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“Há muito que estou ensaiando escrever sobre isto aqui. 
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necessária para uma decisão deste porte. Por sorte não tenho mais o 

que hesitar. Cada dia que passa faz crescer um desejo, que veio de 

algum lugar desconhecido de mim. Mas que transborda, arde, grita, 

implora pra que não seja perdido pelo caminho. Pede para ser 

semeado, para ser seguido, para que eu deposite todas as minhas 

forças nele. Algo me diz que jamais me arrependerei. 

Começou assim, como todas as grandes coisas da vida, na 

timidez, andando devagarinho, me invadindo. Eu, leitor assíduo 
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teorias que confortavam minha incompreensão do ser humano. Eu, 

apaixonado pela biologia, estudante das matérias que não caiam na 

prova de madrugada, encantado pelas hemácias, pelos moluscos 

desfigurados do laboratório, pela maneira como na natureza tudo se 

encaixa perfeitamente. Eu, participante das caridades, amante dos 

sorrisos, das crianças, das pessoas. Confesso, não entendia como 

tudo isso poderia se encaixar. Meus pais diziam: vai ser arquiteto, 

engenheiro, advogado!!... E eu ansiava o dia em que descobriria qual 

a resposta certa a ser dada. 

E simplesmente um dia qualquer, de sol, de chuva, de paz ou 

angústia, cogitei: e se eu fizesse medicina? E a ideia ficou na cabeça. 

Rodando, correndo, brigando com meus argumentos. Não encontrou 

a saída. Lá ficou. E hoje eu não sei explicar ao certo em que momento 

eu tive certeza. Tampouco sei dizer porque quero tanto. Coerente. 

Amor é impossível explicar, definir, qualificar. Ele nos preenche de 

súbito e nos pede a alma em troca. E apesar de ser impossível de 

conter, eu o aceitei. 'Pode vir então, faz de mim o que você quiser. Eu 

irei tão longe quão for necessário para realizar o que agora é um 

sonho: estudar medicina. 

Agora faz sentido que eu tenha sido aquela criança silenciosa, 

que montava quebra-cabeças e recortava figuras para montar 

minuciosos mosaicos: hoje tenho a inteligência e a paciência que os 

estudos exigirão. Faz sentido que eu tenha dedicado tanto tempo às 

artes, ao desenho, aos livros: hoje tenho a sensibilidade e a leveza 

que precisarei para trabalhar. Faz sentido que eu não tenha poupado 

abraços, aconchegos, palavras e confortos aos que me cercam: hoje 

tenho o coração aberto e as ideias éticas que me guiarão pela 

estrada. E faz sentido principalmente, que eu nunca tenha negado 

aquilo que sou: hoje posso afirmar o que quero, e saber que não estou 

mentindo para mim mesmo. 

Quando existe um sonho, as dificuldades são diretamente 

proporcionais à vontade de superá-las. Acredito nisso. E farei 

medicina. Medicina por amor à vida.” 

 

Douglas da Cruz  
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RESUMO 

 

Objetivos: Este estudo avaliou o perfil dos envenenamentos provocados pelo contato com 

lagartas do gênero L. obliqua registrados no Centro de Informação e Assistência Toxicológica 

de Santa Catarina (CIATox/SC), durante o período de janeiro de 2015 a dezembro de 2018, 

visando complementar o seguimento do padrão epidemiológico, clínico e laboratorial destes 

acidentes. 

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, tipo série de casos. Foram analisados 376 casos 

de contato com L. obliqua, entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018, registrados no 

CIATox/SC.  

Resultados: Dos casos estudados, observa-se maior sazonalidade na ocorrência acidentes nos 

meses de dezembro e janeiro, principalmente no oeste de Santa Catarina. A maioria ocorreu 

em indivíduos do gênero masculino (65,9%), na zona rural (72,3%) e de forma acidental 

(82,7%). Os membros superiores (76,8%) são as partes mais afetadas. Dos sinais / sintomas 

locais a dor (68,5%) é mais frequente. Já nos gerais, a cefaleia é a mais incidentes. Em relação 

ao tipo de sangramento, o hematoma é o mais relatado. O protocolo do CIATox/SC foi 

seguido em aproximadamente 30% dos casos e nenhum destes retornou após com queixa de 

sangramento. A soroterapia fora aplicada em 62,7% dos pacientes, sendo 98,3% com 5 

ampolas de SALon. 

Conclusões: o perfil epidemiológico encontrado é semelhante ao observado em estudos 

prévios. As alterações laboratoriais ocorrem principalmente nas primeiras 6 horas do contato 

com a Lonomia, sendo que o tempo de protrombina (TP) e o tempo de tromboplastina parcial 

ativado (TTPA) são mais sensíveis (sem diferença entre ambos) que o tempo de coagulação 

(TC) para diagnóstico do distúrbio de coagulação. As 5 ampolas de SALon apontam ser um 

número suficiente para tratamento independente da gravidade do quadro. 

 

Palavras-chave: Envenenamento. Lonomia obliqua. Protocolo de diagnóstico e tratamento. 

Parâmetros da coagulação. Síndrome Hemorrágica. 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Objectives: This study evaluated the profile of poisoning caused by contact with L. obliqua 

caterpillars registered at the Information and Assistance Center of the State of Santa Catarina 

(CIATox/SC) during the period from January 2015 to December 2018, in order to 

complement follow the epidemiological, clinical and laboratory pattern of the accidents. 

Methods: This is a descriptive study, a series of cases. A total of 376 cases of contact with L. 

obliqua were analyzed between January 2015 and December 2018, registered in CIATox/SC. 

Results: Of the cases studied, there was a greater seasonality of the accidents in the months of 

December and January, mainly in the west of Santa Catarina. The majority occurred in males 

(65.9%), countryside (72.3%) and accidentally (82.7%). The upper limbs (76.8%) are the 

most affected. Of the local signs / symptoms, pain (68.5%) is more frequent. Already in 

general, head ache is the most incidents. Regarding the type of bleeding, the hematoma is the 

most reported. The CIATox/SC protocol was followed in approximately 30% of the cases and 

none of these returned after complaining of bleeding. Serum therapy was applied in 62.7% of 

the patients, with 98.3% with 5 SALON ampoules. 

Conclusions: the epidemiological profile found is similar to that observed in previous studies. 

Laboratory changes occur mainly in the first 6 hours of contact with Lonomia, and 

prothrombin time (PT) and activated partial thromboplastin time (APTT) are more sensitive 

(no difference between both) than coagulation time (CT) for diagnosis of coagulation 

disorder. The 5 ampoules of SALON are shown to be sufficient for treatment in dependent of 

the severity of the condition. 

 

Keywords: Poisoning. Lonomia obliqua. Protocol of Diagnosis and Treatment. Coagulation 

Parameters. Hemorrhagic Syndrome. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país com uma imensidão de habitats que favorece o desenvolvimento de 

muitas espécies de animais de importância médica (serpentes, aranhas, abelhas, lagartas, 

peixes e escorpiões) produtoras de toxinas (peçonhas). Esses animais são responsáveis por 

acidentes ocorridos em pacientes humanos e animais, sendo notória a significância desses 

casos. Percebe-se, dessa forma, importante repercussão em ordem econômica, social e médica 

– pela morbidade, elevado percentual de sequelas e letalidade.1 

Apesar de datados há muitos anos, os acidentes por animais peçonhentos continuam 

sendo negligenciados como problema de saúde pública no Brasil, particularmente em áreas 

tropicais e subtropicais. Existem registros de relatos desses acidentes desde o período 

colonial. Esses, na sua maioria estão relacionados à sobreposição de uso do espaço entre o 

homem e animais, a atividade biológica dos animais, ao comportamento das espécies 

peçonhentas no ambiente e ao tipo de atividade desenvolvida pela vítima.2 

No período de 2001 a 2012, foram registrados 1.192.667 acidentes e 2.664 mortes 

provocadas por acidentes envolvendo animais terrestres venenosos no Brasil42. Quando 

considerados somente os casos envolvendo lagartas foram registrados 53.949 casos entre 

2000 e 2017, com 33 óbitos. Santa Catarina destaca-se com a maior proporção de casos por 

habitante (10,6/100.000), dentre os estados brasileiros.³ 

No intuito de contribuir para a ciência nesse campo, pesquisadores de vários países, 

fundamentalmente aqueles situados nas regiões tropicais, têm realizado estudos no sentido de 

identificar as principais deficiências e intervir efetivamente no enfrentamento dos acidentes 

por animais peçonhentos. Assim, surgiram duas medidas de suma importância e de forte 

impacto no prognóstico: o treinamento dos profissionais de saúde no diagnóstico diferencial e 

tratamento desses acidentes e aquisição e distribuição descentralizada de soros.4 

Nos casos de acidentes provocados por lagartas com importância médica esse 

treinamento visa cobrir a diversidade dos casos clínicos, os quais podem até mesmo ser graves 

em algumas circunstâncias. Parte desses casos com maior gravidade decorre do contato com 

lagartas do gênero Lonomia (Família Saturniidae) – os quais geram distúrbios de coagulação. 

Nessas situações, existe tratamento específico, o Soro Anti-Lonômico (SaLon).4 
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Em Santa Catarina (SC), a assistência referente ao diagnóstico e tratamento dos casos 

de contato pela lagarta Lonomia obliqua é fornecida pelo Centro de Informação e Assistência 

Toxicológica (CIATox/SC) para as unidades de saúde. As informações abrangem desde a 

identificação da espécie da lagarta, orientações sobre a solicitação de exames laboratoriais, 

manejo do paciente e administração do soro anti-veneno, dentre outras.4 

Esse trabalho foi realizado a partir da coleta de dados secundários dos acidentes 

provocados por lagartas, no período de 2015 a 2018 e tem por objetivo contribuir para 

melhorias no manejo clínico dos casos de erucismo, visto que ainda se observam divergências 

nos processos de investigação inicial, diagnóstico e tratamento dos pacientes,5 podendo servir 

como um possível apoio nas ações de elaboração de protocolo mais eficientes no atendimento. 

Estudos que abordem o padrão de ocorrência desses acidentes, suas características 

epidemiológicas, laboratoriais e eficácia do tratamento podem amparar, otimizar e fortalecer 

as políticas de vigilância em saúde no atendimento a esses pacientes. 

 



 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A Lagarta 

 

Em todo mundo, a ordem Lepidóptera, compreende aproximadamente 165.000 

espécies descritas de mariposas e borboletas (uma das maiores dentro da classe Insecta). 

Entretanto, ainda há muitas a serem identificadas, particularmente entre as mariposas. Esses 

insetos são holometabólicos, ou seja, com um ciclo biológico com quadro fases: ovo, larva, 

pupa e fase adulta.6 

A maioria dos lepidópteros tem papel fundamental na agricultura por polinizar as 

flores e fertilizar o solo. Outra utilidade deve-se à produção de seda pelas lagartas 

Bombixmori (“bicho-da-seda”), matéria prima de valor industrial. Apenas alguns desses são de 

importância médica e estão dentro da subordem Ditrysia (conforme observado na Figura 1).  

 
Figura 1 - Esquema dos lepidópteros considerados de importância médica. 

Fonte: Specht; Corseuil e Abella.7 
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No Brasil as principais famílias dessa ordem responsáveis por acidentes (a maioria na 

sua forma larval) em humanos são as Megalopygidae e Saturniidae. Mas, também são 

considerados pragas na agricultura, pois no estágio de larva são fitófagas. As lagartas das 

borboletas, chamadas de mandoruvás, são normalmente lisas e sem toxinas; já as lagartas das 

mariposas, chamadas de taturanas (Família Saturniidae), possuem cerdas que tem forma de 

“pinheirinho”.6 

Na América do Sul, encontra-se duas espécies de Lonomia: L.aquelous (Norte) e L. 

obliqua (Sul e Sudeste) – que são responsáveis por graves acidentes e alguns casos fatais.8 

O ciclo de vida da L. obliqua é composto por quatro fases distintas5, conforme 

exemplificado abaixo (Figura 2). 

