
Controle de intoxicações

Casos de intoxicação 
exigem agilidade e 
olhar atento
A rapidez na constatação é determinante 
para salvar a vida do paciente. As principais 
substâncias químicas detectadas em 
intoxicações são aparentemente inofensivas, 
encontradas em alimentos, medicamentos, 
agrotóxicos e animais peçonhentos

Há cinco anos no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, a enfermeira 
Amélia Sugano habituou-se a atender os mais variados tipos de intoxi-
cações. Um caso em especial, envolvendo a ingestão de veneno de rato 

por uma menina de três anos, até hoje lhe toma a memória e é evocado toda vez que 
precisa mostrar como a postura assertiva e o jogo de cintura podem ser cruciais para 
o desfecho positivo do atendimento nos prontos-socorros.
Após a rápida constatação médica de que a criança havia experimentado dose in-
significante do raticida, era necessário eliminar qualquer vestígio de contaminação 
usando carvão ativado. Mas como convencer a bebê a ingerir o líquido, de apa-
rência tão pouco convidativa, em situação de risco e assustada com o que acabara 
de lhe ocorrer?  
“Pedimos a colaboração da mãe e ela nos disse que a menina adorava Coca-Cola. 
Dissemos, então, que aquele líquido era refrigerante e tudo foi resolvido da melhor 
forma”, conta Amélia. 
Situações semelhantes a essa são corriqueiras e, invariavelmente, exigem do profis-
sional de Enfermagem conhecimento, agilidade e até mesmo criatividade. Levanta-
mento recém-divulgado pela ONG Criança Segura revela que as crianças de 1 a 4 
anos respondem pela maioria das internações por intoxicações e envenenamento no 
Estado de São Paulo.
Dos 309 casos registrados de janeiro a agosto de 2013, 165 ocorreram nessa faixa 
etária. Em 2011, elas representaram nada menos do que 56% das mortes por este 
motivo no Brasil.
As grandes vilãs, na maioria das vezes, são substâncias químicas aparentemente ino-
fensivas, encontradas em alimentos e plantas, além dos produtos domésticos, medi-
camentos, agrotóxicos e animais peçonhentos. 
Em relação aos adultos, o cenário é igualmente preocupante. Vítimas de uma socie-
dade doente, sob todos os sentidos, eles vêm sofrendo cada vez mais com o abuso de 

48       | 



drogas e a medicação mal administrada.
No Centro de Controle de Intoxicações (CCI) da Prefeitura de São 
Paulo, instalado no Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Sa-
boya, estes eventos são recorrentes e podem carregar consigo pro-
blemas muito maiores, que não devem ser ignorados pela equipe 
de Enfermagem. 
“Nos casos de drogadição, é preciso redobrar a atenção aos sinais 
apresentados pelo paciente e avisar ao médico ou psiquiatra. Deve-
-se também tomar cuidado com comentários desnecessários, que 
possam de alguma forma prejudicar o atendimento”, afirma Ale-
xandre Zucoloto, coordenador de Enfermagem do CCI.
Cautela, aliás, também costuma ser uma boa pedida nas suspeitas 
por intoxicação, sobretudo quando envolvem medicamentos ou 
não se sabe ao certo a causa do mal-estar.
Zucoloto afirma que é comum associar esses casos à lavagem 
gástrica e adotá-la como procedimento natural parar recuperar 
o paciente. Porém, nem sempre esta é a melhor solução, pois 
inúmeros outros fatores podem interferir de maneira decisiva na 
eficácia do tratamento. 
“A lavagem gástrica é relativamente simples, mas poucos sabem 
que a indicação de um procedimento como este só pode ser feita na 

