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PEIXE-LEÃO

O peixe-leão é um gênero de peixes peçonhentos comumente encontrados em recifes 
tropicais. Nativo do Indo-Pacífico, o peixe-leão é um dos invasores mais infames no Atlântico 
ocidental. Este predador voraz não é uma 
ameaça para os mergulhadores, mas a sua 
introdução nos ecossistemas exóticos pode 
dizimar espécimes juvenis. Em uma tentativa 
de controlar a propagação das populações 
de peixe-leão, mergulhadores recreativos nas 
Américas iniciaram campanhas agressivas 
para caçá- los; no processo, muitos 
mergulhadores sofrem perfurações com os 
espinhos afiados do Peixe-leão, o que pode 
causar feridas dolorosas e, por vezes, 
complicadas. 

IDENTIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
Peixe-leão, turkeyfish e peixe-zebra são nomes comuns para espécies do género Pterois, um 
subconjunto de peixes da peçonhenta família Scorpaeniform. Embora o peixe-leão seja 
nativo do Indo-Pacífico, membros da ordem Scorpaenidae podem ser encontrados nos 
oceanos de todo o mundo, mesmo em águas árticas. Espécimes de peixe-leão são 
tipicamente vermelhos com listras brancas e pretas e têm vistosas nadadeiras pontiagudas. 
As espécies incluem Pterois volitans , P. miles , P. radiata e P. antenata entre outras. 

INVASÃO DO ATLÂNTICO OCIDENTAL 
Desde o início de 1990, peixes-leão invasores têm causado estragos em populações locais 
de peixes de recife no Atlântico ocidental. Das nove espécies de  Pterois, apenas  P. 
volitans e P. miles são encontradas em águas do Atlântico ocidental, mas elas estão em uma 
área que vai desde Rhode Island ao norte até a Venezuela e as Guianas. 

RISCO PARA OS SERES HUMANOS 
Como desconhecem predadores, estes peixes são geralmente dóceis, permitindo que os 
mergulhadores se aproximem o suficiente e tornando-os alvos fáceis para a caça submarina. 
Infelizmente, as tentativas desesperadas de erradicar estes peixes das Américas têm 
causado um aumento significativo na incidência de perfurações causadas por peixe-leão. 



EPIDEMIOLOGIA 
A prevalência e a incidência de envenenamentos por peixe-leão são desconhecidas. Os 
clínicos que tratam os casos de acidentes podem optar por não consultar um centro de 
controle de intoxicações, e nos Estados Unidos não estão sob nenhuma obrigação de relatar 
essas lesões a órgãos estaduais ou federais. Existem na literatura científica 108 casos de 
envenenamentos por peixe-leão relatados entre 1976 e 2001, e quase todos esses casos 
são na verdade de aquaristas marinhos. É impossível saber quantas vítimas não foram 
tratadas e quantos tratamentos não foram relatados, mas a frequência de casos relatados 
parece indicar que os envenenamentos por peixes-leão não são incomuns. 

Torneios de caça ao peixe-leão estão se tornando cada vez mais populares em todo o 
Caribe. Estudos recentes realizados pela equipe da DAN em Cozumel, no México, 
contabilizaram um total de 26 casos de envenenamento por peixe-leão em quatro anos de 
torneios. A Incidência de acidentes durante esses eventos foi de 7-10% dos participantes. 

MECANISMO DE LESÃO 
A maioria dos acidentes relacionados ao peixe-leão ocorre devido a um manuseio 
descuidado, geralmente durante a caça submarina ou durante o preparo dos peixes para o 
consumo. Os peixes-leão têm espinhos afiados localizados ao longo da nadadeira dorsal, 
nadadeiras pélvicas e anal, e as perfurações podem ser extremamente dolorosas e levar a 
um rápido desenvolvimento de edema localizado e hemorragia subcutânea. A dor pode 
durar várias horas, o edema tipicamente desaparece em dois a três dias, e a descoloração 
do tecido pode durar até quatro ou cinco dias. Devido ao edema e a toxicidade inerente ao 
veneno, feridas de perfuração nos dedos podem levar à isquemia (restrição ao fornecimento 
de sangue para os tecidos) e necrose. 

PREVENÇÃO 
Os peixes-leão não são, de forma alguma, agressivos. Para evitar ferimentos, mantenha uma 
distância prudente. Se você estiver participando de atividades de caça submarina ou de abate, 
evite improvisações e não tente manusear estes animais até que você tenha aprendido com 
mergulhadores mais experientes. 



PRIMEIROS SOCORROS 
Se você sofrer uma perfuração, mantenha a calma. Notifique o líder de mergulho e seu dupla. A 
prioridade é terminar seu mergulho com segurança, retornando à superfície a uma velocidade 
de subida normal. Não pule nenhuma obrigação de descompressão. 

Na superfície, os prestadores de primeiros socorros deverão: 
1. Lavar o ferimento com água doce limpa. 

2. Retirar qualquer material estranho visível. 

3. Controlar o sangramento, se necessário. É correto permitir que pequenos furos sangrem 
por um minuto imediatamente após a perfuração (isso pode diminuir a carga de veneno). 

4. Aplique calor. Imerja a área afetada em água quente (limite máximo de 45 °C) por 30 a 
90 minutos. Se você estiver ajudando uma vítima, teste a água em si mesmo primeiro 
para avaliar os níveis de calor toleráveis. Não confie na avaliação da vítima, já que a dor 
intensa pode prejudicar a sua capacidade de avaliar os níveis de calor toleráveis. Se 
você não tem como medir a temperatura da água, uma boa regra é usar a água mais 
quente que você pode tolerar sem se queimar. Note que diferentes áreas do corpo 
apresentam diferentes tolerâncias ao calor, portanto teste a água na mesma área em que 
o mergulhador foi ferido. Repita se necessário.  
 
NOTA: A termólise também pode ser um benefício secundário valioso, mas tende a ser 
menos eficaz nos casos em que o veneno foi injetado profundamente nos tecidos. 

5. Aplique curativos conforme necessário. 

6. Procure uma avaliação médica profissional. 



CARAVELA

As caravelas são cnidários flutuantes caracterizados por bolsas azuis cheias de ar e longos 
tentáculos que ficam à deriva na superfície do oceano. Entrar em contato com os tentáculos 
de uma caravela pode causar dor intensa e outros sintomas sistêmicos. 

BIOLOGIA E IDENTIFICAÇÃO 
Existem duas espécies de caravelas: a Physalia physalis no 
Atlântico e a Physalia utriculus no Indo-Pacífico. A caravela 
do Atlântico pode atingir tamanhos um pouco maiores, 
com a bolsa de ar raramente excedendo 30 cm (1 pé) e 
tentáculos com 10 metros (33 pés) em média e 
possivelmente chegando a 50 metros 165 pés. 

Embora muitas pessoas acreditem que as caravelas sejam 
espécies de águas-vivas, este gênero pertence à ordem 
Siphonophora, uma classe de hidrozoários. O que vemos 
como um único espécime é na verdade uma colônia 
composta por até quatro tipos diferentes de pólipos. 
Apesar da sua semelhança, estes animais são mais 
próximos dos corais-de-fogo do que das águas-vivas. 

É fácil reconhecer uma caravela; se você observar tentáculos azuis, pode apostar que eles 
pertencem a um Physalia. 

RISCO PARA SERES HUMANOS 
Os pólipos de caravelas contém cnidócitos que injetam uma potente neurotoxina proteica 
capaz de paralisar peixes pequenos. Para os seres humanos, a maioria das queimaduras 
causa marcas vermelhas acompanhadas de inchaço e dor de moderada a grave. Estes 
sintomas locais duram entre dois a três dias. 

Os sintomas sistêmicos são menos frequentes, mas potencialmente graves. Eles podem 
incluir mal-estar generalizado, vômitos, febre, elevação da frequência cardíaca em repouso 
(taquicardia), falta de ar e cãibras musculares no abdômen e nas costas. As reações 
alérgicas graves ao veneno da caravela podem interferir com a função cardíaca e 
respiratória, portanto os mergulhadores devem sempre procurar uma avaliação médica 
profissional assim que possível. 



EPIDEMIOLOGIA 
Aproximadamente 10.000 envenenamentos por cnidários ocorrem a cada verão nas costas 
da Austrália, a grande maioria dos quais envolve o gênero Physalia. Na verdade, em todo o 
mundo as caravelas são responsáveis pela maioria dos acidentes que exigem uma avaliação 
médica. O risco não é tão grande para os mergulhadores, porém a maioria das queimaduras 
por  physalias  ocorre em praias ou na superfície da água, e não enquanto a vítima está 
submersa. Certas regiões são conhecidas por terem surtos sazonais, mas a incidência é 
muito variável entre regiões. 

PREVENÇÃO 
• Sempre olhe para cima e ao redor, enquanto volta à superfície. Preste atenção 

especial durante os últimos 5-7 metros de sua subida, uma vez que esta é a área 
onde você pode encontrar cnidários e seus tentáculos submersos.   

• Vista roupas que cubram o corpo inteiro, independentemente da temperatura da 
água. Proteção mecânica é a melhor maneira de prevenir queimaduras e lesões 
cutâneas.   

• Em áreas onde esses animais são conhecidos por serem endêmicos, um colete com 
capuz pode ser a melhor maneira de proteger o seu pescoço. 

PRIMEIROS SOCORROS 
1. Evite esfregar a área. Tentáculos de cnidários são como espaguetes revestidos de 

nematocistos, portanto esfregar a área ou permitir que os tentáculos rolem sobre a 
pele irá aumentar exponencialmente a área da superfície afetada e, 
consequentemente, o processo de envenenamento.   
 