• Ovo - período médio de incubação encontrado é de 17 dias;  

• Larva (lagarta) - duração de 85 dias;  

• Pupas – 69 dias, permanece em dormência no solo;  

• Vida adulta - vive, em média, 7 -10 dias. Assim, estipulou-se um ciclo de vida 

média de 6 meses. 

 

 

Figura 2 - Ciclo de vida da L. obliqua. 

Fonte: Zannin.9 
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A taturana L. obliqua na sua fase laval, possui o corpo com coloração castanho-claro-

esverdeado (demonstrado na Figura 3), sendo que na região dorsal há uma linha longitudinal 

contínua marrom-escura, contornada de preto em toda sua extensão. Outras duas faixas 

paralelas a esta última, levemente branco-amareladas, estão disponíveis em alguns segmentos 

torácicos. Possuem, ainda, cerdas esverdeadas em forma de espícula ou “espinhos” 

ramificados e pontiagudos de aspecto arbóreo simetricamente dispostos ao longo do dorso.10 

 
Figura 3 - Aparência externa da L. obliqua. 

Fonte: CIATox/SC.11 

 

São larvas de hábitos gregários que mimetizam (forma de proteção) o tronco de 

árvores silvestres e frutíferas, tais como goiabeira, pessegueiro, cedro, onde se agrupam 

durante o dia e à noite sobem para as partes mais altas da árvore – permanecendo em folhas 

mais tenras das quais se alimentam.9,12 

Atualmente, várias atividades biológicas foram descritas referentes ao aparelho 

urticante dos lepidópteros e sua morfologia interna. A maioria dos estudos concluíram que os 

venenos são tipicamente produzidos por células glandulares localizadas na epiderme ou 

dentro de espinhos. Acredita-se que na L. obliqua as células epiteliais sejam as responsáveis 

pela produção da toxina que posteriormente são armazenadas no espaço subcuticular. 10,13,14 

Este aparelho urticante é composto por scoli (evaginação do epitélio, formando um 

eixo principal de calibre central e ramos laterais que formam espinhos em forma de 

“pinheiros”) – ilustrados na Figura 4. São estruturas rígidas de cores variadas (verde-marrom). 

O produto da secreção da glândula é inoculado na pele da vítima através das espinhas.  No 

acidente, a porção mais apical das espinhas é quebrada na pele das vítimas e o veneno é 

liberado. A pressão local com a pele ou a contração dos músculos inter segmentares da lagarta 

devem expelir o veneno. Ao quebrar a espinha, alguns ramos revelavam fluxo de líquido 
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laranja e em outros um líquido verde (ambos sem relação com variação de cores do scoli ou 

com a alimentação da lagarta) – de acordo com a Figura 5. 10,13-14 

 

 
Figura 4 - Detalhe do aparelho urticante da L. obliqua. 

Fonte: CIATox/SC11 e SPADACCI-MORENA et al.13. 

 

 

 

Figura 5 - Fluxo dos líquidos verde e laranja pelos espinhos. 

Fonte: SPADACCI-MORENA et al.13 

 

Existem ainda dois tipos desses espinhos: com e sem ranhuras. A região apical deles é 

acelular e a cutícula presente é mais espessa, o que facilita a introdução desta região na pele 

da vítima. A epiderme, formada por uma única camada de células epiteliais, cúbicas e 

justapostas está presente logo abaixo da cutícula de quitina.10,13,14 

A superfície do corpo da lonomia é coberta por quitina e atravessado por amplos 

canais, os já conhecidos scoli. Paralela à parede de quitina (na região subapical do espinho), 

existe uma única célula (amplificada na Figura 6), grande, com estrutura sacular, com áreas 

citoplasmáticas e nucleares irregulares. Essas células não são encontradas em todos os 

espinhos. Supõe-se que os espinhos com ranhuras (que apresentam essas células grandes) e 

que produzem a secreção laranja sejam os responsáveis pela produção do veneno.10,13-14 

scoli 
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Figura 6 - Provável célula responsável pela produção do veneno da L. obliqua. 

Fonte: SPADACCI-MORENA et al.13 

 

A literatura ainda indica que a glândula de veneno pode ser encontrada em diferentes 

locais do corpo da lagarta, dependendo da espécie estudada. Em algumas espécies da 

Saturniidae, podemos encontrar no cérebro e no tecido tegumentar das lagartas. 10,13-14 

 

2.2 Histórico e Dados Epidemiológicos 

 

O conhecimento desenvolvido ao longo das últimas décadas sobre a ação do veneno 

das lagartas do gênero Lonomia no organismo humano e seu potencial risco de morte devido à 

síndrome hemorrágica, às vezes, seguido de graves hemorragias, atribuiu aos acidentes 

provocados pelo contato com essas lagartas uma posição de maior destaque na saúde pública, 

principalmente em regiões da América do Sul. 

A L. obliqua foi descoberta em 1855 nas regiões sul e sudeste do Brasil. Entretanto, só 

em 1912 foi descrito, pelo médico Zoroastro de Alvarenga, o primeiro caso sobre acidente 

com lagartas que apresentavam repercussões hemorrágicas.15 Embora o agente causador não 

tenha sido identificado, a descrição do quadro clínico era compatível com envenenamento por 

Lonomia, como transcrito no seguinte relato: 
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“J.R.A., 36 anos, brasileiro, solteiro, nenhum antecedente mórbido. 

Em 16 de dezembro do anno próximo passado, cerca de meio-dia, JRA 

roçou a mão sobre um grupo de taturana, alojadas nas folhas de um arbusto. 

Penetraram-lhe na pelle da eminencia tenar numerosas felpas da larva. 

Imediatamente após, o paciente mastigou fumo e deitou-o, de mistura com a 

saliva, sobre o ponto offendido, produzindo-se allívio das dores, que haviam 

apparecido ao mesmo tempo do accidente. 

Cerca de dez minutos depois do accidente sobrevieram cephalalgia intensa, 

rubor e intumescimento da mão no ponto offendido, faixa de lymphangite da 

emineciatenar à axila, com um ponto doloroso na prega do cotovelo e 

adenite axilar. 

Dia 17. Pela manhã, ao despertar-se, sentiu a bocca cheia de líquido: era 

saliva carregada de sangue. A saliva que se ia accumulando na bocca, em 

quantidade normal, vinha carregada de sangue das glandulas que a secretam. 

A primeira micção, nessa mesma manhã, deu urina de cor avermelhada e as 

outras que se succederam, no correr do dia, eram fracamente sanguinolentas. 

Cerca de uma hora antes do accidente, trabalhava no pomar e com um 

serrote de que se utilizava produziu uma levíssima excoriação da pelle. 

Depois do contacto com os pellos da lagarta começou a surdir sangue por 

esse ponto excoriado, durante por dois dias a pequena hemorragia...”. 15 

 

Um editorial de 1952 apresentou um relato de caso semelhante, que ocorreu no estado 

do Pará e envolveu um menino de 14 anos, após contato acidental com lagartas.16 

Outros casos de síndrome hemorrágica aguda, após contato com lagartas, foram 

relatados desta vez na Venezuela, em 1967, por Arocha-Piñango. Nesses casos foram 

observados: epistaxe, otorragia, equimoses generalizadas, enterorragia, tempo de coagulação 

prolongado, diminuição dos níveis de fibrinogênio e da atividade de protrombina. As lagartas 

envolvidas nesses acidentes foram identificadas como pertencentes ao gênero Saturnidae,17-18 

as mesmas seriam então classificadas como Lonomia achelous, em 1972, por Lemaiere.19-20 

Posteriormente, outros acidentes hemorrágicos causados por Lonomia seriam relatados na 

Argentina, Uruguai, Peru, Colômbia e Guianas.21-24 

Na região norte do Brasil, em estudo retrospectivo (1978-1982), também foi relatado 

casos de síndrome hemorrágica após contato com lagartas identificadas como Lonomia 

achelous, as mesmas da Venezuela, as quais parasitavam seringueiras entre o sudeste do 

Amapá e oeste de Marajó, esses casos apresentaram 38% de mortalidade.25-26 

Em 1989, nas áreas rurais dos estados de Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul 

(RS), começaram a surgir acidentes com lagartas classificadas por Lemaiere como Lonomia 

obliqua, que, assim como a espécie envolvida nos acidentes da região Norte do Brasil e na 

Venezuela, provocava quadro semelhante de incoagulabilidade sanguínea.5,10 
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Em 1995 tiveram início em Chapecó (SC) os estudos clínicos com o soro antilonômico 

(SALon) – em parceria com o Instituto Butantan. Assim, a partir da introdução do soro no 

tratamento desses pacientes, verificou-se que os óbitos nos pacientes tratados caíram 

drasticamente, apesar do aumento no número de acidentes. No entanto, as complicações do 

tipo insuficiência renal aguda (IRA) continuaram a se manifestar, principalmente devido ao 

atraso das vítimas em procurar atendimento médico.2,12 

Segundo dados do Ministério da Saúde, de fato há aumento na incidência de erucismo 

no Brasil. Entre os anos de 2000-2017 foram registrados um total de 53.949 casos – sendo 

7795 em SC.3 No CIATox/SC, no período (janeiro 2003 a dezembro 2014), é descrito um 

total de 609 casos de acidentes provocados por L. obliqua no estado de Santa Catarina.21 

Dados publicados em um momento anterior, entre o período de 1990 a 2001 foram registrados 

1.851 acidentes que resultaram em 6 óbitos em Santa Catarina;5 já no Paraná, entre 1989 e 

2001, aconteceram 252 acidentes com um total de cinco óbitos e no Rio Grande do Sul, entre 

1997 e 2005, um total de 984 casos também com cinco óbitos.28 

O aumento do número de casos começa a partir do mês de novembro, sendo que a 

maior incidência ocorre no verão, nos meses de janeiro, fevereiro e março. É nessa época do 

ano onde encontramos temperaturas ideais para o desenvolvimento do estágio larval.2 

Esse aumento pode estar relacionado com a expansão da lonomia para países vizinhos 

(alguns casos foram registrados na Argentina) e para mais estados do Brasil (antes mais 

restrito ao sul). Tal fato, pode estar relacionado com a perda de vegetação devido à ocupação 

do homem, forçando o inseto a se mover seu habitat natural.2 

Na disseminação pelo território brasileiro, os principais estados que apresentam áreas 

ambientalmente adequadas para a ocorrência de erucismo por Lonomia são Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerias, Rio de Janeiro e Espírito Santo.2 

 

2.3 Quadro clínico e fisiopatologia 

 

2.3.1 Quadro clínico 

 

A maioria dos casos apresenta como quadro clínico dor em queimação leve no local, 

eritema e prurido que podem ser acompanhados por sinais e sintomas gerais inespecíficos 

(cefaleia, vômitos, náuseas, mal-estar), com posterior progressão para síndrome hemorrágica 

grave (manifestando-se pela gengivorragia, epistaxe, sangramento em feridas recentes, 
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equimoses, hematoma, hematúria) - uma coagulopatia de consumo moderado sem 

trombocitopenia significativa 4. No entanto, síndrome hemorrágica ainda mais grave pode ser 

observada em 5% dos pacientes (hemorragia cerebral, abdominal, etc), com letalidade de 1,5-

2% dos contatos4. O acidente vascular encefálico e a insuficiência renal aguda são as 

principais complicações, que podem levar o acidentado ao óbito.9,12,29 

A gravidade do acidente está relacionada a alguns fatores que devem ser levados em 

consideração: o tamanho, a espécie, o estágio larval das lagartas, a extensão anatômica do 

contato, a quantidade de lagartas, a intensidade do contato (esmagando-as ou não), o grau de 

higidez/doença do acidentado são fatores que contribuem para a gravidade dos acidentes. 

