
Os acidentes causados por serpentes peçonhentas representam

uma emergência clínica frequente, especialmente em países

tropicais, pela frequência que ocorrem e pela morbimortalidade

que ocasionam. 1

No Brasil, segundo Andrade e Campolina (2001) há mais de 100

mortes por ano por envenenamento por acidente ofídico e são

notificados aproximadamente 20.000 casos por ano. Estes são

causados por serpentes dos gêneros Bothrops (jararacas, urutú,

jararacussu); gênero Crotalus (cascavéis), gênero Lachesis

(surucucu-bico-de-jaca), Micrurus e Leptomicrurus (corais-

verdadeiras). Onde destas 90,5% dos acidentes ofídicos

correspondem ao gênero Bothrops. 3

Moraes (2010) afirma em seu estudo que a gravidade do

acidente depende da quantidade de veneno inoculado, o tempo

entre o ocorrido e o atendimento, a região anatómica atingida e

o grupo de risco como as gestantes que apresentam um grande

risco para hemorragia uterina. 4
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Objetivo

Descrever a ocorrência de acidente botrópico em duas

gestantes atendidas no centro de referência em

Infectologia do Amazonas.

Introdução

Trata-se de um estudo retrospectivo descritivo analítico de

análise de dados secundários presentes nos prontuários

eletrônicos de um centro de referência em infectologia no

amazonas nos anos de 2010 a 2017.

Método

Ocorreram nesse período da coleta de dados dois casos de acidente ofídico com

mulheres gestantes ambas residentes da zona rural da cidade de Manaus/AM.

Resultados Principais
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Discussões

Há uma maior prevalência dos casos de acidentes com serpentes do gênero

Bothrops na população de homens na faixa etária de jovem adulto. No entanto

autores mostram que apesar do menor número de casos esses acidentes

apresentam uma maior letalidade nos casos de mulheres gestantes, além da

possibilidade de complicações obstétricas.4 Fato este não observado no presente

estudo em que a pior complicação ocorrida foi a infecção secundária em uma

das pacientes.

Conclusões

Nota-se que apesar do risco de complicações serem maiores para mulheres

gestantes há vários outros fatores que interferem na gravidade de um acidente

ofídico que estão relacionados à serpente, ao paciente e à assistência médica

prestada. Logo nem sempre é de se esperar um prognóstico ruim para essa

população em especial.

Paciente de 30 anos de Idade com 18 semanas de gestação e deu entrada na

unidade hospitalar após 4 horas do acidente, classificado como leve e

administrado 4 ampolas, apresentou lesão de mordedura em tornozelo direito

com edema leve, evoluiu com melhora da dor local e edema sem apresentar

infecção secundária tendo alta hospitalar após seis dias de internação.

Caso Clínico 01

Paciente de 24 anos de idade com 26 semanas, a mesma deu entrada na

unidade hospitalar após 15 horas do acidente apresentando lesão por mordedura

em tornozelo esquerdo com edema moderado e sinais de inflamação local,

sendo aplicado a mesma a pré-medicação e em seguida 8 ampolas do soro

antibotrópico, não houve reação alérgica ao mesmo, entretanto evoluiu com

infecção secundária no local da picada após dois dias de internação sendo

necessário antibiótico terapia com clidamicina e drenagem cirúrgica de abscesso

no tornozelo afetado no oitavo dia de internação, após melhora da dor e edema

recebeu alta hospitalar com 10 dias de internação e continuando antibiótico

terapia com cefalexina por 7 dias.

Caso Clínico 02

Desfecho
Apesar de ambas estarem gestantes não houve durante o período de internação

nenhuma complicação obstétrica como hemorragia ou aborto.
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Imagem 1: Bothrops Atrox


