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RELATO DE CASO

Paciente do sexo feminino, 20 anos, natural e procedente do

município de Lábrea, no interior do Amazonas, vítima de

acidente botrópico em pé esquerdo em área de mata aberta

por volta das 13 horas.

Foi admitida no Hospital Regional de Lábrea após cerca de 20

horas do acidente, evoluindo com hematêmese, síncope,

cefaléia holocraniana, choque hipovolêmico (PA 60x40 mmHg)

e tempo de coagulação incoagulável. Foram realizadas

expansão volêmica, hidrocortisona, prometazina, 10 ampolas

de soro antibotrópico e transferência para Fundação de

Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT HVD),

em Manaus. Durante transporte aéreo, evoluiu com agitação

psicomotora.

Na admissão na FMT HVD, observou-se estrabismo

convergente, hemorragia conjuntival e retiniana à esquerda,

hemianopsia temporal esquerda com paralisia de músculos

reto lateral (Figura 1) e oblíquo superior esquerdos, assim

como, hipoestesia em hemiface esquerda. O local da picada

apresentava-se com lesão de inoculação, edema até

tornozelo, sinais flogísticos e flutuação compatível com

abscesso em dorso. Evidenciava ainda lesão bolhosa em 4º

pododáctilo e área de necrose seca em face plantar de 3º e 4º

pododáctilos com pulsos pediosos palpáveis.

As serpentes venenosas existentes no Brasil pertencem aos

gêneros Bothrops, Crotalus, Lachesis e Micrurus, são

responsáveis por mais de 20.000 acidentes notificados

anualmente ao Ministério da Saúde. Dentre estes, cerca de

80% a 90% dos acidentes ofídicos são causados por

serpentes do gênero Bothrops. Relatamos o caso de uma

paciente do sexo feminino que evoluiu com manifestações

hemorrágicas graves após acidente ofídico do gênero

Bothrops.

INTRODUÇÃO

As complicações advindas do acidente botrópico podem ser

contornáveis se abordadas a tempo. Neste contexto, a soroterapia

precoce entra como principal fator teurapêutico e prognóstico.

CONCLUSÃO

O veneno possui ação citotóxica, vasculotóxica e anticoagulante, o

que pode causar desde sintomas locais leves a necrose tecidual,

rabdomiólise, insuficiência renal aguda e acidente vascular

encefálico hemorrágico (AVEH)1. Das complicações sistêmicas, as

coagulopatias são as mais comuns, neste caso, manifestadas

através de hematêmese, hemorragia conjunctival, retiniana e

AVEH agravada pela soroterapia tardia e subdose aplicada2,3. A TC

de crânio na vigência da suspeita clínica de AVEH, apresenta-se

como padrão-ouro no diagnóstico4. Foi optado por terapêutica

conservadora por ausência de hipertensão intracraniana, melhora

do nível de consciência e estabilização clínica após medidas de

suporte e corticoterapia.

DISCUSSÃO

REFERÊNCIAS

1.DE FARIA, Patrícia Regina Gomes Veríssimo et al. Infecções secundárias em acidentes

ofídicos: uma avaliação bibliográfica. Estudos, v. 43, p. 17-26, 2016.

2.DOS SANTOS, Karla Camargo et al. Revisão sistemática: as principais complicações do

acidente botrópico. Estudos, v. 43, p. 71-78, 2016.

3.FILHO, Sylvio Rodrigues Torres. Acidentes Humanos Relacionados com Venenos

Animais. In: TAVARES, Walter. Rotinas de Diagnóstico e Tratamento das Doenças

Infecciosas e Parasitárias. Atheneu, 2015, 4a edição. P 18-34

4.MACHADO, Amanda Silva et al. Acidente vascular cerebral hemorrágico associado à

acidente ofídico por serpente do gênero Bothrops: relato de caso. Rev Soc Bras Med Trop,

v. 43, n. 5, p. 602-4, 2010,

ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO HEMORRÁGICO (AVEH) SECUNDÁRIO À ACIDENTE 

BOTRÓPICO: RELATO DE CASO

goodvinimonteiro@hotmail.com

marianasanber@gmail.com

gabrielpennini@hotmail.com

A tomografia computadorizada (TC) de crânio evidenciou área

espontaneamente densa sugestiva de hemorragia aguda

associado a edema perilesional em região parieto-occipital

esquerda, em território de artéria cerebral média (Figura 2).

Durante internação realizou-se seguimento tomográfico, optando

por tratamento conservador com medidas de suporte e

corticoterapia. Realizada drenagem de abscesso e terapia

antimicrobiana com amoxicilina e ácido clavulânico por 07 dias. A

paciente recebeu alta após 18 dias com boa evolução clínica e

tomográfica, sendo encaminhada para acompanhamento

neurológico.

Figura 1: Hemorragia conjuntival à esquerda com estrabismo convergente e

paralisia do músculo reto lateral esquerdo.

Figura 2: 

Evolução tomográfica 

demonstrando regressão 

de hemorragia 

parenquimatosa durante 

a internação.
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