Acredita-se que as alterações hemostáticas são observadas em acidentes com lagartas a partir 

de quatro centímetros de comprimento.21,30 

 

2.3.2 Toxinas presentes no veneno 

 

São duas as toxinas pró-coagulantes identificadas no extrato das cerdas da L. obliqua 

responsáveis pela síndrome hemorrágica do lonomia:um ativador de Fator X (independente 

dos íons de cálcio), denominado Losac (L. obliqua Stuart-factor activator) e um ativador de 

protrombina, denominado Lopap (L. obliqua prothrombina ctivator protease).31 Em testes in 

vivo com uso de ratos foi demonstrado que o Lopap provoca incoagulabilidade sanguínea 

com depleção total de fibrinogênio, podendo ter redução de 40% no número de plaquetas, e 

trombose em arteríolas e vênulas de forma semelhante ao produzido pelo extrato bruto de L. 

obliqua.32,33 

Gouveia et al.34 descreveram duas hialuronidases no veneno da L. obliqua, que podem 

contribuir para os efeitos locais do veneno e facilitar a passagem do mesmo através da derme. 

 

2.3.3 Distúrbios da coagulação associados ao erucismo 

 

Zannin et al.,5 desenvolveram o primeiro estudo clínico que relatou um grande número 

acidentes por contato com L. obliqua. Foram analisados os parâmetros plasmáticos de 

coagulação e fibrinólise de 105 pacientes. Os testes globais de coagulação, tempo de 

coagulação (TC), tempo de protrombina / atividade da protrombina (TP/AP), tempo de 

tromboplastina parcial ativada (TTPA) e tempo de trombina apresentavam-se prolongados ou 

incoaguláveis na maioria dos casos e foram correlacionados à intensa redução de fibrinogênio. 
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Também estavam reduzidos os níveis de fator V, VIII, e pré-calicreína (PK). O fator XIII 

apresentou leve redução, o que contrastou com os envenenamentos por L. achelous, em que 

há redução importante deste por outro fator de degradação presente na hemolinfa. Os níveis 

do fator de Von Willebrand (FvW), proteína S, ativador do plasminogênio tecidual e 

uroquinase, além dos fatores XII, II e X não mostraram redução. 

O paciente exposto ao contato com L. obliqua, então, pode desenvolver uma síndrome 

hemorrágica, a qual resulta em um quadro de coagulopatia diferente do observado na CIVD 

(Coagulação Intravascular Disseminada), pois, nesta, esses fatores estão marcadamente 

reduzidos. No entanto, semelhante aos casos de CIVD, demonstrou-se geração de trombina 

nos pacientes envenenados por L. obliqua, pela detecção de alta produção dos marcadores da 

ativação da coagulação F1+2 (fragmento 1+2 de protrombina) e TAT (complexo trombina 

anti-trombina).35-36 

Ainda no mesmo estudo, a proteína C, inibidora da coagulação, estava reduzida e não 

se demonstrou consumo importante de AT (antitrombina). O plasminogênio, inibidor do 

ativador de plasminogênio e alfa 2-antiplasmina, que são proteínas envolvidas no mecanismo 

fibrinolítico, apresentaram níveis baixos no plasma dos pacientes. O D-Dímero, produto da 

ação da plasmina sobre a fibrina polimerizada, apresentou níveis extremamente elevados nos 

envenenamentos por L. obliqua, o que sugere uma fibrinólise secundária à formação 

intravascular de fibrina.35-36 

Em síntese (Figura 7), nos envenenamentos por L. obliqua foram observados que os 

pacientes evoluem com coagulopatia de consumo, depleção de certos fatores de coagulação e 

de inibidores, e fibrinólise secundária, sugerindo a ocorrência de uma forma especial de 

CIVD. 
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Figura 7 - Representação esquemática dos efeitos multifatoriais biológicos do veneno de L. obliqua. 

Fonte: Maggi.37 

 

 

2.4 Diagnóstico e tratamento preconizados pelo Ministério da Saúde 

 

Os primeiros diagnósticos de envenenamento por lagartas do gênero Lonomia eram 

feitos somente na vigência de sangramento visível. Não se tinha conhecimento dos reais 

efeitos do veneno e nem de quanto tempo após contato com a lagarta os efeitos poderiam 

acontecer. 38 

Pensando nisso, o Ministério da Saúde  elaborou em 2001 o Manual de Diagnóstico e 

Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. No capítulo de acidentes por 

Lepidópteros é abordado que para diagnóstico do envenenamento por L. obliqua faz-se 

necessário a coleta do Tempo de Coagulação (TC) a cada 12 horas, devendo ser acompanhado 

por até 48 horas. Após este período, se exames normais, paciente é liberado do cuidado. Até o 

momento, tal manual não foi mais atualizado.21 

Ratificado o diagnóstico, há indicação do Soro AntiLonômico (SALon), visto que o 

tratamento é feito com a neutralização das toxinas através do antiveneno específico, sendo 

considerado uma emergência médica – podendo até mesmo ser fatal. 

O soro teve início do desenvolvimento a partir de 1994 por pesquisadores do Instituto 

Butantan. A partir de então, iniciou-se a criação de soro específico heterólogo, com 
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imunoglobulinas purificadas e específicas, obtidas a partir de plasma de equinos 

hiperimunizados com extrato das cerdas de lagartas L. obliqua em seu 5º e 6º instares (estágio 

larval) do desenvolvimento.29 Estudos feitos em seres humanos e rato constataram a eficácia 

do SALon na restituição da homeostasia causado pelo veneno da L. obliqua. Pesquisas mais 

recentes sustentam que o SALon também é útil para restituição da coagulação do veneno de 

outras espécies de Lonomia.30,38-39 

O Ministério da Saúde, então, estipula no Manual de Diagnóstico e Tratamento de 

Acidentes por animais peçonhentos, em 2001, os seguintes tratamentos (Quadro1) de acordo 

com a classificação de gravidade:29 

 

Quadro 1 - Tratamento proposto pela Ministério de Saúde de acordo com classificação de gravidade. 

 

Fonte: Brasil.29 

 

 

2.5 Diagnóstico e tratamento preconizados pelo CIATox-SC 

 

Diferente do proposto pelo Ministério da Saúde, em 2002, no estudo de Zannin et al.5 

demonstraram que pacientes acidentados por lagartas da espécie L. obliqua apresentavam 

alterações na hemostasia principalmente nas primeiras 6 horas após o contato e que não 

ocorre alterações da coagulação em 100% dos pacientes expostos.5,9 As dosagens dos níveis 

do fibrinogênio, TP, TTPA e TC, mostraram-se, neste estudo, os parâmetros laboratoriais 

mais sensíveis para o diagnóstico da síndrome hemorragia em envenenamentos por L. 

obliqua.5 

O CIATox/SC, desde então, vem aperfeiçoando a metodologia diagnóstica deste acidente 

e utiliza como parâmetros o controle clínico e laboratorial nas primeiras 12 horas após o contato: 

coleta de TP, TTPA e TC na admissão, em 6 horas de contato e em 12 horas do ocorrido. Se 
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manifestações de sangramento ou alteração laboratorial está firmando o diagnóstico de 

envenenamento por L. obliqua – conforme protocolo de atendimento, na Figura 8.11 

 

Figura 8 - Fluxograma do protocolo de atendimento do CIATox/SC ao paciente com história ou 

suspeita de contato com lagartas da espécie L. obliqua. 

Fonte: CIATox/SC.11 

 

O CIATox/SC também utiliza como critério de tratamento a gravidade do caso da 

seguinte forma:11 

• LEVE: sintomas locais, sem alteração da coagulação (exames normais) ou 

sangramento até 12 horas após o contato. Tratamento: Alívio da dor. Não 

necessitam de tratamento específico (SALon). Pacientes podem ser liberados, se 

exames de 12 horas após contato forem normais. 

• MODERADO: sintomas locais, alteração da coagulação com e sem 

manifestações hemorrágicas na pele e/ou em mucosas (gengivorragia, equimose, 

hematoma), hematúria e sem alteração hemodinâmica. Tratamento: específico 

com 5 ampolas de SALon IV com intervalo de administração de 30 min. 
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• GRAVE: alteração da coagulação, manifestações hemorrágicas em vísceras 

(hematêmese, sangramento pulmonar, hemorragia intracraniana) e com alterações 

hemodinâmicas e/ou falência de múltiplos órgãos ou sistemas. Tratamento: 

específico com 5 ampolas de SALon IV com intervalo de administração de 30 min. 

 

Além do SALon, é preconizado pelo CIATox/SC: medicações prévias a soroterapia 

pelo menos 15 minutos antes de sua administração (anti-H1, anti-H2 e corticoides), 

monitorização (durante aplicação do SALon) pela equipe médica ou da enfermagem pelas 

possíveis reações precoce da soroterapia (urticárias, tremores, náuseas, prurido, dor 

abdominal e rubor facial), manter paciente bem hidratado (importante para prevenção da 

IRA). Os exames de função renal e coagulação devem ser reavaliados (conforme Figura 9) 24 

horas após a administração do SALon.11 

Independente do protocolo seguido, a administração adequada do SALon deve ser 

feita prontamente após a confirmação diagnóstica, uma vez que a precocidade da 

neutralização das toxinas circulantes está relacionada com melhor evolução clínica e 

laboratorial do paciente. Quando este tratamento específico é realizado nas primeiras 6 a 12 

horas após o contato, podem prevenir a ocorrência de coagulopatia severa, hemorragias e 

complicações em grande número de pacientes.5,39,40-41 

Importante ressaltar que agentes anti-fibrinolíticos não são recomendados como 

tratamento nos envenenamentos por L. obliqua, uma vez que este veneno apresenta como 

principal propriedade a atividade pró-coagulante. Por esse motivo, não é indicado 

administração dos fatores de coagulação (exceto se risco de morte, com sangramento muito 

importante).5 

O prognóstico tende a ser mais reservado entre os acidentes que apresentaram o 

diagnóstico e tratamento tardios, que envolveram grande quantidade de lagartas, com relato 

de esmagamento do animal contra a superfície corporal do paciente e aqueles que acometeram 

pacientes com patologias prévias.42 



 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o perfil epidemiológico-clínico-laboratorial dos envenenamentos provocados 

pelo contato com lagartas do gênero L. obliqua registrados no Centro de Informação e 

Assistência Toxicológica de Santa Catarina (CIATox/SC),durante o período de janeiro de 

2015 até dezembro de 2018, visando complementar o seguimento do padrão clínico 

laboratorial destes acidentes realizados por Zannin5, Guerine42, Saito4 e Cancian8. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Descrever o perfil epidemiológico dos acontecimentos com o intuito de contribuir 

para políticas públicas e compreender as circunstâncias dos acidentes; 

• Analisar o tempo máximo de ocorrência de alterações dos parâmetros da coagulação 

(TC, TP, TTPA) após o contato com lagartas, visando o estabelecimento de um 

limite de tempo para a monitorização laboratorial dos pacientes para diagnóstico e 

tratamento específico; 

• Mensurar a sensibilidade dos testes de coagulação como parâmetros para diagnóstico 

do envenenamento, questionando a necessidade de solicitar os três exames globais da 

coagulação (TC, TP, TTPA) nos casos suspeitos e confirmados de envenenamento 

por Lonomia; 

• Avaliar a aplicação, pela equipe de saúde, do protocolo de diagnóstico e indicação de 

tratamento recomendado pelo CIATox/SC nos envenenamentos por lagartas da 

espécie L. obliqua. 



 

 

 

 

 

 

4 MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal descritivo retrospectivo, tipo histórico. 

 

4.2 Local do Estudo 

 

O estudo foi realizado no Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa 

Catarina (CIATox/SC), localizado no Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago 

da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. É uma unidade pública (vinculada à 

Secretaria do Estado de Saúde de Santa Catarina) de referência na área de Toxicologia Clínica 

no atendimento das intoxicações / envenenamentos em regime de plantão permanente, por 

meio telefônico e/ou presencial. 

O CIATox/SC mantém um serviço de plantão 24 horas onde presta informações 

específicas em caráter de urgência a profissionais de saúde, principalmente médicos da rede 

hospitalar e ambulatorial e de caráter educativo/preventivo à população em geral, diretamente 

ou através de ligação gratuita pelo telefone 0800 643 5252 – principalmente no estado de 

Santa Catarina. Possui uma equipe multidisciplinar de profissionais (médicos, farmacêuticos, 

biólogos, professores e técnicos administrativos) e de estudantes da área da saúde (medicina, 

farmácia e biologia). Todos os casos são registrados no DATATOX, através de prontuário 

eletrônico, que gera número de atendimento (ficha) individual para cada paciente. 

