinais locais e
intensidade das manifestações
10 a 20
vagais (bradicardia, hipotensão
SAL ou SABL*
arterial, diarréia)

Via de administração

intravenosa

* SAL – Soro antilaquético/SABL = Soro antibotrópico-laquético.
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ACIDENTE CROTÁLICO
Manifestações e
tratamento
Fácies miastêmica/
Visão turva

Classificação (avaliação inicial)
LEVE
MODERADO
GRAVE
ausente ou
discreta ou
evidente
tardia
evidente

Mialgia

ausente ou
discreta

Urina vermelha ou
marrom

Oligúria/Anúria
Tempo de
Coagulação
(TC)
Soroterapia
(nº ampolas)
SAC/SABC*
Via de
administração

ausente
ausente
normal ou
alterado

5

discreta

intensa

pouco evidente ou
ausente

presente

ausente

presente ou
ausente

normal ou
alterado

10

normal ou
alterado

20

intravenosa

* SAC = Soro anticrotálico/SABC= soroantibotrópico-crotálico
In Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos, 2ª ed, MS,
2001

Complicações
• Locais: raros pacientes evoluem com parestesias locais duradouras,
porém reversíveis após algumas semanas.
• Sistêmicas: a principal complicação do acidente crotálico, em nosso
meio, é a insuficiência renal aguda (IRA), com necrose tubular
geralmente de instalação nas primeiras 48 horas

ACIDENTE ELAPÍDICO
Soroterapia recomendada
Soroterapia (no de
Orientação para o tratamento
Via de administração
ampolas SAE)
Acidentes raros. Pelo risco de
insuficiência respiratória aguda,
devem ser considerados como
10
intravenosa
potencialmente graves.
SAE= soro anti-elapídico
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REAÇÕES ADVERSAS À SOROTERAPIA
•

REAÇÕES PRECOCES: Durante a infusão do antiveneno e nas
duas horas subseqüentes.

Sinais e
sintomas:

REAÇÕES PRECOCES
- urticária, tremores, tosse, náuseas, dor abdominal,prurido e
rubor facial.
- Reação precoce graves: quadro semelhantes à reação
anafilática ou anafilactóide.

Tratamento 1. Suspender temporariamente a infusão da SAV
2. Tratar as reações
- Reações leves (urticariformes): anti-histamínico e, se
não houver boa resposta, adrenalina milesimal pela via
subcutânea, na dose de 0,01 ml/kg, não excedendo 0,3
ml.
- Reações graves (choque “anafilático” e a
insuficiência respiratória obstrutiva): Adrenalina
(1:1000) - diluída a 1:10 na dose de 0,1 ml/kg, até 3,0 ml
por via IV ou intratraqueal ou SC; Hidrocortisona - 30
mg/kg IV com dose máxima de 1.000 a 2.000 mg.ou
Prometazina - 0,5 mg/kg IV ou IM com dose máxima de
25 mg.
3. Reiniciar a SAV
O soro pode ser diluído em SF ou soro glicosado a 5%,
numa razão de 1:2 a 1:5 e infundido mais lentamente

•

REAÇÕES TARDIAS: “Doença do Soro” ocorrem de 5 a 24 dias
após o uso da SAV.

Sintomas

REAÇÕES TARDIAS
febre, artralgia, linfoadenomegalia, urticária e proteinúria, pelo
mecanismo de formação de imunocomplexos

Tratamento corticosteróide, como a prednisona, na dose de 1 mg/kg dia
(máximo de 60 mg) por cinco a sete dias.

6. OUTRAS MEDIDAS
•

NÃO indicado uso de antibioticoterapia profilática.

•

NÃO administrar heparina ou plasma para corrigir distúrbios de
coagulação decorrentes do envenenamento

•

Debridamento cirúrgico; aspirar líquido das bolhas devido a presença de
veneno.

•

Debridamento após delimitação de área necrótica

•

Fasciotomia: tratamento da síndrome compartimental. Manter membro
abaixo no nível do coração

EVITAR
•

Torniquete- garroteamento reduz a perfusão, e aumenta a
concentração do veneno em uma região, contribuindo para maior
destruição tecidual.