maioria das vezes quando o paciente chega ao hospital em até uma 
hora após a exposição”, explica o enfermeiro.
Por isso, é fundamental obter um histórico completo e conciso do 
paciente, antes de tomar determinadas medidas. Quantos compri-
midos foram ingeridos? Quanto tempo levou desde a ingestão até 
a chegada ao hospital? Qual o histórico do paciente? É possível 
identificar a embalagem do agente causador do problema?  São 
questões que jamais podem ser ignoradas e devem estar na ponta 
da língua, no auxílio à conduta médica.
Neste sentido, o CCI tem desempenhado um importante papel, ao 
orientar a sociedade e profissionais de Enfermagem, de um modo 
geral, sobre quais caminhos seguir para proceder a desintoxicação.
O Centro tem hoje cerca de 50 profissionais da saúde, entre médi-
cos, técnicos de laboratório, farmacêuticos, enfermeiros, auxiliares 
e técnicos. São atendidos diariamente mais de 20 casos, dos quais 
aproximadamente 20% são presenciais e o restante por telefone 
(ver box na página 52).
“Toda vez que um enfermeiro faz o atendimento telefônico, ele 
pega as informações, as discute com o plantonista médico e retorna 
uma sugestão de conduta, que fica a critério de quem está atenden-
do o paciente”, aponta Zucoloto.
No Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, onde está lo-
calizado o Centro de Assistência Toxicológica (Ceatox), a ação 
precisa ser rápida, certeira e com o cuidado adicional de aliviar a 
experiência traumática passada pelas crianças. 
Detectada a intoxicação, aciona-se o médico para o diagnóstico do 
agente causador e inicia-se, junto do técnico da Sala de Emergên-
cia, a monitorização cardiorrespiratória, mensuração de PA, tem-
peratura e o acesso venoso periférico. 
“Neste momento, é preciso que se saiba da possibilidade de coleta 
de exames laboratoriais, se não dispuser de serviço de coleta na 
urgência. E, como medida de humanização, não puncionar a crian-
ça ou o adolescente duas vezes se pode fazer isso uma vez só”, 
observa a enfermeira Amélia. 
Em seguida, efetua-se a descontaminação – lavagem gástrica, uso 
do carvão ativado ou lavagem corporal com água corrente - e, por 
último, a eliminação, que consiste em diversos tipos de medidas 
para promover excreção mais rápida do agente físico já absorvido 

Auxiliar de Enfermagem José Roberto Soares, do Hospital Vital Brazil
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pelo organismo, como a diurese forçada ou medida dialisadora.
“Após a eliminação, temos os antídotos providenciados pela En-
fermagem, conforme agente e conduta médica. A seguir ao aten-
dimento prioritário, segue-se o tratamento sintomático que poderá 
ser observação por 12h ou a continuidade do paciente em CTI, de-
pendendo do tipo de intoxicação”, explica Amélia.

campo minado
O enfermeiro Oseas Perazzoli já perdeu as contas de quantas ve-
zes viu aventuras, pescarias e até mesmo inofensivos piqueniques 
terminarem na emergência do Hospital Vital Brazil, localizado no 
Instituto Butantan, na Zona Sul de São Paulo.
Especializado no tratamento de intoxicações causadas por animais 
peçonhentos, o hospital costuma lotar os seus leitos nos finais de 
semana ensolarados, quando as pessoas saem para se divertir no 
campo e encontram companhias indesejadas no meio do caminho.
“No calor isso aqui enche, pois as pessoas saem para passear e 
os bichos vão à caça”, afirma Perazzoli, que atua como diretor de 
Enfermagem do Hospital.
Dados do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São 
Paulo (CVE-SP) mostram que os acidentes desse tipo vêm se 
agravando nos últimos anos. Em 2013, foram registrados 22.721 
incidentes, ante 9.870 em 2003, crescimento superior a 100% num 
período de 10 anos. O número de óbitos, por sua vez, diminuiu de 