 

4.3 População e Amostra 

 

Foram analisados os dados obtidos dos atendimentos por envenenamento por lagartas 

da espécie Lonomia obliqua, realizados pelo CIATox/SC, e selecionados os registros 

confirmados de envenenamentos provocados por lagartas do gênero L. obliqua, no período de 

2015 a 2018. 
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As fichas foram preenchidas pelos plantonistas responsáveis pelo atendimento inicial e 

pelos que realizaram acompanhamentos posteriores. Todas as fichas de atendimento foram 

revisadas e validadas por profissional médico ou farmacêutico e, por fim, consolidadas em 

banco de dados. 

 

4.4 Variáveis 

 

• Distribuição nos meses do ano, cidade, faixa etária e gênero; 

• Zona e circunstâncias dos acidentes; 

• Parte do corpo acometida; 

• Manifestações clínicas após o contato (locais e gerais); 

• Presença ou ausência de sangramento 

• Intervalo de tempo entre o contato com as lagartas e a realização dos primeiros 

exames laboratoriais; 

• Realização de SALon (Soro AntiLonômico); 

• Número total de ampolas realizadas; 

• Principais complicações decorridas do envenenamento; 

• Incidência dos envenenamentos através dos anos; 

• Adesão ao protocolo indicado pelo CIATOx/SC. 

• Parâmetros da coagulação solicitados para orientar o diagnóstico e o tratamento dos 

envenenamentos, seu tratamento e o intervalo entre o contato e sua realização. 

Foram avaliados os seguintes exames:  

o Tempo de coagulação do sangue total (TC), expresso em minutos, considerado 

valores normais de cinco a dez minutos e valores alterados acima de dez 

minutos; 

o Tempo de protrombina (TP), expresso em segundos, sendo considerados valores 

normais até quinze segundos e valores alterados se TP acima de quinze 

segundos; 

o Tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA), expresso em segundos, sendo 

considerados normais os valores até trinta e oito segundos e valores alterados 

acima de trinta e oito segundos. 
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4.5 Coleta de Dados 

 

Os dados referentes a esse estudo foram obtidos do sistema DATATOX 

disponibilizados pelo CIATox/SC através da extração de dados secundários (utilizando 

também o software BI – o qual é uma ferramenta estatística vinculada ao sistema de registro), 

referentes aos atendimentos, evolução clínica e laboratorial, além do desfecho de cada caso.  

 

4.6 Aspectos Éticos 

 

O presente estudo foi submetido à apreciação do CEP com  parecer de aprovação 

número 3.094.649 e CAAE 03208918.6.0000.0121 (Anexo B). Foram utilizados dados 

secundários, através do banco de dados do CIATox/SC (DATATOX), havendo risco mínimo 

para os sujeitos do estudo. Uma vez que a extração dos dados não identifica nenhum paciente 

e o sigilo do banco com as fontes das informações foi preservado com nível hierárquico de 

senha. 

 

4.7 Análise estatística 

 

A análise dos dados foi realizada através de ferramentas de estatística descritiva, com 

base na verificação de frequência simples para disposição dos dados em gráficos e tabelas, 

com auxílio de Planilha eletrônica. 

 



 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Aspectos Epidemiológicos 

 

No período de janeiro de 2015 a dezembro de 2018 foram registrados, no Centro de 

Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina, 396 pacientes com história de 

contato com lagartas da espécie Lonomia sp. A maioria destas ocorrências são de Santa 

Catarina - sendo eliminados do estudo os casos advindos de outros estados, juntamente com 

os casos de Santa Catarina, por não terem informações suficientes na história para análise dos 

dados. Avaliados neste estudo, considerando critérios de exclusão, 376 acidentes. 

A maior frequência de acidentes foi observada nos meses de janeiro e dezembro 

(ilustrado na Figura 9), quando foram registrados 56,3 % dos casos do período de 

janeiro/2015 a dezembro/2018. 

 
Figura 9 - Distribuição dos pacientes com história de contato com lagartas da espécie L. obliqua, de 

acordo com o mês de ocorrência dos acidentes. CIATox/SC, 2015-2018. 

 

Observa-se no gráfico a distribuição de acordo com os meses do ano, sendo 

evidenciado uma maior sazonalidade principalmente nos meses de dezembro e janeiro. Há 

relação direta com os aspectos climáticos dessa época do ano, quando as maiores 
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temperaturas e maior ocorrência de chuvas são registradas – fatores determinantes para 

proliferação destas lagartas.2,43 

A maioria dos acidentes ocorreu na região oeste do estado de Santa Catarina, 

conforme demonstrado no mapa a seguir (Figura 10). A cidade com maior número de casos 

foi São Miguel do Oeste com 35 (9,3%) casos, seguido por Concórdia com 26 (6,9%) e 

Chapecó que apresentou 18 (4,7%) casos. 

 

Figura 10 - Distribuição dos pacientes com história de contato com lagartas da espécie L. obliqua, no 

mapa do Estado de Santa Catarina, conforme a cidade do acidente. CIATox/SC, 2015-2018 

 

O mapa ainda nos mostra que em poucas cidades (além do Oeste Catarinense) 

notificaram acidentes com lonomia. Isso ocorre, pois, é justamente na região oeste de Santa 

Catarina onde há os maiores índices pluviométricos nos meses de dezembro e janeiro - 

associados com elevadas temperaturas.44-46 

A macrorregião de Santa Catarina responsável pelo agronegócio fica no Oeste. Nessa 

atividade, desde o início do processo produtivo até seu produto final, ocorrem imensas perdas 

florestais (inclusive de forma ilegal) – frequentemente ligados à ocorrência de queimadas – 

além do associado ao uso abusivo de agrotóxicos e destruição dos inimigos naturais das 

lagartas. Com isso, muitos habitats ditos naturais são reduzidos ou até mesmo extintos.  Os 

animais que ali vivem, acabam se adaptando (ou deixam de existir) e ocupando um espaço 
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mais próximo da urbanização. O contato com o homem, então, torna-se inevitável. Com as 

lonomias não seria diferente: além da localidade ser geograficamente propícia a gana humana 

em querer mais e mais, destruir mais e mais terras e sem reabilitar a natureza de forma 

proporcional deve contribuir, com certeza, para maior ocorrência do contato lonomia-humano. 

Entre os 376 pacientes estudados, 248 (65,9%) eram do gênero masculino e 128 (34%) 

do gênero feminino.  No gênero feminino, houve prevalência dos casos entre 1-9 anos (29 

casos) e 50-59 (24 casos). Já no gênero masculino, a maioria dos casos registrados ocorreram 

entre 50-59 anos (53 casos) e 60-69 anos (40 casos). A idade variou de 1 a 81 anos, com 

apenas 1 caso acima de 80 anos (masculino), conforme demonstrado na Figura 11. 

 
Figura 11 - Distribuição dos pacientes com história de contato com lagartas da espécie L. obliqua, de 

acordo com a faixa etária e gênero. CIATox/SC, 2015-2018. 

 

O grande número de casos na faixa etária pediátrica e entre adultos com 50-69 anos 

(Figura 2), pode estar relacionado com as atividades desenvolvidas próximo às moradias, 

tanto laborativas, quanto de lazer. A mediana das idades foi de 41 anos e há predominância de 

acidentes envolvendo o gênero masculino, quando comparado ao feminino em todas as faixas 

etárias estudadas. Calculando-se a proporção entre os gêneros feminino / masculino, 

observou-se uma maior predominância do gênero masculino principalmente 30-39 anos (1: 

2,66 M), 50-59 anos (1:2,44) e 60-69 anos (1:2,5). 

A maior frequência dos acidentes ocorreu na zona rural, em que foram contabilizados 

272 (72,3%) pacientes, sendo 69 (18,3%) casos na zona urbana e 35 (9,4%) em zona 
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desconhecida / ignorada - dados representados na Figura 12. 

 
Figura 12 - Distribuição dos pacientes com história de contato com lagartas da espécie L. oblíqua, de 

acordo com a zona de ocorrência. CIATox/SC, 2015-2018. 

 

Na figura 13, é demonstrada a distribuição da circunstância do acidente por lonomia:  

acidental em 311 (82,7 %), ocupacional em 63 (16,8%) e, em dois (0,5%) casos, a 

circunstância foi desconhecida. 

 
Figura 13 - Distribuição dos pacientes com história de contato com lagartas da espécie L. obliqua de 

acordo com a circunstância do acidente. CIATox/SC, 2015-2018. 

 

Em 312 (76,8%) acidentes o contato com a lagarta ocorreu nos membros superiores, 

sendo as mãos a parte mais acometida com 232 (57%) acidentes. Em 30 pacientes, houve 

contato em duas partes do corpo. A área acometida é melhor detalhada nas figuras 14 e 15. 
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Figura 14 - Distribuição dos pacientes com história de contato com lagartas da espécie L. obliqua de 

acordo com a parte do corpo acometida. CIATox/SC, 2015-2018. 

 
Figura 15 - Imagem  ilustrativa da parte do corpo acometida pelo contato com lagartas da espécie 

L. obliqua. CIATox/SC, 2015-2018. 

 

Os membros superiores (76,8%) foram as principais partes do corpo atingidas em 

acidentes por contato com as lagartas. Isso se deve, provavelmente, à disposição das lagartas 

em “ninhos de taturana” ou em grupos nos troncos das árvores, devido a isso os indivíduos 

acabam por encostar as mãos, antebraços e braços nas lagartas ao tocarem em árvores para 
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colher frutas, por exemplo. O conhecimento da parte do corpo com maior incidência de 

acometimento, somado às manifestações clínicas, pode auxiliar no diagnóstico inicial. Nos 

casos em que o paciente não viu o animal e a parte do corpo envolvida no acidente pertence 

aos membros inferiores, o acidente ofídico é a primeira hipótese diagnóstica a se pensar, pois 

70,8% das picadas ocorrem em membros inferiores.22 

A grande ocorrência de casos registrados em zona rural, com envolvimento de 

pacientes do sexo masculino e com acometimento dos membros superiores, pode relacionar-

se ao risco ocupacional de agricultores e outros trabalhadores do meio rural, pois estariam 

mais sujeitos ao contato com lagartas.² 

Podemos separar os sinais e sintomas em três categorias: os locais, gerais e 

hemorrágicos. As manifestações locais geradas pelo contato com a lonomia são semelhantes 

aos encontrados por outras lagartas urticantes: como dor em queimação, hiperemia, edema 

discreto. Essas foram as manifestações mais frequentes encontradas nos trabalhos de Zannin9, 

Guerini42, Saito4 e Cancian8. 

Dos casos atendidos, 289 (76,8 %) pacientes apresentaram sinais/sintomas locais após 

o contato. A dor em queimação e hiperemia foram as manifestações mais referidas, presentes 

em 198 (68,5%) e 155 (53,6 %) desses pacientes, respectivamente. As demais manifestações 

locais foram: edema em 55 (19 %) casos, prurido em 16 (5,5 %) casos, dentre outras, 

conforme representado na Figura 16. 

 
Figura 16 - Distribuição dos pacientes com história de contato com lagartas da espécie L. obliqua, de 

acordo com as manifestações locais apresentadas. CIATox/SC, 2015-2018. 

Sintomas gerais foram reportados em 58 (15,4%) dos pacientes. Desses, 29 (50%) 
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apresentaram cefaleia, 18 (31%) náuseas, 11 (18,9%) vômitos, dor abdominal foi relatada em 

9 (15,5%) pacientes, a hipertensão, insuficiência renal e tontura/vertigem registraram 5 (8,6%) 

casos cada. Ainda presente outras sintomatologias como: depressão respiratória, colúria, 

coma, oligúria, tremor, hipotensão, convulsões e diarreia foram relatadas. 