•

Sucção- contaminação do local com flora bucal humana e
aumentando isquemia.

•

Incisão – aumenta a via de acesso dos microrganismos ao tecido,
aumentando risco de infecção, destruição tissular e sangramento
local.

•

Substâncias sobre o local da picada – contaminação do local

ACIDENTES COM ESCORPIÕES – ESCORPIONISMO
•

Os principais agentes de importância médica são: T. serrulatus,
responsável por acidentes de maior gravidade, T. bahiensis e T.
stigmurus.

•

No Sudeste, a sazonalidade é semelhante à dos acidentes ofídicos,
ocorrendo a maioria dos casos nos meses quentes e chuvosos.

•

Local da picada: membros superiores, 65% mão e antebraço.

•

Evolução dos casos: Maioria são benignos
Letalidade em 0,58%, com óbitos principalmente
por T. serrulatus em menores de 14 anos
•

A ação do veneno:
- Neurotóxica Dor local e manifestações clínicas de efeitos
simpáticos ou parassimpáticos
- Miotoxica: rabdomiólise

FLUXOGRAMA DE ACIDENTE ESCORPIÔNICO
Identificação do agente
Suporte clínico e analgesia *
Avaliar gravidade do acidente**

Realização de exames complementares
 Coleta HMG/ bioquímica/ função renal,
hepatograma, coagulograma, LDH, CPK
 RX tórax nos acidentes moderados,
graves e crianças
 ECG

Soroterapia específica conforme gravidade em
15-30min  Melhora em 1h
Manter paciente em
observação de 12-24h
se não for possível
identificar agente.

* ANALGESIA E SUPORTE CLÍNICO :
Analgesia Local
Infiltração de lidocaína a 2% sem vasoconstritor (1 ml a 2 ml para crianças;
3 ml a 4 ml para adultos) no local da picada em intervalos de 30 a 60min ou
uso de dipirona na dose de 10 mg/kg de peso a cada seis horas.
Suporte clínico
• Correção de distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos
•
•

Monitorização especialmente crianças (casos moderados e graves),
A bradicardia sinusal associada a baixo débito cardíaco e o BAV total
- atropina na dose de 0,01 a 0,02 mg/kg de peso.

•

A hipertensão arterial mantida associada ou não a edema pulmonar
agudo : nifedipina sublingual, na dose de 0,5 mg/kg de peso.

•

O tratamento da insuficiência cardíaca e do choque é complexo e
geralmente necessita do emprego de infusão venosa contínua de
dopamina e/ou dobutamina (2,5 a 20 mg/kg de peso/min), além das
rotinas usuais para estas complicações.

** GRAVIDADE DO ACIDENTE E SOROTERAPIA ESPECÍFICA
ACIDENTES ESCORPIONICOS
Classificação dos acidentes quanto à gravidade, manifestações clínicas e
tratamento específico
Soroterapia
Classificação
Manifestações Clínicas
(no de ampolas)
SAEEs ou SAAr**
Dor e parestesia locais
LEVE*
-

MODERADO

GRAVE

Dor local intensa associada a uma ou
mais manifestações, como náuseas,
vômitos, sudorese, sialorréia
discretos,
agitação, taquipnéia e taquicardia.

2a3
IV

Além das citadas na forma moderada,
presença de uma ou mais das
seguintes
manifestações: vômitos profusos e
incoercíveis, sudorese profusa,
sialorréia
intensa, prostração, convulsão, coma,
bradicardia, insuficiência cardíaca,
edema pulmonar agudo e choque.