19 para 12 no mesmo intervalo.
Os casos vão desde picadas de cobras, aranhas e escorpiões até 
ataques de formigas, berne e outros bichos. Ao dar entrada na 
emergência, é feito o Teste de Coagulação no paciente e, em se-
guida, inicia-se uma série de medidas, que variam de acordo com 
o animal causador do dano e a quantidade de veneno inoculado. 
Enquanto mordidas de aranha e escorpião requerem compressa 
quente no local afetado, as de cobra são tratadas geralmente fazen-
do banho morno de duas a três vezes ao dia, conforme orientação 
médica.
“Têm vezes em que ficam internados por até 15 dias, pois depois 
de tratar o envenenamento é preciso cuidar das infecções causadas 
pelo animal. Uma vez foram internados dois meninos ao mesmo 
tempo, picados pela mesma cobra. Mas o primeiro recebeu muito 
mais veneno que o segundo, que logo teve alta, enquanto o amigo 
ficou internado por uma semana cuidando da infecção”, diz Pera-
zzoli.
A principal recomendação ao acidentado é evitar movimentação 
no local afetado, sob pena de espalhar o veneno pelo corpo todo. 
Ir o mais rápido possível a um hospital próximo é outra iniciativa 
fundamental para o perfeito restabelecimento do paciente. 
Apesar de receber pessoas de outras cidades e Estados, Perazzo-
li afirma que muitas vezes tal deslocamento é desnecessário. “O 
médico de plantão, se precisar, entrará em contato com o médico 

O enfermeiro Oseas Perazzoli mostra um dos processos para desintoxicação por picadas de animais peçonhentos
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daqui, que o auxiliará e disponi-
bilizará as ampolas de soro ne-
cessárias”, explica o enfermeiro.
A equipe do Vital Brazil é for-
mada por quatro enfermeiras e 
12 auxiliares, cujas funções não 
diferem muito das realizadas em 
prontos-socorros comuns. 
O pré-atendimento, naturalmen-
te, exige alguns cuidados espe-
cíficos, além da agilidade para 
eliminar os efeitos do veneno. 
Afinal, dependendo do bicho, 
o envenenamento pode causar 
hemorragia e até mesmo levar a óbito ou à amputação de algum 
membro.  
“Quando são acidentes botrópicos, ofídicos, os cuidados são maio-
res num primeiro momento, mas é incrível como a recuperação 
se dá rapidamente, por mais precárias que sejam as condições do 
paciente ao chegar aqui”, comenta o auxiliar de Enfermagem José 
Roberto Soares.

aprendizado valioso
Na ausência de graduações voltadas especialmente à toxicologia 
clínica, os serviços de controle de intoxicações do Estado e da Pre-
feitura de São Paulo oferecem capacitações técnicas nessa área.
No Hospital das Clínicas, o Ceatox disponibiliza a seus colabora-
dores treinamentos que auxiliam a identificar as intoxicações mais 
comuns e avaliar os sintomas clássicos.
Ao enfermeiro, exige-se orientar os técnicos e auxiliares a detectar 
sinais como alteração de comportamento, taquicardia ou bradicar-
dia, nível de consciência, lesão de pele mucosa conjuntiva ou oral, 
sudorese, depressão respiratória e midríase, dentre outros.
“A equipe precisa estar bem treinada para o atendimento emergen-
cial, que se baseia na agilidade. A percepção assertiva do enfermei-
ro é fundamental para acionar a equipe para o atendimento”, afirma 
a enfermeira Amélia Sugano.
O Centro de Controle de Intoxicações também promove uma série 

de cursos, com temáticas dife-
rentes dentro dessa especiali-
dade, envolvendo assistência, 
atendimento ao paciente e vigi-
lância dos casos.
Uma vez por semana, durante 
dois meses, profissionais de 
Enfermagem são capacitados 
pelo CCI a identificar possí-
veis intoxicações e entender 
algumas variáveis relaciona-
das ao complexo leque abran-
gido pela Toxicologia. 
“O objetivo principal é a abor-

