O papel do enfermeiro nas intoxicações
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As intoxicações não são muito frequentes na prática clinica. No geral, os casos de
intoxicação apresentam sinais clínicos variados, dependendo do xenobiótico e da
respectiva dose de exposição. Apesar disso, o enfermeiro apresenta um papel
preponderante na abordagem geral ao animal intoxicado devendo conhecer os
principais tóxicos/xenobióticos que afectam os animais de companhia e de que forma
os respectivos quadros clínicos podem ser minimizados.
“Telefonar, é o primeiro reflexo!”. De facto, a maioria dos primeiros contactos que
ocorrem com tutores de animais intoxicados ocorrem via telefone. O Enfermeiro deve
tentar que o tutor mantenha a calma, tentando obter um pouco mais da história do
animal: como foi exposto? Por que via? Quanto mais ou menos é que ingeriu? Há quanto
tempo? O animal tem algum antecedente médico-cirurgico? Toma alguma medicação?
Uma boa anamnese por parte do enfermeiro é, portanto, um ponto chave para a
preparação da urgência.
Enquanto o tutor se desloca para a clinica, é útil investigar o tipo de xenobiótico em
causa e, na dúvida, recorrer à linha do Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através
do número 800250250.
Já no CAMV/Hospital, o enfermeiro veterinário apresenta um papel importante ao
efectuar a triagem, documentando o estado de consciência, a frequência respiratória, o
TRC, a cor das mucosas, a frequência cardíaca e a temperatura. Antes de pensar no
xenobiótico em si, a prática do ABC de urgência é prioritário. Só após a estabilização
médica de urgência pensamos em descontaminação. Esta, depende da via de exposição.
Nos casos de exposição ocular, deve-se irrigar o globo ocular em questão com solução
salina ou água tépida durante 20-30 minutos. O uso de liquido de limpeza de lentes de
contacto está desaconselhado dada a presença de químicos os quais podem ser
irritantes para os olhos. No caso do xenobiótico em causa ser corrosivo, podemos estar
perante uma urgência oftalmológica, que deverá ser reencaminhada para um colega
oftalmologista.
Em caso de absorção transcutânea, o enfermeiro deve ter o reflexo de usar material
protector (luvas e máscara) e lavar o animal com água tépida e corrente. Pode ser
utilizado sabão corrente ou detergente. O banho deverá ter uma duração de cerca de
15 minutos sendo que o animal deverá depois ser bem seco (com vista a evitar
hipotermia).
Em caso de ingestão, se esta ocorreu há menos de 2 horas, pode ser induzido o vómito,
salvo raras excepções como animais em estado comatoso ou xenobióticos cáusticos. O
uso de sal, mostarda, azeite e leite como emetizantes está contra-indicada.
Actualmente, a indução de vómito deve ser preferencialmente feita através da

administração de apomorfina. A água oxigenada pode ser uma alternativa viável, apesar
de estar associada ao aparecimento de esofagites e gastro-enterite hemorrágica. Pode
ser ainda efectuada uma lavagem gástrica, sobretudo quando: - a indução de emese
falhou ou está contra-indicada; - pretendemos administrar carvão activado. O animal
deve ser anestesiado e entubado; deve ser colocado em decúbito lateral com cabeça
em plano mais baixo que o tórax e proceder-se à entubação gástrica. Aquando da
realização de uma lavagem gástrica deve ser usada água aquecida, com vista a diminuir
o risco de hipotermia. Pode ainda ser administrado carvão activado após a lavagem.
Contudo, a lavagem gástrica está contra-indicada quando os xenobióticos são corrosivos
ou quando há risco de hemorragia/perfuração do tracto gastro-intestinal. Os
adsorventes como o carvão activado e catárticos (como o sorbitol) são
concomitantemente utilizados na descontaminação para, respetivamente, diminuírem
a quantidade de xenobiótico absorvida e aumentarem o trânsito digestivo.
Depois da descontaminação, o animal deve ser submetido a tratamento sintomático. De
facto, são poucos os xenobióticos com antídoto pelo que quando há suspeita de uma
intoxicação, o animal deve ser submetido a: 1) fluidoterapia, 2) tratamento de suporte
gastro-intestinal 3) tratamento de suporte neurológico 4) sedativos/reversores (se
necessário) 5) hepatoprotectores 6) tratamentos alternativos (como emulsão lipídica ou
hemodiálise). Durante a hospitalização o enfermeiro apresenta um papel importante
na monitorização do animal intoxicado, avaliando a hidratação, o TRC, a pressão arterial
e a temperatura.
Os xenobióticos mais frequentes serão brevemente discutidos, destacando-se:
micotoxinas (presentes na comida com bolor), chocolate, cebolas, frutos secos, uvas e
passas, xilitol (constituinte dos alimentos sem açúcar), detergentes caseiros,
etilenoglicol, chumbo e zinco, nicotina, plantas (como as Lilias e as palmeiras), antiparasitários externos (nomeadamente as piretrinas, particularmente nefastas para os
gatos), rodenticidas, organofosforados e carbamatos, acetaminofeno, marijuana e
cocaína e a lagarta do pinheiro.