NOTA: a dor inicial pode ser intensa. Embora complicações fatais sejam raras, 
monitore a circulação, as vias aéreas e a respiração da vítima, e esteja preparado para 
realizar a RCP, se necessário. 

2. Remova os tentáculos. Você deve tomar muito cuidado para remover os tentáculos 
da caravela, a fim de evitar mais envenenamento. Esses característicos tentáculos 
azuis são muito resistentes à tração, portanto você pode removê-los facilmente com 
uma pinça ou luvas.   
 



NOTA: Se você não tiver acesso a uma pinça ou luvas, a pele de seus dedos é 
provavelmente grossa o suficiente para protegê-lo. Tenha em mente, contudo, que 
após a remoção seus dedos podem conter centenas ou mesmo milhares de 
nematocistos não disparados, portanto aja como se você tivesse manuseado uma 
pimenta muito forte, que causa bolhas em tudo o que você toca, e trate seus dedos 
de acordo com as recomendações dos passos seguintes. 

3. Lave a área com água do mar. Uma vez que os tentáculos e quaisquer 
remanescentes tenham sido removidos, use uma seringa de grande volume e lave a 
área com uma poderosa corrente de água do mar para remover qualquer nematocisto 
não disparado restante. Nunca use água doce uma vez que isso fará com que os 
nematocistos que ainda não dispararam o façam. 

4. Aplique calor. Imerja a área afetada em água quente (limite máximo de 45 °C) durante 
30 a 90 minutos. Se você estiver ajudando uma vítima, teste a água em si mesmo 
primeiro para avaliar os níveis de calor toleráveis. Não confie na avaliação da vítima, já 
que a dor intensa pode prejudicar a sua capacidade de avaliar os níveis de calor 
toleráveis. Se você não tem como medir a temperatura da água, uma boa regra é 
usar a água mais quente você pode tolerar sem se queimar. Note que diferentes áreas 
do corpo apresentam diferentes tolerâncias ao calor, por isso teste a água na mesma 
área em que o mergulhador foi ferido. Repita se necessário. Se não houver água 
quente disponível, aplique uma compressa fria ou gelo em um saco plástico seco.   
 
NOTA: A aplicação de calor tem dois propósitos: 1) ela pode mascarar a percepção 
da dor; e 2) ela pode ajudar na termólise. Uma vez que se sabe que o veneno é uma 
proteína que foi inoculada superficialmente, a aplicação de calor pode ajudar na 
desnaturação da toxina. 

5. Sempre procure uma avaliação médica de emergência. 

6. Continue a monitorar o paciente até que ele esteja sob cuidados médicos mais 
avançados. 



USO DE VINAGRE 

O uso de vinagre é controverso com Physaliaspp. Embora tradicionalmente o uso 
de vinagre tenha sido recomendado, vários estudos tanto in vivo quanto in vitro 
mostraram que ocorre uma enorme descarga de nematocistos após o uso de 
vinagre sobre certas espécies de cnidários, incluindo Physalia. Ainda assim, as 
diretrizes da American Heart Association (AHA 2010) recomendam a aplicação 
de vinagre para todas as medusas, incluindo Physalia  spp. Se algo mudar, a 
DAN irá informa-lo. 

Se você optar por aplicar vinagre, você pode otimizar a aplicação e economizar 
significativamente usando frascos de spray. Pulverize generosamente a área com vinagre por 
não menos do que 30 segundos para neutralizar qualquer remanescente invisível. Remova 
todos os tentáculos restantes. 



CORAL-DE-FOGO

Os corais-de-fogo são cnidários marinhos coloniais que quando tocados podem causar 
reações cutâneas semelhantes a queimaduras. Acidentes relacionados a corais-de-fogo são 
comuns entre mergulhadores que não possuem um bom controle de flutuabilidade. 

BIOLOGIA E IDENTIFICAÇÃO 
Os co ra i s -de- fogo , que pe r tencem ao 
género  Millepora, são encontrados em águas 
tropicais e subtropicais de todo o mundo. 
Geralmente o coral-de-fogo adota uma formação 
ramificada verde-amarela ou acastanhada, 
embora sua aparência externa muitas vezes varie 
devido a fatores ambientais. Como o coral-de-
fogo pode colonizar estruturas rígidas, ele pode 
adotar até mesmo uma aparência bastante 
pedregosa com uma coloração enferrujada. 

Apesar de sua estrutura calcária, o coral-de-fogo não é um coral verdadeiro; estes animais 
são mais próximos das caravelas e de outros hidrozoários. 

MECANISMO DE LESÃO 
O coral-de-fogo recebe o seu nome devido à sensação de queimadura experimentada por 
aqueles que entram em contato com um membro da espécie. A reação cutânea leve a 
moderada que ele causa é o resultado de cnidócitos presentes em seu esqueleto calcário; 
estes cnidócitos contêm nematocistos que disparam ao serem tocados, injetando sua 
peçonha. 

SINAIS E SINTOMAS 
A sensação de queimação pode durar várias horas e está frequentemente associada a uma 
erupção cutânea que aparece de minutos a horas após o contato. Essa erupção cutânea 
pode levar vários dias para sumir. Muitas vezes a reação cutânea diminui em um ou dois 
dias, mas ela pode reaparecer vários dias ou semanas após a erupção inicial desaparecer. 

Lacerações de coral-de-fogo, nas quais uma ferida aberta recebe a peçonha diretamente, 
são as lesões de-coral-fogo mais problemáticas. O Veneno de Millepora spp. é conhecido 
por causar necrose do tecido nas extremidades de uma ferida. Estas lesões devem ser 



cuidadosamente observadas, já que o tecido necrosado oferece um ambiente perfeito para o 
desenvolvimento de infecções graves. 

PREVENÇÃO 
• Evite tocar nestas formações calcárias.  

• Se você precisar se ajoelhar no fundo, procure zonas arenosas claras.   

• Lembre-se de que superfícies duras como rochas e conchas antigas podem ser 
colonizadas por coral-de-fogo, mesmo que não tenham uma aparência ramificada.   

• Use sempre roupas de mergulho que cobrem o corpo inteiro para se proteger dos 
efeitos do contato.   

• Tenha um bom controle de flutuabilidade.  

• Sempre olhe para baixo ao descer. 

PRIMEIROS SOCORROS 
1. Lave a área afetada com vinagre doméstico. 

2. Manchas vermelhas e bolhas provavelmente irão se desenvolver. Não as perfure; 
apenas deixe-as secar naturalmente. 

3. Mantenha a área limpa, seca e arejada - o tempo fará o resto. 

4. Em caso de feridas abertas, procure uma avaliação médica.   
 
NOTA: A peçonha do coral-de-fogo é conhecido por ter efeitos dermonecróticos. 
Compartilhe esta informação com o seu médico antes de qualquer tentativa de 
suturar a ferida, já que as bordas da ferida podem necrosar. 

5. Antibióticos e um reforço da vacina de tétano podem ser necessários. 



POLVO-DE-ANÉIS-AZUIS

O polvo-de-anéis-azuis é uma pequena espécie de polvo peçonhento que vive em poças de 
maré tropicais desde o sul do Japão até os recifes costeiros da Austrália e do Indo-Pacífico 
ocidental. Este pequeno polvo é o único cefalópode conhecido perigoso para os seres 
humanos. 

IDENTIFICAÇÃO 
O polvo-de-anéis-azuis quase nunca excede 
20 centímetros (oito polegadas) de tamanho. 
Sua característica mais marcante são os anéis 
iridescentes azuis que cobrem seu corpo 
amarelo; no entanto, é importante salientar que 
essa característica só é exibida quando o 
animal é perturbado, está caçando ou 
acasalando. Quando calmo ou em repouso, o 
animal pode apresentar uma coloração 
amarelada, cinza ou bege sem quaisquer anéis azuis visíveis. O polvo-de-anéis-azuis é mais 
ativo à noite, passando a maior parte do dia escondido em sua toca em áreas rasas ou 
poças de maré. 

EPIDEMIOLOGIA 
Envenenamentos por polvo-de-anéis-azuis são muito raros. Estes animais são endêmicos 
apenas do sul do Japão, Austrália e do Indo-Pacífico ocidental. Casos ocorridos fora desta 
região são geralmente resultado de manuseio intencional de espécimes de aquário. Existem 
apenas poucos casos fatais relatados. Uma intervenção médica profissional realizada a tempo 
deve levar a uma recuperação total. 

MECANISMO DE LESÃO 
Tal como acontece com todos os cefalópodes, o polvo tem um bico forte semelhante aos 
dos papagaios e periquitos. Todos os polvos têm algum tipo de peçonha para paralisar suas 
vítimas, mas a mordida do polvo-de-anéis-azuis pode conter uma neurotoxina extremamente 
poderosa chamada tetrodotoxina (TTX), que pode ser até 10.000 vezes mais potente do que 
o cianeto e pode paralisar uma vítima em questão de minutos. Teoricamente, um pouco mais 
de meio miligrama deste veneno - quantidade que pode ser colocada na cabeça de um 
alfinete - é suficiente para matar um ser humano adulto. 



Certas bactérias presentes nas glândulas salivares dos polvos-de-anéis-azuis sintetizam a 
toxina. A TTX não é exclusiva do polvo-de-anéis-azuis; certas salamandras, algumas rãs, 
gastrópodes Conus sp. e baiacus também podem ser uma fonte de envenenamento por 
TTX, embora por mecanismos diferentes. 