4 a 6 IV***

* Tempo de observação das crianças picadas: 6 a 12 horas.
** SAEEs = Soro antiescorpiônico/SAAr = Soro antiaracnídico.
*** Na maioria dos casos graves quatro ampolas são suficientes para o tratamento, visto que neutralizam
o veneno circulante e mantêm concentrações elevadas de antiveneno circulante por pelo menos 24 horas
após a administração da soroterapia.
In Manual de Diagnóstico de Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos, MS, 2ª ed, 2001

- O soro pode ser administrado em 15-30min, com melhora dos sintomas em
1h
- O soro deve ser sempre utilizado INDEPENDENTE do tempo do acidente.
- Os sintomas cardíacos podem demorar a desaparecer, bem como alterações
eletrocardiográficas.

CASOS DUVIDOSOS
• Manter paciente em observação de 12-24h se não for possível
identificar agente.

ACIDENTES COM ARANHAS – ARANEÍSMO
•

Existem três gêneros de aranhas de importância médica: Phoneutria,
Loxosceles e Latrodectus, no Brasil. Os acidentes causados por Lycosa
(aranha-de-grama), bastante freqüentes e pelas caranguejeiras, muito
temidas, são destituídos de maior importância.

CARACTERÍSTICAS E AÇÃO DO VENENO DE ACIDENTES COM ARANHAS
Características e
Tamanho/
envergadura
Colorido acinzentado
ou marrom, corpo
coberto de pelos
Photoneutria
cinzas curtos. Mede
aranhas
4- 5cm /15cm
armadeiras

Gênero/ nome
popular

Loxosceles
Aranha
marrom

Lactrodectus
Viúva negra,
flamenguinha

Lycosa
Tarântula,
aranha de
grama, aranha
do campo
Caranguejeira

Região
Região Amazônica;
Goiás, Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais,
Paraná, Rio de
Janeiro, Rio Grande do
Sul, São Paulo, Santa
Catarina

Predomina nos
Cor marrom clara
uniforme, dorso verde estados no sul
oliva, pernas finas e
longas, pelos
escassos. Mede 1cm
/3cm
Abdômen globoso,
região Nordeste e
esférico,com manchas Sudeste.
vermelhas em fundo
negro; mancha
vermelha em forma de
ampulheta no ventre.
Mede 1,5cm/ 3cm
Ventre negro e região todo o Brasil
dorsal do abdômen
com desenho em
forma de seta. Mede 23cm/ 5cm.
Variedade de colorido
e de tamanho, de
pernas. Algumas são
muito pilosas. Mede de
alguns milímetros até
20 cm de envergadura.

Ação veneno

Neurotóxica

Proteolítica
Hemolítica

Neurotóxica
(terminações
nervosas e canais de
K e Na)

Proteolítica

Lesão urticariante

FLUXOGRAMA DE ACIDENTES COM ARANHAS

Identificação do agente
Avaliação da gravidade/ suporte clínico

Casos leves

Tratamento
sintomático
inespecífico*
Analgesia
Sedativos
Anti-histamínico

Casos moderados e
graves

Tratamento
sintomático
inespecífico*
Analgesia
Sedativos
Anti-histamínico

Tratamento
específico**:
Administrar soro
específico conforme
gravidade
- Melhora 3h-6h

Exames
complementares: hmg
/bioquímica/fç renal/
coagulograma/
CPK/EAS/
ECG se necessário

Observação por 12h

* TRATAMENTO SINTOMÁTICO
Para as manifestações locais:
- Analgésicos, como dipirona (7 a 10 mg/kg/dose);
- Compressas frias auxiliam no alívio da dor local;
- Antisséptico local e limpeza periódica da ferida 5-6x por dia com sabão
neutro, e compressas de KMn04 - 1:40.000 (1cp:4L de água) ou água boricada
10% aplicados por 5-10min 2xdia;
- Se infecção secundária: antibiótico sistêmico (visando à cobertura para
patógenos de pele);
- Remoção da escara após estar delimitação da área de necrose, (1semana
depois);
- Tratamento cirúrgico pode ser necessário no manejo das úlceras e
correção de cicatrizes.

