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Os acidentes por serpente em sua totalidade merecem ,muita

cautela, enfatizando-se que mesmo os casos causados por

não peçonhentos podem acometer a saúde do individuo,

culminando principalmente em edemas.

CONCLUSÃO

Acidentes por serpentes devem impreterivelmente ser

acompanhados atentamente, já que o diagnóstico baseia-se

na observação dos sinais e sintomas. Acidentes por serpentes

não peçonhentas, podem causar algumas complicações

como: edema, dor e equimose na região da picada.
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ACIDENTE OFÍDICO POR SERPENTE NÃO-PEÇONHENTA NA AMAZÔNIA OCIDENTAL: RELATO DE CASO.

Utilizou-se pesquisa literária acerca da espécie envolvida no

acidente ofídico e prontuários da paciente, além de seus

exames complementares.
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Diagnóstico de acidente ofídico por espécie desconhecida,

com evolução e prognóstico positivo.

RESULTADOS

Paciente dá entrada em hospital relatando picada de cobra há

4 horas, nega dor e relata parestesia no local da picada, em

membro inferior esquerdo (MIE) – refere também reação

alérgica, em MIE, após a picada. Paciente apresenta pulso de

92bpm e o MIE não apresentou edema ou equimoses. Foi

administrado na paciente soro fisiológico 0,9 – 500 ml, via

endovenosa, a cada 6 horas, sem soroterapia específica para

acidente ofídico. Paciente recebeu alta no mesmo dia,

deambulando normalmente.

DESENHO DE CASO

MATERIAIS E MÉTODOS

Apresentar a evolução clinica de um acidente por serpente não
peçonhenta.

OBJETIVO

Peçonhentas Não Peçonhentas

Fonte: Elaborada pelos autores

Gráfico 1 – Epidemiologia dos acidentes por serpentes peçonhentas e

não peçonhentas

A maioria dos acidentes por serpentes ocorrem na zona rural

em adultos jovens, do sexo masculino. Além disso, observa-se

que as cobras não peçonhentas possuem como morfologia

fundamental a cabeça arredondada, a ausência de dentes

inoculadores e glândulas de veneno. Diante disso, é notório a

relevância clinica imensurável do acidente não peçonhento, no

qual foi observado na picadura as características elementares

de tal tipo de acidente que são: múltiplos sinais de picada com

trajeto em arco.
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