SINAIS E SINTOMAS 
Uma mordida de um polvo-de-anéis-azuis geralmente é indolor ou não mais dolorosa do que 
uma picada de abelha; entretanto, mesmo picadas indolores devem ser levadas a sério. Os 
sintomas neurológicos dominam todas as fases do envenenamento, e se manifestam como 
parestesia (formigamento e dormência) progredindo para paralisia que pode culminar em 
morte. 

Caso o envenenamento tenha ocorrido, os sinais e sintomas geralmente começam em 
poucos minutos e podem incluir parestesia dos lábios e língua. Isto é geralmente seguido por 
salivação excessiva, dificuldades de pronúncia (disartria), dificuldade para engolir (disfagia), 
sudorese, tontura e dor de cabeça. Os casos graves podem progredir para fraqueza 
muscular, descoordenação motora, tremores e paralisia. A paralisia pode eventualmente 
afetar músculos respiratórios, o que pode levar à hipóxia grave com cianose (coloração azul 
ou roxo do tecido devido à insuficiência de oxigênio no sangue). 

PREVENÇÃO 
• Estes animais não são agressivos, e os mergulhadores não devem temer os polvos-

de-anéis-azuis.  

• Se encontrá-los, evite manipular esses animais.  

• Devido ao seu pequeno tamanho e ausência de esqueleto, a toca de um polvo-de-
anéis-azuis pode ser um pequeno espaço acessível apenas por uma pequena fenda, 
portanto evite coletar garrafas, latas ou conchas de moluscos em áreas habitadas por 
eles. 



PRIMEIROS SOCORROS 
Os cuidados são de suporte. Não existe antiveneno disponível. Se alguém for mordido: 

1. Limpe o ferimento com água doce e preste os cuidados como a um pequeno 
ferimento. 

2. Aplique a técnica de imobilização por pressão.  
 
NOTA: A TTX é uma toxina estável ao calor, de modo que a aplicação de calor não 
desnatura a toxina. 

3. Preste atenção aos sinais e sintomas de paralisia progressiva.   
 
- Esteja preparado para fornecer ventilação mecânica com um reanimador manual ou 
com um ventilador acionado manualmente.   
- Não espere pelos sinais e sintomas de paralisia. Sempre procure uma avaliação no 
serviço de urgência mais próximo.   
 
NOTA: O local da picada pode ser indolor e ainda assim ser letalmente tóxico. 

4. A excisão da ferida nunca é recomendada. 



CUBOZOÁRIOS

As águas-vivas da classe Cubozoa são medusas com o corpo em forma de cubo notórias 
por possuírem uma das peçonhas mais potentes conhecidas pela humanidade. Certas 
espécies podem matar um humano adulto em menos de três minutos, tempo insuficiente 
para qualquer resposta de socorro. 

BIOLOGIA E IDENTIFICAÇÃO 
Medusas são a forma migrante dos cnidários. 
No caso dos cubozoários, seu corpo tem um 
formato de cubo, com tentáculos que se 
estendem a partir de cada um dos cantos. Os 
cubozoários são animais complexos, com um 
mecanismo de propulsão e um sistema 
nervoso relativamente sofisticado para uma 
água-viva. Eles têm até 24 olhos, alguns deles 
com córneas e retinas, o que lhes permite não 
só detectar a luz, mas também ver e contornar 
objetos para evitar a colisão. 

Enquanto algumas medusas dependem de 
algas simbiót icas para sobreviver, os 
cubozoários predam pequenos peixes, que 
são imediatamente paralisados ao entrarem 
em contato com os seus tentáculos. Em 
seguida os tentáculos são retraídos, levando a 
presa para dentro do sino para serem digeridas. Algumas espécies caçam diariamente, e à 
noite algumas espécies podem ser observadas em repouso no fundo do oceano. 

EPIDEMIOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO 
De 1884 a 1996, houve mais de 60 mortes por contato com cubozoários relatadas na 
Austrália. Existem espécies de cubozoários em quase todos os mares tropicais e 
subtropicais, mas as espécies que oferecem risco de vida parecem estar restritas ao Indo-
Pacífico. 



ESPÉCIES NOTÓRIAS 

 
VESPA-DO-MAR 
Encontrado nas águas costeiras da Austrália e do 
Sudeste da Ásia, vespa-do-mar é o nome popular 
do mais perigoso cnidário: Chironex fleckeri. O maior 
cubozoário, a vespa-do-mar tem um corpo de 
aproximadamente 20 centímetros (8 polegadas) de 
diâmetro e tentáculos que vão desde alguns 
centímetros até três metros (10 pés). O contato com 
esses animais desencadeia o processo de 
envenenamento mais potente e letal conhecido pela 
ciência. O envenenamento pela vespa-do-mar provoca uma dor excruciante imediata 
seguida de insuficiência cardíaca. A morte pode ocorrer em menos de três minutos. 
Estudos recentes identificaram um componente da peçonha que perfura um buraco nas 
células vermelhas do sangue, causando uma libertação maciça de potássio, possivelmente 
responsável pela depressão cardiovascular letal. O mesmo estudo também pode ter 
identificado uma maneira de inibir este efeito, o que nos próximos anos pode vir a ser 
clinicamente promissor. 

ÁGUA-VIVA-DE-QUATRO-MÃOS 
O habitat do cubozoário conhecido como água-viva-de-quatro-mãos (Chiropsalmus 
quadrumanus) se estende da Carolina do Sul até o Caribe, o Golfo do México e ao sul até o 
Brasil. A água-viva-de-quatro-mãos pode causar queimaduras extremamente dolorosas e é 
o parente americano ligeiramente menor da vespa-do-mar australiana. Há um caso 
documentado de um menino de quatro anos de idade que foi queimado no Golfo do México 
e morreu em 40 minutos. 

TAMOYA OHBOYA 
O cubozoário  Tamoya ohboya  é uma espécie relativamente desconhecida, altamente 
venenosa encontrada no caribe holandês. Desde 1989, houve cerca de 50 avistamentos 
confirmados, principalmente em Bonaire e os demais nas costas do México, St. Lucia, 
Honduras, São Vicente e Granadinas. Houve somente três casos de envenenamento, que 
levaram a uma dor intensa e lesões na pele; apenas um caso exigiu internação. 



SÍNDROME DE IRUKANDJI 

Pequenas cubomedusas encontradas nas 
proximidades da Austrália,  Carukia barnesi  e  Malo 
kingi , são responsáveis pelo assutador e 
extremamente doloroso complexo sintomático 
conhecido como síndrome de Irukandji. Estes 
pequenos cubozoários têm apenas alguns 
milímetros de corpo com tentáculos de até um 
metro (3 pés). Felizmente, mortes causadas por 
essas espécies menores são raras, mas as 
queimaduras são extremamente dolorosas e podem causar sintomas sistêmicos incluindo 
instabilidade cardiovascular que exige atenção médica imediata. Sobreviventes relataram 
uma sensação de morte iminente, alegando que eles estavam certos de que não poderiam 
sobreviver a uma dor tão intensa e generalizada; entretanto, é importante salientar que uma 
única queimadura não deve ser fatal. 

Embora queimaduras de espécies menos conhecidas de cubomedusas nãos sejam 
necessariamente letais, elas ainda podem ser muito dolorosas. Uma avaliação médica 
imediata é sempre recomendável. 

PREVENÇÃO 
• Faça uma pesquisa apropriada sobre as áreas em que você pretende mergulhar.   

• Evite conhecidos habitats de cubozoários se você não tiver certeza de que o local de 
mergulho ou natação é seguro. Se for queimado, a estabilidade cardiovascular pode 
se deteriorar rapidamente, com muito pouco tempo para qualquer intervenção de 
campo efetiva.  

• No norte de Queensland, na Austrália, armadilhas de redes são colocadas na água 
onde existem cubomedusas durante os meses de verão (novembro a maio), mas elas 
não podem garantir a segurança.  

• Minimize áreas desprotegidas. Use sempre roupas de proteção completas, capuzes, 
botas e luvas. Algo tão simples quanto uma meia-calça de nylon usada sobre a pele 
previne queimaduras de águas-vivas.  

• Leve vinagre doméstico suficiente com você para todos os locais de mergulho. 



PRIMEIROS SOCORROS 

Em caso de acidente com qualquer água-viva, siga 
estes procedimentos nesta ordem: 

1. Acione os serviços médicos de emergência 
locais. 

2. Monitore as vias aéreas, a respiração e a 
circulação da vítima. Esteja preparado para 
rea l i za r a RCP a qua lque r momento 
(especialmente se você suspeitar que o 
acidente tenha sido com uma cubomedusa). 

3. Evite esfregar a área. Os tentáculos das 
cubomedusas podem ser cil índricos ou 
achatados, mas eles são revestidos de 
cnidócitos, então esfregar a área ou permitir que 
os tentáculos rolem sobre a pele aumenta 
exponencialmente a superfície afetada e o processo de envenenamento. 

4. Aplique vinagre doméstico sobre a área. Derrame ou borrife vinagre generosamente 
sobre a área por não menos que 30 segundos para neutralizar quaisquer vestígios 
invisíveis. Você pode derramar o vinagre sobre a área ou usar um frasco de spray, o 
que otimiza a aplicação. Deixe o vinagre repousar durante alguns minutos antes de 
fazer qualquer outra coisa.   
 