 
Figura 17 - Distribuição dos pacientes com história de contato com lagartas da espécie L. obliqua, de 

acordo com as manifestações gerais apresentadas. CIATox/SC, 2015-2018. 

Nota: Outros*: ansiedade, anúria, diarreia, fraqueza, mal-estar, nervosismo, depressão respiratória, sudorese. 

 

Os sintomas gerais mais comuns entre esses acidentes foram cefaleia, náuseas, 

vômitos e dor abdominal. Apesar da cefaleia ser a manifestação geral mais frequente, parece 

não ter relação com hemorragia cerebral, uma vez que aparece precocemente e tem resolução 

com tratamento sintomático adequado. Em acidentados por outros gêneros de lagartas, essas 

manifestações aparecem em frequência muito menor - de apenas 2%.47 

Em relação ao tipo de sangramento (Figura 18), 89 (23,6%) apresentaram 

manifestações hemorrágicas, sendo a principal delas, o hematoma, observada em 29 (32,5%) 

pacientes, seguido pela hematúria macroscópica em 24 (26,9%) pacientes, equimose em 20 

(22,4 %) pacientes, local em 17 (19,1%) pacientes, gengivorragia em 13 (14,6%) pacientes; 

cinco epistaxe (5,6%), três petéquias (3,3%) e outros sete (7,8%). Entende-se por outros: 

AVC hemorrágico, hematêmese, hemoptise, colúria. 
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Figura 18 - Distribuição dos pacientes com história de contato com lagartas da espécie L. obliqua, 

conforme as manifestações hemorrágicas apresentadas. CIATox/SC, 2015-2018. 

 

As manifestações hemorrágicas registradas no período de 2015 a 2018 estiveram 

presentes em 23,6 %, numa frequência semelhante aos 23% observado em pôr Zannin9 e 

Cancian.8 Em Guerini42 e Saito4 a incidência de sangramento foi de 25,7% e 22%, 

respectivamente. A intensidade das manifestações hemorrágicas parece não levar a um 

comprometimento clínico ou hemodinâmico maior. 

Neste estudo, a incidência de IRA foi de 1,3 % (cinco pacientes). Incidência um pouco 

inferior em relação aos estudos realizados sem Santa Catarina por Gamborgi,12 com incidência 

de 1,9%.  Nesse mesmo estudo, foi observado que cerca de 10% dos pacientes com IRA 

evoluíram para insuficiência renal crônica. A IRA provavelmente é resultado da coagulação 

intravascular disseminada, das alterações hemodinâmicas resultantes da perda sanguínea ou 

até por ação direta do veneno – um evento multifatorial que resulta na necrose tubular e perda 

da função renal repentina. No entanto, mesmo sem alteração hemodinâmica importante, a 

insuficiência renal aguda pode ocorrer. Salienta-se que a evolução para insuficiência renal 

crônica além de causar redução na qualidade de vida do paciente, pois dependerá de diálise, 

gera muitos gastos ao sistema de saúde.12,48 

Foram registrados também duas mortes no período do estudo. São elas: 

Caso 1: paciente feminina, 79 anos, com história de contato com lagarta há 1 dia 

(haviam várias no tronco de árvore – porém, não soube especificar parte do corpo ou 

descrever a lagarta). Procurou atendimento na UPA de sua região com quadro de cefaleia, 
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vômitos, diarreia e foi liberada (não teve contato com CIATox previamente) após avaliação. 

No mesmo dia, evoluiu com crise hipertensiva, convulsões e rebaixando do nível de 

consciência, procurou novo atendimento médico, precisando de IOT (Intubação Oro 

Traqueal). Posteriormente, evoluiu para hematúria macroscópica. Realizado TC de crânio, 

evidenciado hemorragia intraparenquimatosa. O laboratório constava creatinina de 2 mg/dL e 

RNI de 9. Após contato com CIATox, optado por realizar 5 ampolas de SALon conforme 

estabelecido para casos graves na monografia. Mesmo após soroterapia específica, paciente 

não evoluiu de forma esperada: midríase fixa e instabilidade hemodinâmica. Exames de 24 

horas após soroterapia específica: TP 14,1 RNI 1,26. Passadas um pouco mais de 24 h da 

administração do SALon, optado por iniciar protocolo para morte encefálica, evoluindo para 

óbito horas mais tarde. 

Caso 2: paciente feminina, 60 anos, história de contato há dois dias com uma lagarta 

no 5º quirodáctilo esquerdo. Havia várias outras na árvore de seu quintal. Decidiu procurar 

atendimento médico pois evoluiu com hematúria macroscópica e sangramento em ferida 

antiga. Na admissão, atividade de protrombina 50% e RNI 1,5, creatinina 6,5. Optado pela 

administração de 5 ampolas de SALon e iniciar hemodiálise. Paciente permaneceu anúrica 

mesmo com hemodiálise e medidas específicas. Apesar da melhora dos parâmetros de 

coagulação (cerca de 17 horas após administração da soroterapia): TP 14,9 AP 60,6 % e RNI 

1,31, paciente acabou progredindo para queda importante de Hb (5,8), plaquetopenia 

(25.000), instabilidade hemodinâmica e insuficiência respiratória. Algumas horas depois, 

acabou evoluindo para óbito. 

 

5.2 Parâmetros Laboratoriais da Coagulação 

 

Os testes laboratoriais são essenciais no acompanhamento e diagnóstico por lagartas 

da espécie L. obliqua, uma vez que as manifestações hemorrágicas visíveis estão presentes em 

apenas um quarto dos pacientes, aproximadamente. Assim, alterações nos exames globais da 

coagulação auxiliam na precocidade do diagnóstico.  

Os sintomas locais são inespecíficos (não corroborando para o diagnóstico) e podem 

ocorrer após o contato com outras lagartas como já discutido anteriormente. Logo, a análise 

dos parâmetros globais da coagulação torna-se ferramenta de grande importância para o 

diagnóstico de envenenamento e para a indicação de tratamento específico (soroterapia) 

precoce nesses casos.  
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O prognóstico desses envenenamentos tem grande influência entre o tempo decorrido 

entre o contato com as lagartas e do início da soroterapia,5 assim como nos acidentes 

ofídicos.23 Pensando nisso, a elucidação diagnóstica e o início do tratamento específico não 

podem ser postergados, uma vez que a morbidade e as possíveis complicações desses 

acidentes podem levar o paciente à morte. 

Na tentativa de aperfeiçoar o diagnóstico e em acordo com o protocolo do 

CIATox/SC, os exames recomendados para a avaliação laboratorial inicial foram: TC, TP e 

TTPA. 

Partindo disso, entre os 376 pacientes presentes no estudo, todos realizaram pelo 

menos um exame na avaliação inicial. Entre esses, de acordo com a Figura 19 e Tabela 1, em 

109 (29 %) casos foram solicitados os três exames; 9 (2,4 %) pacientes realizaram apenas o 

TC e o TP; TP e TTPA em 229 (60,9%) pacientes. Foram realizados TC e TTPA em 1 (0,3%) 

pacientes,dois (0,5%) pacientes realizaram somente o TC, 25 (6,6%) deles somente TP e 1 

(0,3%) apenas TTPA.  

 
Figura19 - Distribuição dos pacientes com história de contato com lagartas da espécie L. obliqua, 

conforme o exame laboratorial de admissão. CIATox/SC, 2015-2018. 

 

Na Tabela 1 encontra-se a distribuição desses exames da admissão e seus resultados 

pelo intervalo de tempo entre o contato com as lagartas e a realização dos parâmetros da 

coagulação, além da referência quanto à administração de SALon (os tratados). 
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Tabela 1 - Distribuição dos exames realizados na admissão do paciente pelo intervalo de tempo entre 

o contato com as lagartas e a realização dos parâmetros da coagulação com referência quanto à 

alteração dos exames e à administração de SALon. CIATox/SC, 2015-2018. 
 

 

 

Dos 109 pacientes que realizaram os três exames na avaliação laboratorial inicial, a 

alteração do TC foi observada em 43 (39,4%) casos, TP alterado em 50 (48,0%) pacientes e 

TTPA alterado em 47 (43,1%) pacientes. A soroterapia foi realizada em 39 (35,7%) pacientes.  

Quanto aos pacientes que realizaram TC e TP (total de 9), foram observadas alterações 

no TC em 6 (66,5%) casos e no TP em 8 (88,8%) casos. O tratamento com SALon foi 

realizado em 7 pacientes (77,7%).  

Nos 229 pacientes em que foram realizados apenas TP e TTPA, houve alteração de TP 

em 112 (48,9%) casos e de TTPA em 109 (47,5%) casos. O SALon foi administrado em 99 

(43,2%) pacientes.  

Para o único paciente que realizou TC e TTPA, ambos estavam alterados. A 

soroterapia foi realizada no mesmo. 

Dos 376 pacientes que realizaram exames inicialmente, 225 (59,8%) mostraram 

alterações em pelo menos um dos exames solicitados. Dos alterados, 159 pacientes (70,6%) 

realizaram o tratamento com SALon e perdeu-se o seguimento de 8 pacientes (médico 

liberou, evasão, dentre outros). 
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Dentre os 250 (66%) pacientes que realizaram os primeiros exames até seis horas após 

o contato (faixa amarela da Tabela 1), 117 (46,8%) apresentaram alterações em pelo menos 

um exame, desses, 58 (49,5%) receberam SAlon. Sendo assim, 133 (53,2 %) pacientes 

apresentaram exames normais.  

Analisando o atendimento inicial dos pacientes, cerca de 66% dos pacientes do estudo 

procuraram atendimento médico e realizaram exames laboratoriais em até seis horas após o 

contato com as lagartas. Isso, demonstra certo conhecimento da população dos riscos desse 

envenenamento e que os projetos de educação em saúde e as notícias divulgadas na médica 

(como aconteceu de forma vigorosa no início de 2018 – com o óbito de uma paciente no oeste 

de Santa Catarina), realizados no âmbito da Saúde Pública, deixam à população mais alerta 

para essas circunstâncias.Comparando-se a outro estudo4, realizado entre os anos de 1998 e 

2000, que evidenciou que mais da metade dos pacientes receberam atendimento após mais de 

doze horas do contato, se observa grande avanço (demonstrado previamente por Cancian8 em 

seu estudo). Porém, ainda foi constatado que cerca de 18,6% dos pacientes procuraram auxílio 

médico após 24 horas do contato, o que sugere que as ações de preventivas/educativas devam 

continuar de forma intensificada, principalmente no oeste de Santa Catarina e nas populações 

de difícil acesso (com poucos veículos de comunicação). Cabe também ao profissional de 

saúde alertar à população que no contato com qualquer tipo lagarta, deve-se sempre procurar 

atendimento médico para melhor avaliação. Ressalta-se, então, mais uma vez a importância 

do CIATox/SC para auxiliar nesses atendimentos. 

Dos 376 pacientes que realizaram os primeiros exames, 209 continuaram em 

observação nas unidades de saúde e foram submetidos a uma segunda bateria de exames 

laboratoriais, conforme demonstrados na Figura 20 em conjunto da Tabela 2. Desses, 70 

pacientes coletaram TC, TAP e TTPA (33,5%); um paciente realizou TC e TP (0,5%); 121 

realizaram TAP e TTPA (57,8%) e 17 realizaram TP (8,2%). 
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Figura 20 - Distribuição dos pacientes com história de contato com lagartas da espécie L. obliqua, 

conforme o segundo exame laboratorial solicitado. CIATox/SC, 2015-2018. 

 

Tabela 2 - Distribuição do 2º exame realizado, no acompanhamento dos pacientes, pelo intervalo de 

tempo entre o contato com as lagartas e a realização dos parâmetros da coagulação e referência quanto 

à alteração dos exames e à administração de SALon. CIATox/SC, 2015-2018. 
 