Se possível identificar agente usar sintomático:
Agente
Sintomático
Foneutrismo - infiltração anestésica local ou troncular à base de lidocaína a
2% sem vasoconstritor (3 ml - 4 ml em adultos e de 1 ml - 2
ml em crianças).
- Meperidina (Dolantina®), : crianças - 1,0 mg/kg via
intramuscular e adultos 50 mg -100 mg via
- Analgésico sistêmico, tipo dipirona.
- Imersão do local em água morna ou o uso de compressas
quentes.

Loxosceles

Latrodectus

.

a) Corticoterapia: prednisona VO dose de 40 mg/dia para
adultos e em crianças 1 mg/kg/dia durante, pelo menos, cinco
dias.
b) Dapsone (DDS modulador da resposta inflamatória para
redução do quadro local - inibição de migração de PNM) 50 a
100 mg/dia via oral por duas semanas aproximadamente
- Analgesia
- Sedativos: benzodiazepinicos, clorpromazina e gluconato
de cálcio

** TRATAMENTO ESPECÍFICO – SOROTERAPIAS

LOXOSCELISMO
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS, TIPO DE ACIDENTE E SOROTERAPIA

Precoce

Tardio>12-24h

- Lesão
característica
- Sem
comprometimento
do estado geral
- Sem alterações
laboratoriais

Classificação

LEVE

Com ou sem
identificação da
Loxosceles nomomento
da picada
-Lesão sugestiva ou
característica
Alterações sistêmicas
(rash cutâneo,petéquias)
Sem alterações
laboratoriais sugestivas
de hemólise
Lesão característica com
vesiculas e flictenulas
hemorrágicos que
necrosam e ulceram –
forma cutanea
-Alteração no estado
geral: anemia
aguda,Icterícia– forma
cutâneo visceral
-Evolução rápidaAlterações laboratoriais
indicativas de hemólise

Tratamento
Sintomático.
Acompanhamento até
72 horas após a
picada*

Soroterapia:
5 ampolas de SAAr**
IV
e/ou
MODERADO
Prednisona: adultos
40 mg/dia; crianças 1
mg/kg/dia durante
cinco dias
Soroterapia:
10 ampolas de SAAr IV
E
GRAVE

Prednisona: adultos
40 mg/dia; crianças 1
mg/kg/dia durante
cinco dias

* Pode haver mudança de classificação durante esse período.
** SAAr = Soro antiaracnidico.
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FOTONEUTRISMO
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS, TIPO DE ACIDENTE E SOROTERAPIA
Precoce

Tardio>12-24h

Classificação

Tratamento

LEVE

observar

MODERADO

2 - 4 ampolas de SAAr
(crianças) IV internaçao

GRAVE

5 - 10 ampolas de SAAr IV
* considera 5-10 em crianças,
choque e persistência da dor
apesar de analgesia

Dor local na maioria dos casos,
eventualmente taquicardia e
agitação.
Dor local intensa associada a:
sudorese e/ou vômitos ocasionais
e/ou agitação e/ou hipertensão
arterial.
Além das anteriores,apresenta uma
ou mais das seguintes
manifestações: sudorese
profusa,sialorréia, broncorréia,
vômitos, freqüentes, hipertonia
muscular, priaprismo,choque e/ou
edema pulmonar agudo.

SAAr- soro antiaracnidico: uma ampola = 5 ml (1 ml neutraliza 1,5 dose mínima mortal)
Adaptado de Doenças Infecciosas: Conduta diagnóstica e terapêutica, 2ª ed, 1998

LADRODECTISMO
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS, TIPO DE ACIDENTE E SOROTERAPIA
Precoce

Tardio>12-24h

Dor local
Edema local discreto
Sudorese local
Dor nos membros inferiores
Parestesia em membros
Tremores e contraturas
Além dos sintomas acima referidos:
- Dor abdominal
- Sudorese generalizada
- Ansiedade/agitação
- Mialgia
- Dificuldade de deambulação
- Cefaléia e tontura- Hipertemia
Além dos sintomas acima referidos:
- Taqui/bradicardia
- Hipertensão arterial
- Taquipnéia/dispnéia
- Náuseas e vômitos
- Priapismo- Retenção urinária
- Fácies latrodectísmica: eritema facial,
blefaroconjuntivite, queilite e trismo dos
masseteres