dagem inicial ao paciente intoxicado, ou seja, saber que aquele 
caso pode ser suspeito de intoxicação e a partir daí ligar para o 
CCI e pedir auxílio ao nosso corpo de profissionais”, salienta Paulo 
Tenório, especialista em saúde farmacêutica da Coordenação de 
Vigilância em Saúde (Covisa).
Especialista em terapia intensiva, o enfermeiro Alexandre Zucolo-
to participa dos treinamentos passando a sua experiência de cinco 
anos no CCI. Segundo ele, o conhecimento teórico representa 70% 
do que o profissional deve saber para agir nessas situações. 
A linha de atuação obedece a cinco passos básicos: coleta de in-
formações e estabilização do paciente; considerar a hipótese de 
se fazer uma descontaminação; pensar num antídoto; se preciso, 
adotar medidas invasivas para retirada do agente tóxico; e acompa-
nhamento a serviços de psicologia e psiquiatria, quando necessário.
“Na prática, são medidas simples, de fácil acesso e que todos têm 
conhecimento. Eles precisam saber em que momento adotá-las”, 
destaca Zucoloto.  

alimentando as estatísticas
Desde 2011, com a publicação da Portaria nº 104 do Minis-
tério da Saúde, é compulsória a notificação de eventos rela-
cionados à intoxicação exógena, pela unidade de saúde que 
finalizou o atendimento. 
A informação desses e de outros casos tem sido essencial na compi-

Antídotos utilizados para eliminar a ação do veneno
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lação dos dados e condução de políticas públicas na área da saúde. 
Em 2010, preocupada em traçar um diagnóstico das intoxicações 
na cidade de São Paulo, a Prefeitura lançou o Programa Municipal 
de Prevenção e Controle das Intoxicações, cujo manual traz defini-
ções ainda mais claras e específicas em Toxicologia.
“O CCI dá o suporte, a orientação e acompanha a evolução do 
caso até o desfecho final e oferece subsídio técnico para a vigi-
lância atuar visando a prevenção do agravo”, afirma Tenório, que 
tem notado a evolução ano a ano das notificações pelos serviços.
Vinculado à presidência da Fiocruz, o Sistema Nacional de In-
formações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox) também presta um 
importante serviço, ao reunir dados dos Centros de Informação e 
Assistência Toxicológicos (CIAT) espalhados pelo país. 
O último levantamento divulgado pelo órgão, em 2011, in-
dica que foram registrados 104.117 intoxicações exógenas 
naquele ano, sendo 29,54% por medicamentos e 11,39% 
por domissanitários. 
Coordenadora do Sinitox, Rosany Bochner aponta a necessidade 
de se notificar todo tipo de ocorrência, mesmo que o dado pareça 

insignificante num primeiro momento. “Para ocorrer o segundo 
caso, precisa ter o primeiro. É uma temeridade achar que não tem 
de notificar porque se trata de um caso isolado. Precisamos ter uma 
noção da questão epidemiológica e da respectiva ação a ser toma-
da”, adverte.
Para ela, o enfermeiro é figura fundamental no sucesso dessas es-
tratégias, sobretudo devido a seu perfil multidisciplinar e sensível 
às iniciativas em prol da humanização da saúde pública.
Bem orientados e cientes da importância de seu papel no extenso 
ciclo do controle de intoxicação, estes profissionais são os princi-
pais agentes em torno de políticas de prevenção, detecção e notifi-
cação dos eventos. 
Por isso, devem cada vez mais investir em capacitação técnica 
e se conscientizar de que cada etapa de sua atuação tem efeitos 
diretos não apenas sobre o paciente atendido naquele momento 
no serviço de saúde, mas em uma enorme e complexa cadeia 
de informações que necessita de um trabalho completo e deta-
lhado por parte dos enfermeiros.  

Pode ligar
Ao se deparar com um possível caso de intoxicação e houver dúvidas que 
precisem ser resolvidas com urgência, veja para quem você pode ligar:

centro de assistência toxicológica (Ceatox): 
0800 014 8110

Hospital Vital brazil (no caso de picadas por 
animais peçonhentos): (11) 2627-9529 / (11) 
2627-9528

centro de controle de intoxicações (CCI): 
0800 771 3733 / (11) 5012-5311

disque-intoxicação, da Rede Nacional de Cen-
tros de Informação e Assistência Toxicológica 
(Renaciat): 0800-722-6001
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