NOTA: Isto não interfere com a dor ou com o veneno já injetado, mas destina-se a 
estabilizar qualquer nematocisto não disparado ainda restante na pele do 
mergulhador antes de tentar removê-lo. 

5. Lave a área com água do mar (ou soro fisiológico). Use uma seringa com um fluxo 
constante de água para ajudar a remover os restos de tentáculo. Não esfregue.   
 
NOTA: Não use água doce; isso pode causar um disparo em massa dos 
nematocistos. 



6. Aplique calor. Imerja a área afetada em água quente (limite máximo de 45 °C) durante 
30 a 90 minutos. Se você estiver ajudando uma vítima queimada, teste a água em si 
mesmo primeiro para avaliar os níveis de calor toleráveis. Não confie na avaliação da 
vítima, já que a dor intensa pode prejudicar a sua capacidade de avaliar os níveis de 
calor toleráveis. Se você não tem como medir a temperatura da água, uma boa regra 
é usar a água mais quente você pode tolerar sem se queimar. Note que diferentes 
áreas do corpo têm diferentes tolerâncias ao calor, assim teste a água na mesma área 
em que o mergulhador foi ferido. Repita se necessário. Se não houver água quente 
disponível, aplique uma compressa fria ou gelo em um saco plástico seco.   
 
NOTA: A aplicação de calor tem dois propósitos: 1) ela pode mascarar a percepção 
da dor; e 2) ela pode ajudar na termólise. Uma vez que se sabe que o veneno é uma 
proteína que foi inoculada superficialmente, a aplicação de calor pode ajudar na 
desnaturação da toxina. 

7. Sempre procure uma avaliação médica de emergência. 



CONUS

Conus sp. são gastrópodes marinhos caracterizados por uma concha cônica e padrões de 
cores bonitas. **Conus** sp. possuem um dente semelhante a um arpão capaz de injetar 
uma neurotoxina potente que pode ser perigosa para os seres humanos. 

DISTRIBUIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 

Existem cerca de 600 diferentes espécies no gênero Conus, todas peçonhentas. 
Os Conus  sp. vivem em recifes rasos parcialmente enterrados sob sedimentos arenosos, 
rochas ou corais em águas tropicais e subtropicais. Algumas espécies se adaptaram a águas 
mais frias. 
 
MECANISMO DE LESÃO 
As lesões normalmente ocorrem quando o animal é 
manipulado. Os gastrópodes do gênero Conus picam 
estendendo um tubo longo e flexível chamado de 
probóscide e, em seguida, disparando um dente 
venenoso em forma de arpão (radula).  

SINAIS E SINTOMAS 
A picada de um gastrópode do gênero Conus pode causar uma dor leve a moderada, e a 
área pode desenvolver outros sinais de reação inflamatória aguda como vermelhidão e 
inchaço. As conotoxinas afetam o sistema nervoso e são capazes de causar paralisia, o que 
pode levar à insuficiência respiratória e morte. 



EPIDEMIOLOGIA 
A prevalência e a incidência de acidentes com gastrópodes do gênero Conus é 
desconhecida, mas provavelmente é uma ocorrência muito rara com mergulhadores e com a 
população em geral. Os coletores de conchas (profissionais ou amadores) podem ter um 
risco maior. 

PREVENÇÃO 
Se você encontrar um belo gastrópode marinho que se parece com um cone, é 
provavelmente um gastrópode do gênero Conus. É difícil saber se um Conus sp. habita uma 
determinada concha, pois eles são capazes de se esconder dentro delas. Como todos os 
gastrópodes do gênero Conus são venenosos, por segurança não toque em um. 

PRIMEIROS SOCORROS 
Infelizmente, não existe um tratamento específico para acidentes com gastrópodes do 
gênero Conus. Os primeiros socorros se concentram em controlar a dor, mas não são 
capazes de influenciar no resultado. O envenenamento não será necessariamente fatal, mas, 
dependendo da espécie, da quantidade de veneno injetado e do tamanho e da 
susceptibilidade da vítima, pode ocorrer uma paralisia completa e isso pode levar à morte. A 
peçonha do Conus sp. é uma mistura de muitas substâncias diferentes, incluindo a 
tetrodotoxina (TTX). 

1. Limpe o ferimento com água doce e preste os cuidados a um pequeno ferimento. 

2. Aplique a técnica de imobilização por pressão.  
 
NOTA: A aplicação de calor pode ajudar no controle da dor, mas como a TTX é uma 
toxina estável ao calor, a aplicação de calor não desnaturará a toxina. 

3. Preste atenção aos sinais e sintomas de paralisia progressiva.   
 
- Esteja preparado para fornecer ventilação mecânica com um reanimador manual ou 
com um ventilador acionado manualmente.   
 
- Não espere por sinais e sintomas de paralisia. Sempre procure uma avaliação no 
serviço de emergência mais próximo.   
 
NOTA: O local da picada pode ser indolor e ainda assim ser letalmente tóxico. 



INTRODUÇÃO

Um envenenamento é o processo pelo qual um veneno ou toxina é injetado em outro ser 
através de uma mordida, picada ou ferroada. O envenenamento ocorre sempre através do 
contato direto com um animal (ou partes dele, como tentáculos de água viva à deriva). Há 
dois possíveis mecanismos de injeção: ativos, tais como o da água-viva ou dos gastrópodes 
Conus sp., ou passiva, como o do peixe-leão ou dos ouriços-do-mar. As lesões ocorrem 
geralmente durante as entradas ou saídas a partir da costa, por contato acidental ou por 
tentativas deliberadas de manipular um espécime. Os envenenamentos são raros, mas 
podem oferecer risco à vida e podem exigir uma resposta rápida de primeiros socorros. 
Neste capítulo, vamos abordar alguns acidentes com animais peçonhentos comuns, bem 
como alguns dos casos mais raros, porém graves. 



OURIÇOS-DO-MAR

Os ouriços-do-mar são criaturas tipicamente pequenas, arredondadas e espinhosas 
encontradas em ambientes em costões rochosos marinhos rasos. O principal perigo 
associado aos ouriços-do-mar é o contato com seus espinhos. 

 
BIOLOGIA E IDENTIFICAÇÃO 

Os ouriços-do-mar são equinodermos, um filo de 
animais marinhos compartilhado com estrelas-do-
mar, bo lachas-do-mar e pep inos-do-mar. 
Equinodermos são reconhecidos por sua simetria 
pentaradial (eles têm cinco raios de simetria), que é 
facilmente observada em uma estrela do mar. Essa 
simetria corresponde a um sistema hidrovascular 
usado para a locomoção, transporte de nutrientes e 
resíduos, e respiração. Os ouriços-do-mar possuem 
pés tubulares chamados de pedicelárias, que 
permitem o movimento. Em um gênero de ouriço-do-
mar – o ouriço-flor -algumas das pedicelárias 
evoluíram em garras tóxicas. Nesta espécie, os 
espinhos são curtos e inofensivos, mas essas garras 
tóxicas podem causar um envenenamento. 

Os ouriços-do-mar se alimentam de matéria orgânica no fundo do mar. A sua boca está 
localizada na base de seu corpo e seu ânus está no topo. A cor dos ouriços-do-mar varia 
dependendo da espécie - tons de preto, vermelho, marrom, verde, amarelo e rosa são 
comuns. 

DISTRIBUIÇÃO 
Existem espécies de ouriços do mar em todos os oceanos, de águas tropicais a polares. A 
maioria dos acidentes entre ouriços-do-mar e o homem ocorrem em águas tropicais e 
subtropicais. 



MECANISMO DE LESÃO 
Os ouriços-do-mar são recobertos por espinhos, que podem facilmente atravessar botas e 
roupas de mergulho, perfurar a pele e se quebrar. Esses espinhos são feitos de carbonato de 
cálcio, a mesma substância das cascas de ovo. Os espinhos de ouriço-do-mar são 
geralmente ocos e podem ser frágeis, particularmente ao se extrair os espinhos quebrados 
da pele. 
Lesões acontecem geralmente quando as pessoas pisam neles enquanto caminham por 
fundos rochosos rasos ou poças de maré. Mergulhadores são muitas vezes feridos ao 
nadarem na superfície em águas rasas, assim como ao entrar ou sair da água em mergulhos 
a partir da costa. 

EPIDEMIOLOGIA 
Embora poucos dados epidemiológicos estejam disponíveis, perfurações causadas por 
ouriços-do-mar são comuns entre os mergulhadores, particularmente em águas rasas, perto 
de costões rochosos ou na proximidade de naufrágios e outras superfícies duras. A equipe 
de Informação Médica da DAN recebe pelo menos uma chamada por semana sobre lesões 
causadas por ouriços-do-mar, geralmente de mergulhadores autônomos e livres que nadam 
em águas muito rasas perto de costões rochosos. 

SINAIS E SINTOMAS 
As lesões são geralmente perfurações, muitas vezes múltiplas e localizadas. Abrasões na 
pele e lacerações também ocorrem. As feridas são geralmente dolorosas e associadas à 
vermelhidão e inchaço. A dor varia de leve a grave, dependendo de vários fatores, incluindo 
a espécie, a área do corpo afetada, as camadas articulares ou musculares comprometidas, o 
número de perfurações, a profundidade das perfurações, e o limiar de dor do indivíduo. 
Múltiplas perfurações podem causar fraqueza muscular ou paralisia, especialmente com as 
espécies de espinhos longos do gênero  Diadema. Em raras ocasiões, podem ocorrer 
complicações que oferecem risco de vida imediato. 