Classificação

LEVE

MODERADO

Tratamento
Sintomáticos:
analgesia, gluconato
de calcio, observação

Sintomático:
analgésicos,sedativos
e
- Específicos:
SALatr** uma 1
ampola, IM*
Sintomático:
analgésicos,sedativos
e

GRAVE

Específicos:SALatr
uma a duas ampolas,
IM

* IM = Intramuscular. ** SALatr = soro antilatrodético.
Adaptado de Doenças Infecciosas: Conduta diagnóstica e terapêutica, 2ª ed, 1998

ACIDENTES COM ABELHAS - HIMENOPTERISMO
•

Inclui as famílias Apidae (abelhas e mamangavas), Vespidae (vespa
amarela, vespão e marimbondo ou caba) e Formicidae (formigas).

•

O quadro clínico varia com local da picada (boca e pescoço), número de
picadas maior que 100 apresenta maior risco.

•

Crianças, idosos e portadores de doença cardiorespiratórias, e
história de atopia – maior risco de anafilaxia.

FLUXOGRAMA DE HIMENOPTERISMO

•

Identificação do agente

•

Avaliação de gravidade conforme manifestações clínicas*

•

Medidas gerais**
- retirada do ferrão, analgesia e controle da reação alérgica

Casos leves

Medicação oral
•
•

Glicocorticoides
Anti-histaminicos

Casos moderados

•

Internação

• Coleta de exames:
EAS, hemograma, função
renal, hepatograma,
eletrólitos, LDH, CK total
•

Controle dos sintomas

•

Medicação venosa

Casos Graves

O mesmo dos casos
moderados
E
Suporte clínico
avançado conforme
necessário

* SINTOMATOLOGIA
ACIDENTES COM ABELHAS
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
Locais

Regionais

Dor aguda local: melhora espontânea, eritema, prurido e edema por
várias horas ou dias.
- Início lento. Eritema + prurido+ edema flogístico  enduração local
(24-48h). Podem limitar a mobilidade do membro.
- Menos que 10% dos indivíduos que experimentaram grandes
reações localizadas apresentarão a seguir reações sistêmicas.
- Anafilaxia, sintomas de início rápido, 2-3min minutos após a
picada.

Sistêmicas

- Reações locais, e sintomas gerais como cefaléia, vertigens e
calafrios, agitação psicomotora, sensação de opressão torácica.
- Ataque múltiplo de abelhas (enxames): síndrome de
envenenamento >500 picadas

Tóxicas

- Manifestações clínicas + hemólise intravascular e rabdomiólise.
Alterações neurológicas como torpor e coma, hipotensão arterial,
oligúria/anúria e insuficiência renal aguda podem ocorrer.

** MEDIDAS GERAIS
1. Remoção dos ferrões:
• Raspagem com lâmina  não pinçar (risco de liberação de veneno)
2. Analgesia
3. Reações alérgicas
• Anafilaxia: Adrenalina 1:1000, SC, dose de 0,5 ml, até 2x com
intervalos de 10 minutos
• Reações leves a moderadas: Glicocorticóides e anti-histamínicos
• Reações alérgicas tegumentares: corticóides tópicos e antihistamínicos 3 a 5 dias.
• Manifestações respiratórias asmatiformes: nebulização com
broncodilatadores tipo beta2 adrenérgico (fenoterol ou salbutamol) ou
com o uso de aminofilina por via IV, na dose de 3 a 5 mg/kg/dose
4. Complicações
• Choque anafilático, a insuficiência respiratória e a insuficiência renal
aguda.
• Em casos de.Síndrome de Envenenamento: métodos dialíticos e de
plasmaferese devem ser instituídos.
• Pacientes vítimas de enxames devem ser mantidos em Unidades de
Terapia Intensiva, em razão da alta mortalidade observada.