 
 

Como demonstrado na Tabela 2, dentre os 209 pacientes que fizeram o segundo 

exame, 87 (41,6%) o realizaram seis horas após o contato, conforme indicado no protocolo do 

CIATox/SC. Dezessete (8,1%) pacientes realizaram o segundo exame antes de seis horas, 
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enquanto 106 (50,7%) o realizaram após seis horas. 

Dos 70 pacientes que realizaram os três exames como 2º exame orientado pelo 

CIATox, a alteração do TC foi observada em 14 (20%) casos, TP alterado em 29 (41,4%) 

pacientes e TTPA alterado em 21 (30%) pacientes. A soroterapia foi realizada em 21 (30%) 

pacientes. 

Quanto aos pacientes que realizaram TC e TP (um único), onde não houve alteração 

nem do TC, nem do TP. 

Nos 121 pacientes em que foram realizados apenas TP e TTPA, houve alteração de TP 

em 41 (33,8%) casos e de TTPA em 39 (32,2%) casos. O SALon foi administrado em 28 

(23,1%) pacientes. 

Dentre os 17 pacientes em que foram realizados apenas TP, houve alteração em 8 

casos (47%). O SALon foi administrado em 5 (29,4) pacientes. 

Dos 209 pacientes que realizaram o 2º exame solicitado pelo CIATox, 97 (46,4%) 

mostraram alterações em pelo menos um dos exames solicitados. Do total, 54 pacientes 

(25,8%) realizaram o tratamento com SALon. Entre os 155 pacientes que não foram tratados, 

43 (20,5%) não receberam soroterapia apesar de exames alterados. Dos não tratados, 31 

(14,9%) pacientes foram liberados da continuidade do cuidado. 

Com relação aos 124 pacientes que seguiram a investigação laboratorial (3º exame 

solicitado, exemplificado na Figura 21 e na Tabela 3), em 37 (29,8%)casos foram solicitados 

os três exames, em 73 (58,8%) foram solicitados TP e TTPA, em três (2,5%) foram 

solicitados o TC e TP, em 11 (8,9%) apenas TPe não houve nenhum caso onde o TTPA foi 

pedido isoladamente. 

Dos 37 pacientes que realizaram os três exames, dois (5,4%) apresentaram TC 

alterado, 13 (35,1%) apresentaram TP alterado e 12 (32,4%) apresentaram TTPA alterado. O 

tratamento com SALon foi indicado para 7 (18,9%)pacientes. Alguns pacientes não 

apresentaram alterações significativas com o tempo de evolução e foram liberados. 

Dos três pacientes que realizaram TC e TTPA, apenas um (33,3%) apresentou 

alteração no TTPA. Apesar de alterado, não justificou aplicação da soroterapia. Os outros dois 

também foram liberados. 
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Figura 21 - Distribuição dos pacientes com história de contato com lagartas da espécie L. obliqua, 

conforme o terceiro exame laboratorial solicitado. CIATox/SC, 2015-2018. 

 

Tabela 3 - Distribuição do 3º exame realizado, no acompanhamento dos pacientes, pelo intervalo de 

tempo entre o contato com as lagartas e a realização dos parâmetros da coagulação e referência quanto 

à alteração dos exames e à administração de SALon. CIATox/SC, 2015-2018. 
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Dentre os 73 pacientes que realizaram TP e TTPA, 18 (24,6%) apresentaram alteração 

no TP e 18 (24,6%) no TTPA. A soroterapia foi realizada em 12 (16,4%)pacientes, 6(8,2%) 

foram liberados, apesar de exames alterados e os restantes (75,3%) não apresentaram 

alteração laboratorial e foram liberados.  

Dentre os 11 pacientes que realizaram apenas TP, quatro (36,3) apresentaram alteração 

laboratorial, sendo que três (27,2%) receberam SALon. Em somente um (9%) a alteração 

laboratorial não justificou o uso da soroterapia e, portanto, oito (72,7%) pacientes foram 

liberados. 

Ao todo, dos 124 pacientes que realizaram o terceiro exame de acompanhamento, 23 

(18,5%) foram tratados com SALon, 24 (19,3%) foram liberados sem tratamento, mesmo com 

anormalidade em resultados de exames e 77 (62%) pacientes deixaram de ser acompanhados 

por apresentarem exames normais após 12 horas do contato com a lagarta lonomia. 

Ao término desta terceira etapa, os dados indicam que o protocolo de diagnóstico via 

exames laboratoriais foi seguido. No geral, foram observados que aproximadamente 28,9% 

realizaram os três exames globais juntos sugeridos (TC, TP, TTPA) e que o protocolo (Figura 

9) foi seguindo em 30% dos pacientes. Ressalta-se que 7,4% dos pacientes foram 

acompanhados com apenas um desses exames – o que não deve acontecer, visto que a 

qualidade diagnóstica aumenta quando analisados em conjunto. 

Embora o Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais 

Peçonhentos17 oriente o diagnóstico de alterações da coagulação, nos pacientes após o contato 

com a lonomia (ou lagarta desconhecida) apenas com a análise TC, estudo pregresso já 

demonstrou que a realização isolada de TC apresenta baixa sensibilidade (71%) para o 

diagnóstico de alterações na coagulação.5 

No presente estudo, dentre os pacientes que realizaram inicialmente TC, TP e TTPA, 

enquanto 50 pacientes já apresentavam alterações no TP e 47 no TTPA, apenas 41 pacientes 

apresentavam TC alterado. Ou seja, se esses pacientes tivessem realizado apenas o TC como 

medida de avaliação da coagulação, poderíamos ter o diagnóstico dificultado por uma 

alteração já existente precocemente. As chances reais de desenvolvimento de insuficiência 

renal, da necessidade de diálise (dentro outras complicações já mencionadas) e até da 

ocorrência de óbito, reforçam a necessidade da realização de exames com maior sensibilidade, 

como o TP e o TTPA. 
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Com relação ao intervalo de tempo de realização dos exames de acompanhamento, em 

muitos casos não foi seguido o protocolo estabelecido de exames na admissão, 6 horas após 

contato e 12 horas após contato – conforme ilustrado nas Tabelas 1, 2 e 3. A coleta dos dados 

para análise é ainda dependente da disponibilidade do contactuante e da rotina do serviço. 

Com este estudo vem completar longos 20 anos de monitoramento e acompanhamento destes 

acidentes em SC. É possível inferir que nos casos graves as alterações laboratoriais, 

acontecem nas primeiras 6 horas e nos casos com pouca alteração dos parâmetros da 

coagulação podem ser vistos até 12 h. Portanto a liberação do paciente exames normais 12 

horas após contato com lagarta Lonomia pode ser considerada com segurança. 

Os resultados deste estudo demonstram que as alterações na coagulação ocorrem 

principalmente nas primeiras 6 horas, podendo ser acentuada neste período. Além disso, 

dentre os 126 pacientes que realizaram o primeiro exame após seis horas do acidente, apenas 

18 (14,2%) não apresentaram alteração nos exames admissionais, o que poderia ser explicado 

por um quadro leve de acidente lonômico (sem alterações laboratoriais, somente quadro local) 

ou por um acidente com outro gênero de lagarta que não Lonomia. Esses dados reforçam as 

conclusões do estudo anterior, de Zannin et al.,4 que sugerem que as alterações na coagulação 

ocorram até seis horas após o contato com a lagarta. 

Em relação à gravidade da alteração laboratorial (Figura 22), dos 376 pacientes que 

realizaram exames de admissão, observou-se que 126 (32,1%) realizaram TC, desses, 52 

(42,9%) apresentaram resultados acima de 10 minutos e, 17 (14%) possuíam exame 

incoagulável (TC > 30 minutos).  No que diz respeito ao TP, dos 372 (98,9%) fizeram este 

exame, 182 (49,5%) estavam com o exame alterado e, em 85 (22,8%) casos a alteração foi 

maior que 40 segundos. Quando analisado o TTPA, 340 (90,4%) realizaram tal exame, 

observou-se que 158 (46,4%) possuíam TTPA alterado e, em 83 (24,4%) casos, a alteração foi 

maior que 60 segundos. Correlacionando o tempo até a realização dos exames laboratoriais 

com a presença de sangramento, Cancian8 observou que após 12 horas do acidente, o risco de 

sangramentos aumenta substancialmente. 

No estudo realizado, os pacientes que foram liberados após 12 horas do contato e com 

exames normais, nenhum retornou posteriormente com queixas de sangramento. 
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Figura 22 - Distribuição dos pacientes com história de contato com lagartas da espécie L. obliqua, 

conforme a gravidade da alteração dos exames laboratoriais de admissão. CIATox/SC, 2015-2018. 

 

 

 

 
Figura 23 - Distribuição dos pacientes com história de contato com lagartas da espécie L. obliqua, de 

acordo com a administração de SALon. CIATox/SC, 2015-2018. 
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Figura 24 - Distribuição dos pacientes com história de contato com lagartas da espécie L. obliqua, de 

acordo com o número de ampolas de SALon administradas. CIATox/SC, 2015-2018. 

 

Com relação à terapêutica específica com SALon, na maioria dos casos em que havia 

indicação, a administração ao número de ampolas foi correta (cinco – para casos moderados e 

graves). É notável também que o CIATox vem se tornando mais criterioso na administração 

do antídoto (há redução do seu uso se confrontar aos estudos prévios),5,8-9,42 sem que 

comprometa a qualidade do tratamento. O correto diagnóstico e tratamento precoce são 

essenciais para o sucesso da terapia antiveneno, já que sua eficácia em neutralizar as 

alterações fisiopatológicas é observada se a soroterapia é administrada durante a fase de 

envenenamento.49 

Os resultados mostram que a maioria dos pacientes que se apresentam com sangue 

incoagulável sem sangramento pode normalizar dentro 96-120 h após o contato com as 

lagartas.50 Em contrapartida, pacientes que são tratados com SALOn recuperam dentro de 20 

horas de tratamento – evitando de forma considerável os riscos de sangramento e algumas 

complicações sistêmicas.1 

 

 



 

 

6 ESTUDOS COMPARATIVOS 

Quadro 2 - Quadro comparativo com estudos clínicos, laboratoriais e epidemiológicos prévios. 

 

Estudos Zannin (1998 – 2000)9 Guerino (2003 – 2006)42 Saito (2007 – 2008)4 Cancian (2009 – 2014)8 Cruz (2015 – 2018) 

Casos 105 133 118 270 376 

Faixa etária 3 – 75 anos e mediana 29 anos 2 – 76 anos e mediana de 23 

anos 

1 – 84 anos e mediana de 29 

anos 

1 – 89 anos e mediana de 32 1 – 81 anos e mediana de 41 anos 

Meses do ano Dezembro, Janeiro, Fevereiro – 

77,4% 

Dezembro, Janeiro, fevereiro – 

67,6% 

Dezembro, Janeiro, Fevereiro – 

62% 

Dezembro, Janeiro, Fevereiro – 

66,6% 

Dezembro, Janeiro, Fevereiro – 

64,2% 

Gênero Masculino 68,6% Masculino 70% Masculino 65% Masculino 69,3% Masculino 65,9% 

Zona Rural 85% Rural 74,3% Rural 67% Rural 70% Rural 72% 

Manifestações 

Locais 

Dor em queimação 95%, 

hiperemia 33%, edema 17% 

Dor em queimação 50,7%, 

hiperemia 59,6%, edema 14% 

Dor em queimação 81%, 

hiperemia 71%, edema 34% 

Dor em queimação 80,4%, 

hiperemia 62,1%, edema 27,2% 

Dor em queimação 68,5%, 

hiperemia 53,6%, edema 19% 

Manifestações 

Gerais 

Cefaleia 64%, Náuseas e 

vômitos 35%, Tontura 24,5% 

Cefaleia 11%, Náuseas e 

vômitos 8,1%, Tontura 5,1% 

Cefaleia 52%, Náuseas e 

vômitos 39%, Tontura 4% 

Cefaleia 36,1%, náuseas e 

vômitos 25,5%, tontura 8,5% 

Cefaleia 50%, Náuseas e vômitos 

50%, Tontura 8,6% 

Manifestações 

Hemorrágicas 

24 pacientes com sangramento 

(gengivorragia 12%, equimose 

9,5%, hematúria 5,6%, 

sangramento em feridas recentes 

5,6%) 

