
ABORDAGEM INICIAL A
INTOXICAÇÕES EXÓGENAS

CONDUTA #1
GUIA DE



  A abordagem inicial a intoxicações exógenas baseia-se em 
estabilizar o paciente, seguindo o ABCDE, seguidos de medias 
de descontaminação e eliminação da droga ou drogas 
ingeridas.

- Lavagem cutânea:

  Em situações onde o paciente teve contato com venenos 
através da pele, algo bastante comum em trabalhadores 
rurais que utilizam venenos agrícolas, deve-se despir o 
paciente e lavar toda a pele exaustivamente.
  Outro cuidado é que as roupas sejam armazenadas em 
sacos plásticos e descartados de modo seguro.

- Lavagem gástrica:

  A lavagem gástrica não deve ser utilizada de rotina, tendo 
contraindicações específicas. Há bastante divergência na 
literatura sobre a efetividade e, mesmo realizado em 
adequadamente só consegue retirar cerca de 10% da dose 
ingerida.

        - Quando não realizar:
             1. Ingestão há mais de duas horas
             2. Ingestão de cáusticos e solventes
             3.  Sangramentos
                4. Instabilidade hemodinâmica    
       

INTRODUÇÃO:

MEDIDAS DE DESCONTAMINAÇÃO:
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            5. Pacientes que não protegem via aérea
       6. Pacientes com suspeita de perfuração de trato 
gastrointestinal

        - Como realizar:

             1. Certifique-se que o paciente protege via aérea
                  2. Passe uma sonda nasogástrica de tamanho 18 a 22 
para adultos ou 10 a 14 para crianças
             3. Posicione o paciente em decúbito lateral esquerdo
             4. Em pacientes adultos, infunda 250 ml de soro fisiológico 
pela sonda e aguarde o retorno. Repita o procedimento até retorno 
límpido. Em crianças infunda 10 ml/kg pela sonda e aguarde o 
retorno. Repita o procedimento até retorno límpido.

- Carvão ativado:
   Do mesmo modo que a lavagem, o carvão ativado só deve 
ser realizado em pacientes que protegem via aérea e que 
ingeriram a substância em até duas horas. Não deve ser 
realizado em pacientes rebaixados ou fazer a passagem da 
sonda nasogástrica para seu uso.

      - Quando não realizar:
             1. Contaminação há mais de duas horas
             2. Rebaixamento de nível de consciência
             3. Ingestão de substâncias não adsorvidas pelo carvão 
(ácidos, álcalis, cianeto, lítio e metais pesados)
            4. Crianças com menos de dois anos e gestantes
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     5. Suspeita de perfuração ou obstrução de trato 
gastrointestinal

        - Como realizar:
       1. Certifique-se que o paciente está consciente e 
orientado
             2. No adulto, dilua 50 gramas do carvão em 500 ml de 
água potável e solicite ao paciente ingerir por via oral. Na 
criança, dilua 1 g/kg em uma quantidade de água potável 10 
vezes maior que a dose e solicite ao paciente ingerir via oral 
(exemplo para criança de 10 kgs.: dissolver 10 gramas do 
carvão em 100 ml de água potável).
       3. O carvão tem um saber ruim e pode ser muito 
nauseante, sendo comum vômitos após a ingestão. Pode-se 
realizar um antiemético antes da ingestão para evitar isso.
               4. Não realize lavagem gástrica após. Caso opte pelos 
dois procedimentos, certifique-se que a lavagem seja 
realizada antes do uso do carvão ativado.

- Carvão ativado em múltiplas doses:
   Caso o paciente tenha ingerido carbamazepina, fenobarbital, 
fenitoína, dapsona, quinina ou teofilina, deve-se realizar o 
carvão ativado em múltiplas doses.

      -Como realizar:
  O preparo e administração seguem exatamente a mesma 
forma citada anteriormente. A diferença é que esta mesma 
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dose administrada deve ser repetida a cada 4 horas durante 
24 horas.

MEDIDAS DE ELIMINAÇÃO DAS DROGAS:

- Alcalinização urinária:
  Caso o paciente tenha ingerido salicilatos, metotrexato, 
antidepressivos tricíclicos, clorpropramida ou fenobarbital, a 
alcalinização urinária aumenta sua eliminação por via 
urinária. É importante ressaltar que esta conduta demanda 
monitorização constante do pH sanguíneo. Caso seu serviço 
não disponha de gasometrias com agilidade, o 
procedimento está contraindicado.

      - Quando não realizar:
         1. Hipervolemia já existente (edema pulmonar ou 
cerebral)
              2. Insuficiência renal
              3. Hipocalemia

        - Como realizar:
          1. Realizar 1 a 2 mEq/kg de bicarbonato em bolus. A 
ampola do bicarbonato a 8,4% tem 1 mEq/ml, ou seja, caso 
você esteja usando esta apresentação, basta fazer 1 a 2 
ml/kg
        2. Diluir 150 ml de bicarbonato em 850 ml de soro 
glicosado a 5% e infundir a uma dose de entre 200 e 250 
ml/h
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   3. Dosar potássio e gasometria a cada 4 horas buscando 
manter um pH sérico entre 7,55 e 7,6
    4. Ajuste a vazão para ter o pH desejado. Não há uma 
regra fixa mas, recomendamos reduzir ou elevar a vazão em 
50 ml/h a cada dosagem do pH.
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O PLANTÃO TE EXIGE O PREPARO E O
CONHECIMENTO PRÁTICO QUE A FACULDADE NÃO TE DEU

O Meu Staff Emergência é uma 
plataforma completa e pronta para te 
fazer conduzir os plantões com 
segurança e eficácia.

Te oferecemos acesso imediato e 
ilimitado a mais de (atualmente) 150 
horas de conteúdo prático, didático e 
adaptado à realidade dos nossos 
hospitais do Brasil .

E o melhor: exigindo pouco do seu 
tempo e quase nada do seu dinheiro.

Conheça por dentro e avalie, sem 
riscos. Clicando no link do botão 
verde você assina por apenas R$1,00 
(sim, isso mesmo, só UM REAL pra você 
experimentar)

CLIQUE NO LINK PARA SABER MAIS

https://meustaff.co/emergencia-promo1/

MAS NÓS JÁ AJUDAMOS MAIS DE
6 MIL MÉDICOS E PODEMOS TE AJUDAR TAMBÉM.

MEUSTAFF EMERGÊNCIA - PROMOÇÃO



CONCLUSÃO

Concluímos aqui o (GUIA DE CONDUTA #01) e esperamos, de 
verdade, que você tenha gostado desse conteúdo feito com 
dedicação, carinho e sem custos para você.

Sempre nos propondo a levar conteúdo prático e de qualidade 
na profundidade ideal, saindo um pouco do Instagram, que 
nem sempre nos permite detalhar alguns assuntos. E por isso é 
realmente importante saber seu feedback sobre este material.
Deixa lá sua mensagem no @meustaff e, caso for postar sua 
leitura nos stories, não esquece de marcar a gente :)
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