 ACIDENTES COM FORMIGAS
Tratamento
Acidente por Solenopsis sp (lava-pés)
• Uso imediato de compressas frias locais, seguido da aplicação de
corticóides tópicos.
• Analgesia: paracetamol e anti-histamínicos por via oral.
Acidentes maciços ou complicações alérgicas:
• uso de prednisona, 30 mg, por via oral, diminuindo 5mg a cada três dias,
após a melhora das lesões.
Anafilaxia ou reações respiratórias do tipo asmático são emergências.

ACIDENTES COM LAGARTAS –
LEPIDÓPTEROS
•

Acidente causado por mariposas, borboletas e lagartas.

•

Acidente por Lonomia sp é o de maior importância na prática médica.

 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
• Dermatite urticante
a) causada por contato com lagartas urticantes de vários gêneros
de lepidópteros;
b) provocada pelo contato com cerdas da mariposa Hylesia sp.
Lesões oftalmológicas como irite e ceratite devido ao pó das asas
•

Periartrite falangeana por pararama

•

Síndrome hemorrágica por Lonomia sp

•

Em geral causam dermatite papulo pruriginosa.

 ACIDENTE POR LONOMIA
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DE ACIDENTE POR Lonomia sp
Dermatite urticante após o contato
Manifestações gerais e inespecíficas: cefaléia holocraniana, mal-estar
geral, náuseas e vômitos, ansiedade, mialgias e, em menor freqüência,
dores abdominais, hipotermia, hipotensão
De 1h a 48 horas: discrasia sangüínea, com ou sem manifestações
hemorrágicas (8 a 72 horas após o contato).

 FLUXOGRAMA DE ACIDENTE COM LONOMIA

História de contato/ Identificação do animal
Exames laboratoriais
Tratamento geral*
SEM sangramento
TC normal

COM sangramento
TC alterado

Repetir TC em 12 e 24h

Normal

Alterado

Acidente por outra
lagarta ou por
lonomia sem
envenenamento

Acidente com
envenenamento

Soro específico conforme
gravidade**

* TRATAMENTO SINTOMÁTICO
•

Compressa local de amônia, sal e vinagre, ou álcool mentolado,
analgesia, anti-histaminico e gluconato de cálcio.

•

Se manifestações hemorrágicas  soro, repouso e evitar traumas

•

Agentes antifibrinolíticos têm sido utilizados, como:
- ácido épsilon-aminocapróico (Ipsilon, ampola de 1g e 4g) 30 mg/kg
de peso como dose inicial por via IV, seguida de 15 mg/kg a cada
quatro horas até a normalização da coagulação;

•

Correção da anemia  hemotransfusão. ( Sangue total ou plasma
fresco são contra-indicados pois podem acentuar o quadro de
coagulação intravascular.)

** SOROTERAPIA ESPECÍFICA
ACIDENTE POR LONOMIA
CLASSIFICAÇÃO DE GRAVIDADE E TRATAMENTO
Manifestações
e gravidade
LEVE

MODERADO

GRAVE

Quadro local
presente
presente
ou
ausente

presente
ou
ausente

Tempo de
coagulação
normal
alterado

alterado

Sangramento

Tratamento

ausente
ausente
ou
presente em
pele/mucosas

sintomático
Sintomático E
soroterapia:
5 amp. De
SALon IV

Presente em
vísceras;
Risco de vida

Sintomático E
soroterapia:
10 amp. de
SALon
IV

SALon: soro antilonomico
In Manual de Diagnóstico de Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos, MS, 2ª ed,
2001

 COMPLICAÇÕES
•

A principal complicação é a insuficiência renal aguda que pode ocorrer
em até 5% dos casos, sendo mais freqüente em pacientes acima de 45
anos e naqueles com sangramento intenso.

ACIDENTES POR COLEÓPTEROS
•

Besouros do gênero Paederus (Coleoptera, Staphylinidae) nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste e pelo gênero Epicauta (Coleoptera,
Meloidae) no estado de São Paulo.

