ISSN
N 1679-4605

Rev
vista Ciência e
em Extensão
o - 39

Áre
ea Temática : Saú
úde
L
1º Lugar
AVA
ALIAÇÃO
O DAS INFORMA
AÇÕES TELEFÔ
ÔNICAS A
ATENDID
DAS
PEL
LO CEA
ATOX-BOTUCAT
TU-SP SOBRE COND
DUTAS DE
TRA
ATAMEN
NTO EM
M CASO
OS DE
E ACIDE
ENTES HUMAN
NOS
CAU
USADOS
S POR ANIMAIS PEÇO
ONHENT
TOS OU NÃO, NO
1
PER
RÍODO DE
D 1999 A 2004
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odução: O CEATOX
X (Centro de Assistê
ência Toxicológica) de Botuca
atu –
Intro
SP realiza po
or intermédio de prrofissionais
s da Unid
dade e pla
antonistas dos
Curssos de Me
edicina e Enfermagem (LAT: Liga Aca
adêmica de
e Toxicolo
ogia),
aten
ndimento telefônico
t
fornecend
do informa
ações tóxicco-farmaco
ológicas sobre
s
agen
ntes tóxico
os.
Obje
etivos: An
nalisar as exposiçõe
es das pe
essoas a animais
a
pe
eçonhento
os ou
não, durante seis
s
anos, cuja
c
condu
uta de trata
amento foi solicitada ao CEATO
OX.
Méto
odos: Fora
am revisad
dos 85 cassos humanos registra
ados nos p
plantões de
e
janeiro de 199
99 a dezem
mbro de 2004, envolvendo as exposiçõe
es ao grup
po de
agen
nte: anima
ais. Esta revisão fo
oi feita attravés dos dados das fichas
s de
notifficações individuais do
d Sistema
a Estaduall de Toxico
ovigilância e do Livro
o-Ata
de cada
c
ano. O estudo
o relaciono
ou variáveiis como: tipos
t
de a
animais qu
ue as
pesssoas tiverram conta
ato, sexo, faixa etá
ária e sintomas d
dos indivíd
duos,
circu
unstância, local de ocorrência
o
a (residênc
cia, ambiente extern
no,etc.) e zona
(rura
al ou urban
na).
Resultados: As
A vias de
d exposiçções que as pessoa
as foram expostas são:
cutânea e mordedura/
m
/picada. Os
O anima
ais mais freqüente
es em orrdem
decrrescente fo
oram escorpião > ara
anha > cob
bra > taturrana > abe
elha > gato
o. Na
distrribuição se
egundo sexxo e faixa etária as pessoas
p
d sexo fem
do
minino da faixa
etáriia de 5 a 10
1 anos tivveram uma
a freqüênciia de 20,8%
%, as do ssexo masc
culino
das faixas de 20 a 30 anos e da
a faixa ma
aior ou igu
ual 50 ano
os tiveram uma
üência de 17,4% ca
ada. A prrincipal circ
cunstância
a foi acide
ente individual,
freqü
send
do a maio
or freqüên
ncia (17,8%
%) na faix
xa de 5 a 10 ano
os. O loca
al de
ocorrrência ma
ais comum
m foi a ressidência das pessoa
as (p = 0,001), havendo
caso
os nas zon
nas urbana
a e rural. Houve pe
essoas asssintomática
as logo ap
pós a
1
*
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expo
osição e as que apresentav
a
vam sintom
mas descrreveram ccomo os mais
comuns: dor lo
ocal, edem
ma e eritem
ma. Conclus
sões/ Disccussão: Apesar do es
studo
ter sido
s
feito por
p seis an
nos, notam
mos um número total de casos menor do
o que
as exposições
e
s por agrrotóxicos e domissa
anitários, por exem
mplo. Talve
ez o
núm
mero seja realmente
r
menor ou talvez não
o haja nottificação pa
ara os Centros
de In
ntoxicaçõe
es de todoss os acidentes com animais.
a
O
Observou-s
se também
m que
há uma
u
grande
e dificuldad
de das vítiimas passa
arem as in
nformaçõess com prec
cisão
sobrre a identificação da
a espécie animal, pois
p
nem sempre
s
a pessoa le
eva o
anim
mal ao hosspital ao qual vai ser
s atendido ou, qu
uando leva
a, fica difíícil a
identificação dos
d animaiis por não
o existirem pessoas especializa
adas para isso
na maioria
m
doss pronto-so
ocorros.
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