PREVENÇÃO 
1. Esteja atento ao entrar ou sair da água em 

mergulhos a partir da costa, especialmente 
quando o fundo é rochoso. 

2. Se estiver nadando, praticando mergulho livre 
ou mergulho autônomo em águas rasas, perto 
de costas rochosas ou na proximidade de 
naufrágios e outras superfícies duras, 
mantenha uma distância prudente e um bom 
controle de flutuabilidade. 

3. Evite manusear esses animais. 

PRIMEIROS SOCORROS 
Não existe um tratamento universalmente aceito para perfurações de ouriço-do-mar. Tanto 
os primeiros socorros quanto o tratamento definitivo são sintomáticos. 

1. Aplique calor. Imerja a área afetada em água quente (limite máximo de 45 °C) durante 
30 a 90 minutos. Se você estiver ajudando uma vítima, teste a água em si mesmo 
primeiro para avaliar os níveis de calor toleráveis. Não confie na avaliação da vítima, já 
que a dor pode comprometer a sua capacidade de avaliar os níveis de calor 
toleráveis. Se você não tiver como medir a temperatura da água, uma boa regra é 
usar a água mais quente você pode tolerar sem se queimar. Note que diferentes áreas 
do corpo têm diferentes tolerâncias ao calor, por isso teste a água na mesma área em 
que o mergulhador foi ferido. Repita se necessário.   
 
NOTA: Muito poucas espécies de ouriços-do-mar contêm veneno. Se for o caso, a 
imersão em água quente também pode ajudar a desnaturar as toxinas superficiais. 

2. Remova todos os espinhos superficiais. Pinças podem ser utilizadas para este fim; no 
entanto, os espinhos dos ouriços-do-mar são ocos e podem ser muito frágeis 
quando agarrados pelos lados. Utilizar seus dedos é uma alternativa mais suave à 
utilização de pinças rígidas.  
 
NOTA: Não tente remover espinhos inseridos profundamente na pele; deixe que esses 
sejam manuseados por médicos ou enfermeiros. Espinhos inseridos profundamente 
podem se quebrar em pedaços menores, o que complica o processo de remoção. 



3. Lave a área completamente, mas evite friccionar e esfregar vigorosamente caso você 
suspeite que ainda possa haver espinhos inseridos na pele. 

4. Aplique soluções antissépticas ou pomadas antibióticas que não precisam de 
prescrição médica, se disponível. 

5. Não cubra a ferida com fita ou cola; isso pode aumentar o risco de infecção.   
 
NOTA: perfurações profundas são o ambiente perfeito para o desenvolvimento de 
infecções, especialmente tétano. 

6. Independentemente de quaisquer primeiros socorros prestados, sempre procure uma 
avaliação médica profissional. 

TRATAMENTO 
Ao contrário da crença popular, muito poucas espécies de ouriços-do-mar são realmente 
tóxicas. Dor e inchaço são muitas vezes o resultado da reação do corpo a uma miríade de 
diferentes antígenos presentes na superfície dos espinhos. 

Os espinhos são geralmente cobertos por pigmentos fortes, de modo que perfurações 
individuais muitas vezes são claramente visíveis e podem causar a impressão de que cada 
perfuração contém um fragmento de um espinho. Embora isto seja possível, pode não ser 
necessariamente o caso. É mais fácil avaliar cada perfuração individual uma vez que o 
processo inflamatório agudo tenha começado a diminuir. 

A decisão sobre a necessidade de remover ou não os espinhos se baseia no envolvimento 
da articulação ou da camada muscular, e se há dor com o movimento ou sinais de infecção. 
Os espinhos geralmente se encapsulam em um curto espaço de tempo, mas nem sempre 
se dissolvem. Um granuloma reativo é uma reação comum aos corpos estranhos 
remanescentes. Uma localização radiológica, por fluoroscopia ou ultra-sonografia pode ser 
útil para evitar a extração cirúrgica às cegas, o que pode quebrar mais o espinho. 

O uso de anti-inflamatórios e fisioterapia são frequentemente muito importantes para a 
gestão dessas lesões, especialmente daquelas que envolvem pequenas articulações, já que 
um processo inflamatório prolongado pode resultar em fibrose, o que pode limitar a 
amplitude de movimento. Se houver sinais de infecção, o médico pode prescrever 
antibióticos e uma dose de reforço contra o tétano. 



OURIÇO-FLOR 
O ouriço-flor (Toxopneustes  spp.) é o mais tóxico de todos os ouriços-do-mar. Seus 
espinhos curtos são inofensivos, mas suas pedicelárias, que se parecem com pequenas 
flores, são minúsculas garras (Toxopnueustes, significa pé tóxico). Estas garras contêm uma 
toxina que pode causar dor semelhante à de uma queimadura de água-viva, leve tontura, 
dificuldade de respiração, fala arrastada, fraqueza generalizada, e dormência dos lábios, 
língua e pálpebras.  



ARRAIAS

Arraias são peixes tímidos e pacíficos. Elas não 
r e p r e s e n t a m u m a a m e a ç a p a r a o s 
mergulhadores a menos que sejam assustadas, 
pisadas ou deliberadamente encurraladas e 
ameaçadas. A maioria das lesões ocorre em 
águas rasas quando os mergulhadores ou 
nadadores estão andando em áreas onde as 
arraias vivem. 

BIOLOGIA E IDENTIFICAÇÃO 
As arraias são parentes próximos dos tubarões: ambos pertencem a classe 
Chondrichthyes, chondr- significa cartilaginoso e -ichthyes significa peixe. É importante notar 
que nem todas as arraias possuem ferrões. As arraias com ferrão são um grupo específico 
de arraias classificadas na subordem Myliobatoidei formada por oito famílias: Plesiobatidae, 
Hexatrygonidae, Urolophidae, Urotrygonidae, Gymnuridae, Potamotrygonidae, Myliobatidae e 
Dasyatidae. 

A envergadura aproximada de uma arraia com ferrão varia entre espécies, de 30 centímetros 
a 2 metros (1 a 6 pés). Algumas espécies de água doce podem pesar até 600 kg (1.300 
libras). 

DISTRIBUIÇÃO 
Existem espécies de arraias em quase todos os oceanos. Algumas famílias são compostas 
apenas por espécies de água doce, que são normalmente encontradas em ambientes de 
rios tropicais, subtropicais e temperados. 

MECANISMO DE LESÃO 
As arraias não são, de forma alguma, agressivas e as lesões são raramente fatais. O 
mecanismo de defesa da arraia consiste em um ferrão dentado na extremidade da cauda 
com glândulas de peçonha localizadas na base do ferrão. A peçonha é uma mistura variável 
de substâncias, nenhuma das quais é específica do animal; por conseguinte, a criação de 
um antiveneno não é possível. As arraias atacam quando são ameaçadas ou pisadas. O 
ferrão pode facilmente rasgar as roupas úmidas e penetrar na pele, e pode causar 
lacerações profundas e dolorosas. 



EPIDEMIOLOGIA 
Estima-se que as arraias sejam responsáveis por cerca de 1.500 acidentes a cada ano nos 
Estados Unidos. A prevalência em outros países pode ser maior, especialmente lesões 
associadas a espécies de água doce, mas os dados epidemiológicos são vagos ou 
inexistentes. 

SINAIS E SINTOMAS 
As arraias podem infligir feridas ou lacerações 
de leves a graves. O sintoma inicial é a dor, que 
pode ser significativa e piorar ao longo de 
várias horas. Tanto as perfurações quanto as 
lacerações podem danificar vasos sanguíneos 
importantes, podendo causar uma hemorragia 
fatal. O ferrão geralmente se rompe e pode 
exigir cuidados cirúrgicos profissionais. 

É comum que as feridas causadas por arraias 
infeccionem apesar de cuidados adequados. 
Possíveis infecções importantes incluem celulite, miosite, fascite e tétano. 

PREVENÇÃO 
• Evite pisar em águas rasas turvas ou com baixa visibilidade, onde arraias 

naturalmente habitam.  

• Arraias muitas vezes se enterram na areia, o que torna difícil nota-las, mesmo em 
águas tropicais.  

• Se você estiver mergulhando a partir da costa e suspeitar que pode haver arraias, 
arraste cuidadosamente os pés ao entrar ou sair da água. Esta técnica é conhecida 
como "espanta arraia." As arraias são animais muito sensíveis, e as vibrações 
causadas por este movimento podem afastá-las. 



PRIMEIROS SOCORROS 
1. Limpe bem o ferimento. 

2. Controle o sangramento, se necessário. 

3. Não demore para procurar uma avaliação médica profissional. O risco de tétano e 
outras infecções graves deve ser minimizado profissionalmente. 



ABRASÃO CUTÂNEA

Uma abrasão é um arranhão superficial que ocorre quando a pele é esfregada ou colide 
contra um objeto áspero. 

EPIDEMIOLOGIA 
Abrasões, cortes menores e arranhões são muito comuns entre os mergulhadores 
recreativos. O contato acidental com as rochas, corais, naufrágios e outras superfícies duras 
nos, ou em torno de, locais* de mergulho pode causar ferimentos. Mergulhadores sem um 
bom controle de flutuabilidade frequentemente relatam episódios de escoriações. Além 
disso, os mergulhadores que mergulham junto ao fundo ou através de passagens estreitas 
sem a proteção de uma roupa úmida completa frequentemente relatam pequenas 
escoriações em suas extremidades inferiores. 