•

Pertencem ao gênero Paederus (potó, trepa-moleque, péla-égua, fogoselvagem) e vivem em lugares úmidos, arrozais, culturas de milho e
algodão

•

A compressão ou atrito sobre a pele determina um quadro dermatológico
de efeito cáustico e vesicante.

•

São atraídos pela de luz artificial.

•

As áreas mais afetadas em geral são as regiões que estão mais
expostas

 QUADRO CLÍNICO
•

LOCAIS: sensação de ardor contínuo, no momento do contato.

•

Dermatite linear: lesões alongadas, por causa da esfregadela do inseto
sobre a pele.

•

Dano ocular (conjuntivite, blefarite, ceratite esfoliativa, irite): por
contato dos dedos que friccionaram o inseto podendo levar a toxina a
outras áreas, inclusive à mucosa conjuntival.

•

Infecção secundária: As vesículas claras ou pustulizadas podem
infeccionar.

•

O diagnóstico diferencial deve ser feito com a larva migrans cutânea,
herpes simples, dermatite herpetiforme, zoster, pênfigo, acidente de
contato com lagartas, fitofotodermatite e outras afecções.

ACIDENTES POR COLEÓPTEROS
Classificação
LEVE

MODERADO

GRAVE

Manifestação clínica
Discreto eritema, de início a cerca de 24 horas
após o contato, que persiste por,
aproximadamente, 48 horas
- eritema, ardor e prurido
- estádio vesicular
- estádio escamoso: as vesículas tornam-se
umbilicadas
- Redução em 8 dias, com cicatrizes hipecrômicas
sintomas adicionais mais extensos, como febre, dor
local, artralgia e vômitos

 TRATAMENTO
•

Lavar imediatamente as áreas atingidas, com abundante água corrente
e sabão.

•

Nas lesões instaladas, utilizar banhos anti-sépticos com permanganato
(KMnO4) 1:40.000 e antimicrobianos, como creme de Neomicina.

•

Uso de corticosteróides tópicos.

•

Em caso de contato com os olhos, deve-se lavar o local com água limpa
e abundante, instilar antibióticos para prevenir a purulência, e
corticóides. A atropina deve ser aplicada nos casos de irite.

•

A tintura de iodo destrói a pederina e tem sido empregada no tratamento
das lesões cutâneas

•

Antibióticos sistêmicos podem ser usados para controle da infecção
secundária.

ACIDENTES POR LACRAIAS - QUILOPODISMO
•

Causado por lacraias

•

Secreção ácida urticante, dor local, eritema e edema.

•

Visualiza-se dois pontos de picada

•

Tratamento

com

compressas

mornas

e

analgesia

(dipirona,

paracetamol)
•

As

principais

complicações

são

decorrentes

das

infecções

secundárias

ACIDENTES POR ANIMAIS MARINHOS

 ICTISMO
•

Arraias, bagres, peixe- escorpião

•

Manifestações clínicas:
- Dor, hiperestesia ou parestesia,
sangramento local, sintomas sistêmicos.

•

edema,

vesículas,

bolhas,

Tratamento
- Lavagem em solução ou água fria, retirada dos espinhos em água

morna (veneno termolábil)
- analgesia
- Profilaxia para tétano

 PORIFERISMO/ CNIDARISMO/ EQUINODERMISMO/ CELENTERADOS
•

Esponjas/ ouriços /Água-vivas, medusas

•

Manifestações clínicas
- Dor local com evolução para vesículas ou bolhas
- Formas graves podem evoluir com manifestações sistêmicas

ACIDENTES COM PORÍFEROS, CNIDÁRIOS, EQUINODERMOS E
CELENTERADOS
TRATAMENTO
GERAL
- Retirada de tentáculos ou espinhos.
- Não usar água doce ou esfregar pano seco.
- Analgesia e anti-histamínicos
ESPECÍFICO
Cnidários

Poríferos
Ouriços

- gelo e corticoide topico
- compressa com ácido acético a 5%(vinagre) por
30 min pasta de bicarbonato, talco ou amido e
água do mar;
anti-histamínicos e corticosteroides
uso de ácido acético