35 pacientes com sangramento 

(gengivorragia  8,1%, equimose 

18,4%, hematúria 8,8%, 

sangramento em feridas recentes 

3,7%) 

26 pacientes com sangramento 

(gengivorragia 35%, equimose 

5,4%, hematúria 23%, 

sangramento em feridas recentes 

19%) 

62 pacientes com sangramento 

(gengivorragia 16,1%, equimose 

20,9%, hematúria 19,3%, 

sangramento em feridas recentes 

16,1%) 

89 pacientes com sangramento 

(gengivorragia 14,6%, equimose 

22,4%, hematúria 26,9%, 

sangramento em feridas recentes 

19,1%) 

Local do Corpo Membros superiores 87,6% 

(mão 61%) 

Membros superiores 75% 

 (mão 62,2%) 

Membros superiores 69%  

(mão 56%) 

Membros superiores 77,7% (mão 

65,7%) 

Membros superiores 82,9% (mão 

74,3%) 

Circunstância Ocupacional 55% Não avaliado Ocupacional  10%  

Acidental 88% 

Ocupacional 15,9% 

Acidental 83,7% 

Ocupacional 16,7% 

Acidental 82,7% 

Precocidade do 

Atendimento 

21% até 6 horas 

36% até 12 horas 

Variação do tempo 2-150 horas, 

mediada de 19 horas 

67,6% até 6 horas 

83% até 24 horas 

Variação de 30 min até 168 

horas, com mediana de  3 horas 

77% até 6 horas 

80% até 12 horas 

Variação de 15 min até 96 

horas, com mediana de  2 horas 

68,9% até 6 horas 

76,5% até 12 horas 

Variação de 15 min até 96 horas, 

com mediana de  2 horas 

66,4% até 6 horas 

74,7% até 12 horas 

Variação de 15 min até 120 

horas, com mediana de  2 horas 

SALon 86% receberam soro 82,3% receberam soro 85% receberam soro 66% receberam soro 62,7% receberam soro 

Teste Globais 

Coagulação 

71% que realizaram TC alterado 

57,1% TC incoagulável (>30 

min) 

TP 86% tinham alteração 

26,6 % TP incoagulável 

TTPA 67% alteração 

37% TTPA incoagulável 

53,1% que realizaram TC –

alterado 

TC incoagulável 37,5 

TP 59% dos que fizeram alterado 

26,4 % TP incoagulável 

TTPA 69,5% alteração 

28,3% TTPA incoagulável 

33 % que realizaram TC –

alterado 

TC incoagulável 16% 

TP 51,5% dos que fizeram 

alterado 

17 % TP incoagulável 

TTPA 57,5% alteração 

14% TTPA incoagulável 

44% que realizaram TC –alterado 

TC incoagulável 21,2% 

TP 49,5% dos que fizeram 

alterado 

23,7 % TP incoagulável 

TTPA 51% alteração 

25% TTPA incoagulável 

42,9% que realizaram TC –

alterado 

TC incoagulável 14% 

TP 49,5 dos que fizeram alterado 

22,8 % TP incoagulável 

TTPA 46,4% alteração 

24% TTPA incoagulável 



 

 

 

 

 

7 CONCLUSÃO 

 

O perfil epidemiológico dos casos de erucismo foi semelhante ao verificado nos 

estudos anteriores. O número de acidentes vem aumentando ao longo dos anos e também se 

observa a expansão da ocorrência para outros municípios catarinenses. Isso porque a lonomia 

vem perdendo seu habitat natural pelas ambições do homem. Os acidentes continuam sendo 

mais frequentes nos meses quentes (janeiro e dezembro), predominantemente na zona rural, 

sendo a faixa etária mais acometida entre 40-50 anos, no gênero masculino. O contato com as 

lagartas ocorre principalmente nos membros superiores dos pacientes, basicamente nas mãos. 

Foram registrados dois casos de óbito no presente estudo. 

Dos 376 de pacientes, 66,4% procuraram atendimento médico e foram submetidos a 

exames laboratoriais em até seis horas após o contato com as lagartas, o que demonstra que a 

população já tem conhecimento dos riscos desse envenenamento e que os programas de 

educação em saúde, realizados no âmbito da Saúde Pública, de certa forma já atingiram 

grande parcela da população. Entretanto, ainda é importante aperfeiçoar os mecanismos de 

divulgação das informações, principalmente nas populações de difícil acesso, pois ainda há 

número considerável de casos que chegam tardiamente ao serviço de saúde (25,2% com 

intervalo maior que 12 horas). 

A maioria dos acidentes ocorreu na região oeste do estado catarinense, com 

predominância na área rural, já configurado como sério agravo na Saúde Pública nesse 

ambiente. Diante disso, torna-se imprescindível a divulgação dos riscos do contato com 

lagartas da espécie L. obliqua, através daintensificação de campanhas educativas das 

populações médica e leiga, com a confecção de materiais impressos e a elaboração de 

palestras/cursos, além de habilitar as equipes de saúde para intervir nessas ocorrências.  

Referente ao quadro clínico, observou-se que a dor em queimação, hiperemia e edema 

discreto, foram as manifestações mais frequentes, as quais são muito semelhantes ao contato 

com outras lagartas. Esse fato pode confundir o clinico no momento do atendimento.  Dos 

pacientes avaliados nesse estudo, 23,6% apresentaram manifestações de sangramento dentre 

elas: equimose, hematúria, gengivorragia e sangramento em feridas recentes. 
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O protocolo de atendimento recomendado pelo CIATox, referente aos casos de 

acidentes por lonomias foi seguido em aproximadamente 30% dos casos, quando considerado 

a realização dos três exames (TC, TP e TTPA) da coagulação e o seguimento laboratorial da 

admissão, com seis e 12 horas após o contato. 

Verificou-se que as alterações nos parâmetros da coagulação ocorrem precocemente, 

principalmente nas primeiras 6 horas após o contato com as lagartas da espécie Lonomia 

obliqua. No entanto, não foi possível estabelecer o tempo máximo de ocorrência de alterações 

dos parâmetros da coagulação, devido à baixa adesão ao protocolo proposto pelo CIATox/SC. 

Pela possibilidade da alteração laboratorial além das 6 horas do contato, pode ser interessante 

o acréscimo de uma nova coleta entre 6 e 12 horas do ocorrido na tentativa do estabelecer um 

novo tempo máximo com maior precisão, visto que há um hiato de 6 horas nesse intervalo 

(protocolo atual do CIATox/SC), tornando difícil perceber alterações entre a sétima e décima 

primeira hora do incidente.  

Os exames laboratoriais da coagulação – TP e TTPA são mais sensíveis que o TC, 

praticamente sem diferença entre os dois primeiros. Quando realizados precocemente, 

demonstraram boa correlação clínica com a severidade do envenenamento. No entanto, 

recomenda-se a realização dos três exames globais da coagulação, no sentido de prover maior 

número de evidências para a tomada de decisões acerca do tratamento.  

O Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos do 

Ministério da Saúde preconiza a avaliação laboratorial por 48 horas para diagnóstico do 

acidente lonomico.  No estudo realizado, os pacientes que foram liberados após 12 horas do 

contato e com exames normais, nenhum retornou posteriormente com queixas de 

sangramento. Portanto, ao aplicar o protocolo do CIATox/SC os pacientes são liberados (se 

exames inalterados) com confortável segurança – sempre com indicação de tratamento 

sintomático e suportivo e retorno se houver o aparecimento de sinal e/ou sintoma suspeito. 

Vale a pena destacar que a permanência do paciente em ambiente de saúde para diagnóstico 

do contato com lonomia geram transtornos, inclusive para os profissionais de saúde, sendo de 

suma importância estabelecer um limite mínimo e otimizado. 

Em relação a uso do SALon, o Manual recomenda o uso de 10 ampolas para os casos 

graves. Os dados obtidos em SC demonstram que 98,3% receberam 5 ampolas do SALon –  

mostrando-se ser o suficiente tanto para casos considerados graves e moderados – sem 

comprometer a eficácia do tratamento, proporcionando dessa forma o uso racional do soro 
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anti-veneno. 

Verificou-se a necessidade de reforçar a importância do seguimento correto do 

protocolo gerado pelo CIATox/SC e que ocorra o contato precoce das equipes de saúde para 

proporcionar um atendimento precoce. Assim, espera-se melhorias no manejo clínico e uso 

racional do SALon e também contribuir com a coleta das lagartas vivas (via Vigilância 

Sanitária/Epidemiológica), com posterior encaminhamento ao Instituto Butantan. As cerdas 

dessas lagartas são utilizadas para produção dos novos lotes de soro antiveneno. 

Por fim é importante ressaltar que o atendimento dos casos de erucismo é realizado 

através de ligações telefônicas e que é muito importante a realização de uma correta anamnese 

dos pacientes por parte da equipe de saúde, já que os detalhes da história do acidente são 

extremamente informante-dependente, a fim de minimizar os vieses de futuros estudos. 

Num futuro próximo, através pesquisas mais profundas sobre o tema, quem sabe o 

veneno da Lonomia possa ser utilizado como anticoagulante natural de forma terapêutica ou 

profiláticas nas doenças humanas que justifiquem sua utilização 

 

 



 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

1. Silva AM, Bernarde PS, Abreu LC. Accidents with poisonous animals in Brazil by age and 

sex. J Hum Growth Dev [Internet]. 2015 [acesso em 2019 maio 02];25(1), 54-62. 

Disponível em: https://dx.doi.org/10.7322/JHGD.96768. 

2. Favalesso MM, Lorini LM, Peichoto ME, Guimarães ATB. Potential distribution and 

ecological conditions of Lonomia obliqua Walker 1855 (Saturniidae: Hemileucinae) in 

Brazil. Acta Trop. 2019 Apr [acesso em 2019 maio 02];192:158-164. Disponível em: doi: 

10.1016/j.actatropica.2019.01.016. 

3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação; 2017 [acesso em 2019 maio 02]. Disponível em: 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/junho/25/1-Casos-Erucismo-2000-

2017.pdf.  

4. Saito MM. Avaliação do protocolo de diagnóstico e tratamento recomendado pelo Centro 

de Informações Toxicológicas de Santa Catarina, nos envenenamentos provocados por 

lagartas da espécie Lonomia obliqua no período de 2007-2008 em Santa Catarina [trabalho 

de conclusão de curso]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, Curso de 

medicina; 2008. 

5. Zannin M, Lourenco DM, Motta G, Dalla Costa LR, Grando M, Gamborgi GP, et al. Blood 

coagulation and fibrinolytic factors in 105 patients with haemorrhagic syndrome caused by 

accidental contact with Lonomia obliqua caterpillar in Santa Catarina, southern Brazil. 

Thromb Haemost. 2003;89(2):355-64. 

6. Fan HW. Ensaio clínico em três fases para avaliação de um antiveneno específico no 

tratamento da síndrome hemorrágica causada por lagartas do gênero Lonomia [tese]. 

Campinas: Universidade Estadual de Campinas/SP; 2002 [acesso em 2019 abr 17]. 

Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/309616. 

7. Specht A, Corseuil E, Abella HB. Lepidópteros de importância médica: principais espécies 

no Rio Grande do Sul. Pelotas: Useb; 2008. 240 p. 

8. Cancian GFV. Avaliação do perfil da evolução clínica e laboratorial nos envenenamentos 

provocados por lagartas da espécie Lonomia obliqua, no período de 2009 a 2014, registrado 

no CIT/SC [trabalho de conclusão de curso]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa 

Catarina; 2014. 

9. Zannin M. Avaliação dos parâmetros de coagulação e fibrinólise no plasma de pacientes 

acidentados por contato com lagartas Lonomia obliqua [tese]. São Paulo: Universidade 

Federal de São Paulo – UNIFESP; 2002. 