RISCOS PARA MERGULHADORES 
As abrasões na pele expõem os tecidos subjacentes aos microorganismos, aumentando 
significativamente o risco de infecções. O sangramento também pode ser motivo de 
preocupação, especialmente quando a lesão ocorre em áreas altamente irrigadas, como seu 
rosto, cabeça, mãos e dedos. 

Embora não seja muito comum, é possível que algumas feridas superficiais ocorridas em 
ambientes aquosos sejam infectadas por Mycobacterium marinum(responsável pela doença 
conhecida como granuloma de aquário), especialmente quando a ferida não parece cicatrizar 
corretamente mesmo após semanas do que parecia ser um cuidado apropriado. 

PREVENÇÃO 
Para evitar abrasões, você deve dominar o controle de flutuabilidade e usar proteção 
mecânica, como luvas e roupas de corpo inteiro. Apesar de um isolamento térmico não ser 
obrigatoriamente necessário nos destinos de mergulho tropicais, usar proteção contra 
possíveis abrasões bem como queimaduras causadas por organismos microscópicos é 
sempre uma boa ideia. É importante notar que, em uma tentativa de proteger a fauna 
subaquática, as luvas podem não ser permitidas em alguns destinos de mergulho. Pergunte 
ao seu operador de mergulho local sobre os protocolos da região antes de usar luvas; pode 
ser útil explicar as suas razões para querer usá-las. 



PRIMEIROS SOCORROS 
Em caso de escoriações de pele menos importantes, siga essas diretrizes básicas de 
primeiros socorros: 

1. Lave a área cuidadosamente com água doce limpa (estéril se disponível). 
2. Aplique solução antisséptica (soluções antissépticas à base de iodo podem ser 

contraindicadas em pacientes com hipertireoidismo). 
3. controle o sangramento aplicando pressão direta com uma gaze esterilizada. 

Se o sangramento foi controlado: 
• Deixe a área secar.  

• Aplique pomada antibiótica tripla.  

• Cubra a área com uma gaze esterilizada.   

• Faça com que a ferida seja avaliada por um profissional médico dentro de 24 horas 
para avaliar o risco de infecções. 

Se o sangramento persistir: 
• Cubra a ferida com curativos limpos e mantenha-os no lugar.   

• Continue a aplicar pressão.   

• Procure uma avaliação médica imediata. 

TRATAMENTO 
Em casos de escoriação ou amputação com sangramento importante, entre em contato 
com o serviço médico de emergência imediatamente, aplique técnicas de controle de 
hemorragia e monitore os sinais vitais do paciente. Esteja preparado para gerenciar situações 
de choque. 



INTRODUÇÃO

As mordidas representam a maioria das lesões de trauma associadas a animais marinhos. 
Felizmente, acidentes graves são extremamente raros. As lesões traumáticas são geralmente 
o resultado de uma reação defensiva de um animal a uma percepção de ameaça ou de uma 
identificação errônea de uma parte do corpo do mergulhador como uma fonte de alimento. A 
maioria das feridas não contêm peçonha e são, por conseguinte, uma lesão traumática. A 
hemorragia é a complicação aguda mais comum de um trauma, enquanto as infecções são 
as complicações secundárias mais comuns. Nesse capítulo vamos abordar as lesões 
traumáticas mais comuns, como preveni-las e como gerenciá-las corretamente. 



MARÉ VERMELHA & 
ENVENENAMENTO POR MARISCOS

Maré vermelha é um termo coloquial para um 
fenômeno específico conhecido como floração de 
algas nocivas. Ocasionalmente, grandes 
concentrações de microorganismos aquáticos 
florescem naturalmente em áreas costeiras. O 
r á p i d o a c ú m u l o d e a l g a s p o d e s e r 
suficientemente importante para causar uma 
coloração verde, vermelha ou marrom em 
ambientes estuarinos e de água doce. Os 
cientistas desencorajam o uso do termo maré 
vermelha, pois esses fenômenos não estão 
relacionados ao movimento de maré das águas e 
não necessariamente apresentam uma coloração 
vermelha ou mesmo qualquer outra cor. Em vez disso, quando estas algas estão associadas 
a toxinas potencialmente prejudiciais, uma terminologia mais precisa e mais utilizada é 
floração de algas nocivas (FAN). 

IMPACTO NEGATIVO NO ECOSSISTEMA 
Entre os microrganismos envolvidos podem estar certas espécies de fitoplâncton, que 
podem produzir toxinas naturais prejudiciais que podem se concentrar nos tecidos de 
animais filtradores, como mariscos e outros moluscos e crustáceos. Toda a cadeia alimentar 
pode ser afetada, e milhões de peixes podem morrer como resultado. 

PERIGO PARA OS SERES HUMANOS 
Estas toxinas podem afetar a pesca comercial e representam uma ameaça à saúde pública. 
As pessoas que consomem mariscos contaminados podem sofrer uma variedade de 
envenenamentos, alguns dos quais podem ser fatais. Os riscos relacionados a FAN não 
podem ser limitados ao consumo de mariscos, portanto evite qualquer tipo de frutos do mar 
coletados em áreas onde existam surtos de FAN endêmicos conhecidos. 



INTOXICAÇÕES POR CONSUMO DE MARISCOS 
Os mariscos são moluscos bivalves (duas conchas) que capturam nutrientes através da 
filtragem da água. Durante esse processo, esses filtradores podem acumular toxinas e 
outros contaminantes. Quando os seres humanos consomem esses bivalves, eles podem 
ser envenenados. Estas toxinas são solúveis em água e são termo e acido estáveis – não se 
alteram com os métodos de cocção habituais. A Intoxicação por mariscos abrange um 
grupo de quatro síndromes diferentes causadas pela ingestão de moluscos bivalves 
contaminados com toxinas produzidas por algas microscópicas. 

SÍNDROMES 

Existem quatro tipos diferentes de intoxicação por consumo de marisco que estão 
principalmente associados a moluscos como mexilhões, amêijoas, ostras e vieiras. 

ENVENENAMENTO PARALISANTE POR CONSUMO DE 
MARISCOS (PSP) 
Esses moluscos podem acumular uma toxina 
chamada saxitoxina, que é produzida por 
fitoplâncton (dinoflagelados, diatomáceas e 
cianobactérias). Alguns mariscos permanecem 
tóxicos durante várias semanas, enquanto outros 
podem armazenar a toxina por até dois anos. 

Surtos de PSP estão associadas à proliferação de 
algas nocivas, que podem ocorrer em quase todos 
os oceanos. A PSP pode ser fatal, especialmente em crianças. Os sintomas podem aparecer 
alguns minutos após a ingestão e incluem náuseas, vómitos, diarreia, cólicas abdominais, 
dormência ou ardor ao redor da boca, gengivas, língua, progredindo para o pescoço, 
braços, pernas e pés. Outros sintomas podem incluir boca seca, falta de ar, fala arrastada e 
perda de consciência. Os sinais de toxicidade e mortalidade também são observados em 
animais selvagens. 



INTOXICAÇÃO AMNÉSICA POR CONSUMO DE MARISCOS 
(ASP) 

Esta rara síndrome é causada pelo consumo de mariscos contaminados com uma toxina 
produzida por certas diatomáceas marinhas chamada ácido domóico. 

Os sintomas podem aparecer 24 horas após a ingestão de mariscos contaminados e podem 
incluir náuseas, vómitos, diarreia, cólicas abdominais e gastrite hemorrágica. Os sinais 
neurológicos são graves e podem levar até três dias para se desenvolver. Os sinais 
neurológicos incluem tontura, desorientação, distúrbios visuais, perda de memória de curto 
prazo, fraqueza motora, convulsões, aumento das secreções respiratórias e arritmias com 
risco de vida (batimentos cardíacos irregulares). A morte é rara. Condições resultantes devido 
a danos permanentes no sistema nervoso central podem incluir a perda de memória de curto 
prazo e neuropatia periférica (fraqueza, entorpecimento ou dores, como resultado de lesão 
do nervo). 

INTOXICAÇÃO DIARREICA POR CONSUMO DE MARISCOS 
(DSP) 

Certos dinoflagelados produzem uma toxina conhecida como ácido okadaico, que pode 
provocar uma síndrome diarreica. Esta toxina pode danificar a mucosa intestinal, tornando-a 
muito permeável à água, o que provoca uma diarreia significativa, bem como náuseas, 
vomitos e cólicas abdominais. 

Os sintomas podem aparecer dentro de alguns minutos à uma hora após a ingestão de 
mariscos contaminados e podem durar cerca de um dia. Nunca foi registrado nenhum 
sintoma potencialmente fatal, mas pode ocorrer desidratação grave. 



INTOXICAÇÃO NEUROTÓXICA POR CONSUMO DE 
MARISCOS (NSP)  

A NSP é causada por uma toxina chamada 
brevetoxina, produzida naturalmente por um 
dinoflagelado conhecido como Karenia brevis. A 
brevetoxina pode causar uma variedade de sintomas 
neurológicos muito semelhantes à ciguatera. A NSP 
geralmente não é fatal, mas a internação é 
recomendada até que todas as outras possíveis 
causas sejam descartadas. Nos Estados Unidos e no 
Golfo do México, uma floração de Karenia brevis geralmente provoca o fenômeno conhecido 
como FAN. 

PREVENÇÃO 

As FANs ocorrem em todo o mundo, matando milhões de animais marinhos e afetando a 
pesca. Antes de coletar seus próprios frutos do mar de áreas costeiras, pesquise sobre os 
locais em que podem ocorrer FANs e evite o consumo de mariscos e peixes coletados por 
você mesmo em áreas conhecidas por terem FANs. Operações de pesca comerciais tendem 
a ser mais seguras do que coletores artesanais de pequena escala. 

A NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration*) tem uma página de 
acompanhamento de FAN (Maré Vermelha) no Facebook. Este sistema fornece uma previsão 
operacional sobre a proliferação de algas nocivas. Para aqueles que não estão no Facebook, 
o portal da NOOA Marés e Correntes (Tides & Currents) também fornece um sistema de 
previsão operacional sobre FANs. 
A Florida Fish and Wildlife Conservation Comission oferece um recurso on-line com um mapa 
atualizado de Marés Vermelhas no estado da Flórida. 



ENVENENAMENTO ESCOMBRÓIDE

O envenenamento escombróide é uma doença de origem alimentar causada pela 
ingestão de peixe estragado contendo altas quantidades de histamina. 

FONTE DE INTOXICAÇÃO 
Há muitas espécies diferentes de peixes que 
podem estar envolvidas no envenenamento 
escombróide, incluindo cavala, atum, bonito, 
albacora-branca, sardinha, anchova, dourado, 
olhete, marlim e arenque. 

Se os peixes da família Scombroidae forem mal 
refrigerados após a pesca, eles começam a se 
decompor, e as bactérias do trato gastrointestinal 
do peixe invadem a sua carne. Muitos peixes 
contêm uma quantidade significativa de um 
aminoácido chamado histidina em sua carne. 
Quando a decomposição começa, as bactérias do 
trato gastrointestinal quebram a histidina em histamina (um pequeno composto nitrogenado 
envolvido na regulação de reações imunológicas e nas respostas inflamatórias). Embora a 
ingestão de histidina seja inofensiva, a ingestão de grandes quantidades de histamina pode 
imitar uma reação alérgica. 

EPIDEMIOLOGIA 
Nos Estados Unidos e na Europa, o envenenamento escombróide responde por até 40 por 
cento dos surtos de doenças causadas por frutos do mar. Entre 1998 e 2002, houve 167 
surtos notificados nos Estados Unidos que afetaram 703 pessoas, com nenhuma fatalidade. 
O envenenamento escombróide pode acontecer em qualquer lugar no mundo onde peixes 
suscetíveis sejam pescados. Este envenenamento é mais comum quando se consome peixe 
pescado para fins recreativos ou de operações de pequena escala; isso raramente ocorre 
em operações de pesca altamente regulamentadas. 



SINAIS E SINTOMAS 
A ingestão de grandes quantidades de histamina pode imitar uma reação alérgica. O início 
dos sintomas pode variar de minutos após o consumo até duas horas e normalmente 
desaparece dentro de 24 horas. 

Os sintomas podem incluir: 

• Rubor da pele 
• Queimação na boca 
• NÁusea 
• Cólicas abdominais 
• Diarreia 
• Palpitações 
• Sudorese 

Os sinais podem consistir em: 
• Vermelhidão (eritema difuso) 
• Elevação da frequência cardíaca em repouso (taquicardia) 
• Hypo- ou hipertensão 
• Sibilos (provavelmente em indivíduos com história de asma, doença pulmonar 

obstrutiva crônica ou doença reativa das vias aéreas) 

Devido à sua semelhança com uma reação alérgica, combinada com pouco conhecimento 
sobre a intoxicação, o envenenamento escombróide é comumente confundido com uma 
alergia a frutos do mar. Qualquer pessoa que apresente sinais e sintomas compatíveis com 
uma reação alérgica deve procurar uma avaliação médica imediata, pois reações alérgicas e 
do tipo alérgico podem ser fatais. 



PREVENÇÃO 
• O envenenamento escombróide é totalmente evitado armazenando-se imediatamente 

o peixe fresco em refrigeradores ou recipientes de gelo longe da luz direta do sol. O 
CDC americano (Centers for Disease Control and Prevention - Centros para Controle 
e Prevenção de Doenças) recomenda temperaturas abaixo de 4,4 °C (40 °F) em 
todos os pontos durante a cadeia de abastecimento de peixe   

• Os peixes afetados podem ter um sabor picante, mas um gosto normal não garante a 
segurança.  

• A histamina é estável ao calor, por isso cozinhar os peixes não impede o 
envenenamento escombróide. 

TRATAMENTO 
Ao contrário das reações alérgicas verdadeiras, onde a fonte de histamina é interna, o 
tratamento de envenenamento escombróide não requer o uso de corticosteróides ou 
adrenalina (epinefrina). Em vez disso, o envenenamento escombróide responde muito bem 
aos anti-histamínicos orais, normalmente mostrando resultados positivos no prazo de 10 a 
15 minutos. 

Nunca assuma que anti-histamínicos orais sejam suficientes para controlar um suposto 
envenenamento escombróide por conta própria. Sempre procure uma avaliação médica 
profissional e deixe que um médico decida sobre o tratamento e a melhor linha de ação. 



CIGUATERA

A intoxicação por ciguatera ocorre quando peixes 
de recife contaminados são consumidos. Alguns 
peixes de recife específicos bioacumulam toxinas 
produzidas por microrganismos presentes em sua 
dieta. Apesar da intoxicação por ciguatera por 
princípio não ser fatal, não há tratamento, então é 
prudente conhecer as espécies potencialmente 
tóxicas para evitar esse envenenamento. 

FONTE DE INTOXICAÇÃO 
A ciguatera é causada pela ingestão de peixes contaminados com certas toxinas conhecidas 
coletivamente como ciguatoxinas, que são produzidas por dinoflagelados unicelulares 
fotossintéticos (Gambierdiscus toxicus ) que fazem parte do fitoplâncton. Dinoflagelados são 
epífitos, o que significa que eles vivem nas superfícies de macroalgas e corais mortos. 
Pequenos peixes de recife se alimentam desses corais e macroalgas e ingerem 
acidentalmente esses dinoflagelados. Como esses peixes pequenos são comidos por 
predadores maiores, a toxina é transmitida através da cadeia alimentar e se acumula nos 
tecidos dos predadores de topo através de um processo conhecido como bioacumulação. A 
intoxicação humana pode ocorrer quando qualquer um dos peixes envolvidos nessa cadeia 
é consumido, mas o envenenamento é muito mais provável quando os predadores maiores 
são ingeridos. 

Espécies conhecidas por serem fonte de intoxicação incluem as barracudas, os pargos, as 
moréias, os peixe-papagaio, as garoupas, os cangulos e olhetes, mas outras espécies têm 
causado surtos ocasionais. As toxinas da ciguatera raramente contaminam peixes pelágicos 
como o atum, o espadim, o dourado ou outros actinopterígeos. As ciguatoxinas podem ser 
encontradas em todo o mundo no cinturão tropical de recifes entre 35 graus de latitude norte 
e 35 graus de latitude sul. 



EPIDEMIOLOGIA 
A ciguatera é provavelmente o tipo mais comum de intoxicação alimentar marinha. É 
endémica da Austrália, do Caribe e das ilhas do Pacífico Sul. Casos de ciguatera deveriam 
ser naturalmente limitados a essas áreas, mas devido a importações comerciais, casos de 
ciguatera foram relatados em áreas como St. Louis, Missouri e Nova Iorque. 

Aproximadamente 50.000 casos notificados de intoxicação por ciguatera ocorrem 
anualmente em todo o mundo. A coleta de dados epidemiológicos sobre ciguatera é um 
desafio; devido à grande variedade de sintomas a ciguatera é muitas vezes confundida ou 
não diagnosticada. As pessoas em áreas endêmicas frequentemente ignoram a avaliação 
médica, enquanto casos importados provavelmente não são diagnosticados ou não são 
registrados, porque os médicos fora de regiões endêmicas podem não estar familiarizados 
com os sintomas de uma toxina tropical. Estudos recentes têm sugerido que a incidência 
desta doença continua a aumentar, mas isso pode estar ocorrendo por um aumento nos 
registros e não na ocorrência da doença. 

SINAIS E SINTOMAS 
A toxicidade depende de exposição e da dose (o quanto é ingerido). O início dos sintomas 
ocorre geralmente de duas a seis horas após a ingestão. Os sintomas podem durar semanas 
ou anos, e, em alguns casos, podem levar a uma incapacidade a longo prazo. 
Os sinais e sintomas podem ser muito variáveis, mas normalmente incluem manifestações 
neurológicas ou gastrointestinais; cerca de 80 por cento dos pacientes apresentam graus 
variáveis de comprometimento em ambos os sistemas. As manifestações mais comuns 
incluem: 

• Sintomas Gastrointestinais, como dor abdominal e gastroenterite, náuseas, vómitos 
ou diarreia. Estes sintomas iniciais normalmente passam sem necessidade de 
intervenção dentro de algumas horas.  

• Sintomas Neurológicos  incluem parestesia (formigamento e dormência), ataxia 
(movimentos musculares descoordenados) e vertigem. Os casos graves podem incluir 
alodinia ao frio (inversão de temperatura), sensação de queimação ao entrar em 
contato com objetos frios. Os sintomas neurológicos podem persistir e são 
ocasionalmente confundidos com esclerose múltipla. Em pacientes com história 
recente de mergulho, fraqueza muscular e dor, esses sintomas neurológicos também 
podem ser confundidos com doença descompressiva.   
 



• Comichão  na pele que pode persistir por semanas e piorar com atividades que 
aumentam a temperatura da pele, como exercício e consumo de álcool. 