10. Berger M. Distúrbios de agregação plaquetária e coagulação sanguínea no envenenamento 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Favalesso%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30660751
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lorini%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30660751
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peichoto%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30660751
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guimar%C3%A3es%20ATB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30660751
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Potential+distribution+and+ecological+conditions+of+Lonomiaobliqua+Walker+1855+(Saturniidae%3A+Hemileucinae)+in+Brazil


56 

 

 

pela taturana Lonomia obliqua [tese]. Porto Alegre: Centro de Biotectonolia, 

Universidade Federal do Rio grande do Sul; 2009 [acesso em 2019 abr 10]. Disponível 

em: 

https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/21413/000734622.pdf;jsessionid=19A2CA1

DEEFA38A944971859AEFC186D?sequence=1. 

11. Lonomia: Taturana. WikiCit. Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa 

Catarina (CIATox/SC); 2019. [acesso restrito] 

12. Gamborgi GP. Insuficiência Renal Aguda em pacientes após acidentes com lagartas da 

espécie lonomia obliqua [tese]. Porto Alegre: Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Médicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2004 [acesso em 2019 abr 10]. 

Disponível em: 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/7807/000557258.pdf?sequence=1.  

13. Spadacci-Morena DD, Soares MA, Moraes RH, Sano-Martins IS, Sciani JM. The 

urticating apparatus in the caterpillar of Lonomia obliqua (Lepidoptera: Saturniidae). 

Toxicon. 2016 Sep 2004 [acesso em 2019 abr 10];119:218-24. Disponível em: 

10.1016/j.toxicon.2016.06.008. 

14. Lorine LM, Corseuil E. Aspectos morfológicos de Lonomia obliqua Walker (Lepidoptera: 

Saturniidae) Neotrop Entomol [online]. 2001 [acesso em 2019 abr 10]; 30(3):373-79. 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1519-566X2001000300006. 

15. Alvarenga Z. A taturana. In: VII Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Belo 

Horizonte: Anais; 1912. p.132-5. 

16. Editorial. Lagartas urticantes. Chácaras e Quintais. 1952;85:75. 

17. Arocha-Piñango CL. Fibrinolisis producida por contacto con orugas: comunicación 

preliminar. Acta CientVenez. 1967;18:136-9. 

18. Arocha-Piñango CL, Layrisse M. Fibrinolysis produced by contact with a caterpillar. 

Lancet. 1969;I(7599):810-12. 

19. Lemaiere C. Descriptions d´attacidae nouveaux d´Amérique Centrale et du Sud. (Lep.).I. 

Descriptions preliminaires de 16 espécies nouvelles du genre Lonomia Walker. Bulletin 

de la Societé Entomologique de France. 1972;76:197-205. 

20. Lemaiere C. Revision du genre Lonomia Walker, (Lepidoptera, Attacidae). Ann Soc 

Entomol Fr. 1972;8(4):767-861. 

21. Pinto AF, Dragulev B, Guimaraes JA, Fox JW. Novel perspectives on the pathogenesis of 

Lonomia obliqua caterpillar envenomation based on assessment of host response by gene 

expression analysis. Toxicon. 2008 [acesso em 2019 abr 10];51(6):1119-1128. Disponível 

em: http://dx.doi.org/10.1016/j.toxicon.2008.01.010. 

22. Roodt AR, Salomón OD, Orduna TA. Accidentes por lepidópteros con especial referencia 

a Lonomia sp. Medicina (B. Aires). 2000;60(6):964-72. 

23. Pineda D, Amarillo A, Becerra J, Montenegro G. Síndrome hemorrágico por contacto con 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spadacci-Morena%20DD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27319295
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soares%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27319295
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moraes%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27319295
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sano-Martins%20IS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27319295
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sciani%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27319295
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27319295


57 

 

 

orugas del género Lonomia (Saturniidae) en Casanare, Colombia: informe dos casos. 

Biomédica (Bogotá). 2001;21(4):328-32.  

24. Cárdenas P, Arbelbide J, Nucifora E, Otaso JC, Barrera L. Coagulopatía grave por 

Lonomia. Hematología (B. Aires). 2002;26(2):36-41. 

25. Fraiha HI Neto, Ballarini AJ, Leão RNQ, Costa D Jr, Dias LB. Síndrome hemorrágica por 

contato com larvas de mariposa (Lepdoptera, saturnidae). Man Inst Evandro Chagas, Fund 

SESP. 1986;2:811-20. 

26. Fraiha H Neto, Costa D Jr, Leão RNQ. Acidentes por contato com larvas de Lonomia. In: 

Leão RNQ, editor. Doenças infecciosas e parasitárias: enfoque Amazônico. Belém: 

CEJUP: UEPA: Instituto Evandro Chagas; 1997. p. 800-4. 

27. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação; 2018 [acesso em 2019 abr 14]. Disponível em: 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/junho/25/1-Casos-Erucismo-2000-

2017.pdf.  

28. Abella HB, Marques MGB, Silva KRLM, Rossoni MG, Torres JB. Acidentes com 

lagartas do gênero Lonomia, registrados no Centro de InformaçãoToxicológica do Rio 

Grande do Sul, no período de 1997 a 2005. In: Nicolella A, editor. Toxicovigilância - 

toxicologia clínica: dados e indicadores selecionados. Porto Alegre: CIT/RS; FPPS; 2006. 

p. 29-34. 

29. Brasil. Ministério da Saúde. Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais 

peçonhentos. Brasília: FUNASA; 2001. 120pp. 

30. Yamaguchi IK. São Paulo: Instituto Butantan; 2006. Soro antilonômico. [Bula de 

remédio]. 

31. Carrijo-Carvalho LC, Chudzinski-Tavassi AM. The venom of the Lonomia caterpillar: an 

overview. Toxicom. 2007;49(6):741-57. 

32. Alvarez Flores MP, Fritzen M, Reis CV, Chudzinski-TavassiAM. Losac, a factor X 

activator from Lonomia obliqua bristle extract: its role in the pathophysiological 

mechanisms and cell survival. Biochem Biophys Res Commun. 2006;343(4):1216-23. 

33. Reis CV, Farsky SH, Fernandes BL, Santoro ML, Oliva ML, Mariano M, et al. In vivo 

characterization of Lopap, a prothrombin activator serine protease from the Lonomia 

obliqua caterpillar venom. Thromb Res. 2001;102(5):437-43. 

34. Gouveia AICB, Silveira RB, Nader HB, Dietrich CP, Gremski W, Veiga SS. 

Identification and partial characterisation of hyaluronidases in Lonomia obliqua venom. 

Toxicom. 2005;45(4):403-10. 

35. Spero JA, Lewis JH, Hasiba U. Disseminated intravascular coagulation. Findings in 346 

patients. ThromHaemost. 1980;43(1):28-33. 

36. Wada H, Sakuragawa N, Mori Y, Takagi M, Nakasaki T, Shimura M, et al. Hemostatic 

molecular markers before the onset of disseminated intravascular coagulation. Am J 



58 

 

 

Hematol.1999;60(4):273-8. 

37. Maggi S. Hemolinfabruta e frações de Lonomia obliqua Walker, 1855 (Lepidoptera, 

Saturniidae): avaliação do perfilproteico e viabilidade celular em cultura hipocampal 

primária de ratos Wistar [tese]. Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul; 1984 

[acesso em 2019 maio 04]. Disponível em: 

https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/1263/Dissertacao%20Silviane%2

0Maggi.pdf?sequence=2&isAllowed=y. 

38. Sano-Martins IS, Gonzalez C, Anjos IV, Diaz J, Gonçalves LRC. Effectiveness of 

Lonomia antivenom in recovery from the coagulopathy induced by Lonomia 

orientoandensis and Lonomia casanarensis caterpillars in rats. PLoS Negl Trop Dis. 2018 

[acesso em 2019 abr 20];12(8): e0006721. Disponível em: 

https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0006721.  

39. Rocha-Campos AC, Goncalves LR, Higashi HG, Yamagushi IK, Fernandes I, Oliveira JE, 

et al. Specific heterologous F(ab')2 antibodies revert blood incoagulability resulting from 

envenoming by Lonomia obliqua caterpillars. Am J Trop Med Hyg. 2001;64(5-6):283-9. 

40. Caovilla JJ, Barros EJG. Efficacy of two different doses of antilonomic serum in the 

resolutions of haemorrhagic syndrome resulting from envenoming by Lonomia obliqua 

caterpillars: a randomized controlled trial. Toxicom. 2004;(7)43:811-8. 

41. Zannin M, Lourenço DM, Moritz P, Costa LRD, Gamborgi G, Silva E, et al. Efficacy of a 

specific antivenom to reverse the hemostatic disorder induced by contact with caterpillars 

of the genus Lonomia. In: XVII th Congress of the International Society on Thrombosis 

and Haemostasis, Washington. 1999;14-21:620, (nº 1952). 

42. Guerini MB. Avaliação da aplicação do protocolo de diagnóstico e tratamento 

recomendado pelo CIT/SC nos envenenamentos provocados por lagartas da espécie 

Lonomia obliqua, registrados nos últimos três anos [trabalho de conclusão de curso]. 

Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina; 2006. 

43. Back AJ, Miguel LP, Zambrano GJD, Ladwig NI. Variação espacial da chuva máxima 

diária no estado de Santa Catarina. Rev Inic Cient. 2016 [acesso em 2019 abr 

20];14(1);59-72. Disponível em: 

http://periodicos.unesc.net/iniciacaocientifica/article/download/2677/2485. 

44. Marengo JA. Mudanças climáticas globais e seus efeitos sobre a biodiversidade: 

caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas para o território 

brasileiro ao longo do Século XXI. 2th ed. Brasília: MMA; 2007 [acesso em 2019 abr 20]. 

Disponível em: 

http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/prod_probio/Livro2_completo.pdf 

45. Brasil. Ministério do Meio Ambiente. Tendências de variações climáticas para o Brasil no 

Século XX e balanços hídricos para cenários climático para o Século XXI. Rio de Janeiro: 

FBDS; São Paulo: ESALQ/USP; 2007 [acesso em 2019 abr 20]. Relatório n. 4. 

Disponível em: 

http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/prod_probio/Relatorio_4.pdf 



59 

 

 

46. Blain GC. Considerações estatísticas relativas à oito séries de precipitação pluvial da 

Secretaria de Agricultura e abastecimento do Estado de São Paulo. Rev Bras Meteorol 

[online]. 2009 [acesso em 2019 abr 20]; 24(1):12-23. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-77862009000100002. 

47. Fan HW. Ensaio clínico para avaliação da eficácia e segurança de um antiveneno 

específico no tratamento da síndrome hemorrágica causada por lagartas do gênero 

Lonomia [Dissertação]. São Paulo: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); 

2002. 

48. Berger M, Santi L, Beys-da-Silva WO, Oliveira FM, Caliari MV, Yates JR III, et al. 

Mechanisms of acute kidney injury induced by experimental Lonomia obliqua 

envenomation. Arch Toxicol. 2015;89(3):459-83. 

49. Caovilla JJ, Barros EJ. Efficacy of two different doses of antilonomic serum in the 

resolution of hemorrhagic syndrome resulting from envenoming by Lonomiaobliqua 

caterpillars: a randomized controlled trial. Toxicon. 2004;43(7):811-8. 

50. Berger M, Beys-da-Silva WO, Santi L, Oliveira IM, Jorge PM, Henriques JA, et al. Acute 

Lonomiaobliqua caterpillar envenomation-induced physiopathological alterations in rats: 

Evidence of new toxic venom activities and the efficacy of serum therapy to counteract 

systemic tissue damage. Toxicon. 2013 [acesso em 2019 abr 30];74:179-92. Disponível 

em: https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2013.08.061. 

 



60 

 

 

Apêndice A: Tabela descritiva dos 376 casos de contato com L. obliqua, entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018, registrados no CIATox/SC. 
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Anexo A: Normas adotadas 

 

 

Este trabalho foi realizado seguindo a normatização para trabalhos de conclusão do 

Curso de Graduação em Medicina, aprovada em reunião do Colegiado do Curso de 

Graduação em Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, em 16 de junho de 2011. 
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Anexo B: Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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