PREVENÇÃO 
• Evite consumir espécies de peixes comumente associadas a ciguatera, que incluem 

barracuda, garoupa, pargo, peixe-papagaio, moréias, cângulos e olhetes. A 
ciguatoxina é inodora, insípida e resistente ao calor –não apresentará um sabor 
diferente, e cozinha-la não vai evitar a intoxicação.   

• Embora o peixe contenha a toxina, as maiores concentrações são normalmente 
encontradas no fígado, no intestino e nas gônadas. 

TRATAMENTO 
Não há tratamento definitivo para o envenenamento por ciguatera. Tanto o atendimento de 
primeiros socorros quanto o hospitalar visam ao controle dos sintomas. Se o vômito for 
abundante, é importante tratar uma possível desidratação. Se você suspeitar de ciguatera, 
você deve procurar uma avaliação médica. Existem muitos remédios populares, mas a 
eficácia deles não foi estudada. A melhor atitude é a prevenção através da educação e evitar 
o consumo de frutos do mar em áreas endêmicas ou suspeitas. 

O termo ciguatera é, na verdade, impreciso. "Ciguatera" foi o termo cunhado por Don 
Antonio Parra em Cuba em 1787 para descrever uma indigestão após a ingestão de um tipo 
de gastrópode marinho chamado "Cigua" (Turbo pica ). O termo "Cigua" de alguma forma foi 
transferido para uma intoxicação causada pela ingestão de peixes de recife de coral. 



INTRODUÇÃO

Envenenamentos por frutos do mar são condições médicas causadas pela ingestão de uma 
toxina natural presente nos frutos do mar. Esta toxicidade pode ser inerente à espécie, como 
é o caso do Fugu e outros tetraodontiformes, ou a toxicidade pode resultar de uma 
contaminação externa, tal como a intoxicação por mariscos ou ciguatera. Muitos problemas 
gastrointestinais comumente atribuídos ao envenenamento por frutos do mar são muitas 
vezes, na verdade, resultado de infecções gastrointestinais causadas pela ingestão de 
bactérias, parasitas ou vírus nocivos, e por essa razão eles não estão incluídos neste texto. 

Neste capítulo, vamos discutir ictiosarcotoxismo, uma forma de intoxicação alimentar 
resultante da ingestão da carne de peixe contendo toxinas naturais. O termo 
ictiosarcotoxismo deriva das palavras gregas  ichthyo(peixe),  sarx  (carne) e toxism 
(intoxicação ou envenenamento). Os três principais ictiosarcotoxismos são ciguatera, 
envenenamento escombróide e envenenamento por tetrodotoxina. Nós também iremos 
discutir intoxicações relacionadas ao consumo de mariscos. Como os mariscos são 
moluscos bivalves e não peixes, esses casos não podem ser chamados de 
ictiosarcotoxismo. 



TÉCNICA DE IMOBILIZAÇÃO POR 
PRESSÃO

A técnica de imobilização por 
pressão é uma habilidade de 
primeiros socorros destinada 
a conter a peçonha dentro da 
área da mordida e impedir 
que ela se espalhe pela 
circulação central, onde pode 
afetar os órgãos vitais. A 
técnica consiste em pressão 
para ev i tar a drenagem 
linfática e imobilização para 
impedir o retorno venoso (o 
fluxo de sangue de volta para 
o coração), causado pela ação de bombeamento da musculatura esquelética. 

TÉCNICA 
Use uma bandagem elástica e talas para administrar a pressão e a imobilização adequadas. 
Um tecido inelástico não é ideal, uma vez que com ele é difícil conseguir a pressão desejada. 

1. Comece a bandagem alguns centímetros acima do local da picada/mordida (entre a 
picada/mordida e o coração). 

2. Enrole a bandagem em torno do membro com sobreposição de camadas se 
movendo para cima no membro e depois de volta para baixo passando o local da 
picada. 

3. A bandagem deve ser apertada o suficiente para manter a pressão, mas sem alterar a 
sensação e a coloração normais e um pulso palpável. 

4. Utilize uma tala ou um substituto adequado para imobilizar o membro. 

5. Se possível, minimize o movimento das extremidades superiores com uma tipóia. 



ANTIVENENO

Antiveneno, ou antitoxina, é um produto biológico utilizado 
no tratamento de picadas ou mordidas peçonhentas (não 
deve ser confundido com antídoto). Embora seja raro, 
mergulhadores recreativos podem sofrer uma picada (ou 
queimadura) de animais peçonhentos marinhos, como o 
peixe-pedra ou um cubozoário, fazendo-se necessário o 
uso de soro antiveneno. Mordidas peçonhentas, tais como 
as de serpentes do mar, são ainda mais incomuns. 

O QUE É ANTIVENENO? 
Antivenenos, ou antitoxinas, são produtos biológicos derivados do sangue desenvolvidos 
através da injeção de doses subletais de veneno em um animal - normalmente um cavalo, 
cabra ou ovelha. O animal gradualmente desenvolve anticorpos contra o veneno, que podem 
então ser extraídos do seu sangue, em forma de soro, para serem administrados a seres 
humanos. Como a maioria dos produtos derivados do sangue, os antivenenos requerem 
uma cadeia de frio ininterrupta (refrigeração adequada desde a produção e armazenamento 
até a administração). 

CONSIDERAÇÕES SOBRE RISCOS 
Embora não seja normalmente uma preocupação para os socorristas, a administração de 
antivenenos não está livre de riscos. A administração intravenosa de soro de animais pode 
causar choque anafilático em indivíduos suscetíveis. 

E AUTOINJETORES DE ANTIVENENO? 
Ocasionalmente a DAN é questionada sobre autoinjetores de antivenenos. Conceitualmente, 
esses autoinjetores de antiveneno funcionariam da mesma forma como os autoinjetores de 
adrenalina (como o EpiPen®) funcionam para a administração intramuscular. Embora seja 
certamente uma ideia atraente, os antivenenos são produtos derivados do sangue muito 
mais complexos do que a epinefrina. 

Como tal, eles têm uma vida útil muito mais curta e requerem uma cadeia de frio ininterrupta. 
Além disso, os antivenenos são administrados por via intravenosa, uma habilidade que está 
além das habilidades de um socorrista leigo. Esses fatores limitantes tornam esta ideia 
relativamente impraticável para situações de campo. 



TERMÓLISE

O termo termólise descreve o uso de calor para quebrar substâncias (**thermo** significa 
temperatura e **lise** significa degradação ou destruição). Isso é muitas vezes obtido através 
da imersão da área afetada em água quente. As proteínas são compostos orgânicos 
essenciais responsáveis por uma grande variedade de funções dentro dos organismos vivos. 
A maioria das formas de vida vive em temperaturas abaixo de 50 °C (122 °F). Acima desta 
temperatura, as suas proteínas sofrem uma alteração irreversível em sua estrutura 
biomolecular tridimensional. Este processo traz consequências prejudiciais à sua função e é 
chamado de desnaturação de proteínas. A aplicação de calor pode desnaturar venenos que 
são compostos por proteínas, eliminando, assim, o seu efeito ou reduzindo a sua potência. 

TÉCNICA 
A recomendação padrão para a desnaturação de toxinas como uma medida de primeiros 
socorros é a imersão da área afetada em água doce quente, com um limite máximo de 45 
°C (113 °F) por 30 a 90 minutos. Isto pode funcionar razoavelmente bem quando a 
inoculação da toxina é superficial, como uma queimadura de água-viva, mas é menos eficaz 
quando as toxinas são inoculadas por meio de feridas mais profundas, como é o caso das 
espinhas do peixe-leão. Embora o primeiro raciocínio pudesse ser o de aumentar a 
temperatura, aplicar temperaturas mais elevadas na pele para tentar atingir a temperatura 
desejada em uma camada mais profunda acarreta um risco inaceitável de queimar a pele. 
Além disso, a vasodilatação causada pela exposição a temperaturas elevadas pode acelerar 
a absorção e o aparecimento de efeitos sistémicos. 

Cada caso é único e requer alguma estimativa da profundidade na qual o veneno foi injetado; 
para inoculações superficiais, a aplicação de calor pode ser útil para controlar a dor e 
desnaturar as toxinas, enquanto que para as inoculações mais profundas, o calor é apenas 
uma medida para controle da dor. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE RISCO 
Se você tentar usar a termólise como medida de primeiros socorros, minimize o risco de 
dano tecidual local para o mergulhador ferido testando a água em si mesmo em primeiro 
lugar, na mesma área em que o mergulhador está ferido. Use a temperatura mais quente que 
você pode tolerar sem sofrer queimaduras. Não confie na avaliação da vítima, já que a dor 
intensa pode prejudicar a sua capacidade de avaliar a tolerabilidade da temperatura. 



INTRODUÇÃO

A DAN (Divers Alert Network) encoraja mergulhadores de todos os níveis de certificação a 
obterem formação em primeiros socorros para que eles estejam preparados para responder 
a acidentes de mergulho, incluindo lesões provocadas por animais marinhos. O próximo 
capítulo detalha algumas técnicas de primeiros socorros e tratamentos mencionados ao 
longo do livro, incluindo a termólise, antivenenos e a técnica de imobilização por pressão. No 
entanto, é importante ressaltar que a leitura e a compreensão desses materiais não 
substituem o treinamento em primeiros socorros. 

Se você não tiver sido formalmente treinado, a DAN recomenda que você encontre um 
instrutor qualificado. Para encontrar um Instrutor de Primeiros Socorros para Acidentes com 
Animais Marinhos, visite DAN.org/Training/Directory. 
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