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Introdução/Fundamentos: Amitraz é 
um composto da família dos 
triazapentadienos. É uma formamidina 
de uso principalmente veterinário com 
efeito ectoparasiticida (1). 
Toxicologicamente considerado uma 
neurotoxina com efeito principalmente 
agonista nos receptores alfa-2 
adrenérgicos (semelhante ao efeito da 
clonidina), mas atua também como 
inibidor da monoaminoxidase e das 
prostaglandinas (2). Apresentações 
comerciais contêm uma suspensão de 
12,75 a 20% do composto diluído em 
xileno, um hidrocarboneto aromático 
derivado do petróleo. Os sintomas e 
sinais clínicos  da intoxicação são 

decorrentes dos efeitos tanto do amitraz 
quanto do xileno (3). Na literatura temos 
poucos casos descritos. 

Objetivo: Relatar caso grave de 
intoxicação em adulto por ingestão em 
tentativa de suicídio.

Delineamento/Métodos: Mulher, 52 
anos ingeriu aproximadamente 100 ml 
de amitraz 12,75%. Apresentou logo 
após ingestão sialorréia, síncope e 
convulsão. Deu entrada em serviço de 
emergência secundário com 
rebaixamento do nível de consciência. 
Entubada para proteção de via aérea. 
Realizado lavagem gástrica, uso de 

carvão ativado e iniciado noradrenalina 
por hipotensão. Transferida para serviço 
terciário. Admitida, sem sedação, com 
Escala de Coma de Glasgow de 3, 
midríase sem reflexo ocultomotor, 
bradicardia (58 bpm) e hipotensão (PA 
70/40 mmHg) além de acidose mista 
com aniongap aumentado (pH 7,2, 
pCO2 32,3 mmHg, HCO3 13,2 mmol/L e 
aniongap 15,8 mmol/L). Tomografia 
Computadorizada de crânio sem 
alterações que justificassem o quadro e 
líquido cefalorraquidiano com 
parâmetros dentro da normalidade.  
Transferida para leito intensivo. 
Adicionado vasopressina à 
noradrenalina e iniciado iombina.
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Gráfico 1 - Variação 
pH e AnionGap pelo 
tempo transcorrido 

da intoxicação
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Apresentou acidose metabólica grave 

secundária à baixa perfusão tecidual 

(gráfico 1). Apresentou poliuria com 

distúrbios hidroeletrolíticos, hipotermia e 

discreta hiperglicemia. Corrigido 

distúrbios hidroeletrolíticos sem 

necessidade de diálise.  Evolui 

favoravelmente, com retirada das drogas 

vasoativas em 48 horas. Em 72 horas 

apresentou melhora do nível de 

consciência, sendo então retirada da 

ventilação mecânica. No quarto dia 

transferida para enfermaria. Continuou 

internada por quadro de pneumonia 

nasocomial. Alta posterior sem sequelas 

e com acompanhamento psiquiátrico.

Resultados: Os sinais e sintomas mais 

comuns após exposição são 

secundários tanto ao amitraz quanto ao 

xileno (4) e podem aparecer de 30 a 120 

minutos após exposição por via oral (3). 

As principais alterações relatadas são: 

rebaixamento de consciência; vômitos; 

miose; por efeito pré-sináptico em 

intoxicações com menores doses; ou 

midríase, quando a da ingesta de 

maiores doses; agitação; palidez; coma;  

hipotensão; náuseas; bradicardia; 

hiperglicemia; poliuria; hipotermia; e 

redução da motilidade intestinal (2). 

Pela gravidade do caso foi iniciado o 

antagonista alfa2-adrenérgico - iombina - 

mesmo sem evidencias da literatura - 

buscando antagonizar os efeitos do 

amitraz no sistema nervoso central (2). 

No caso relatado, paciente apresentou 

todos sintomas e sinais além  das 

alterações  bioquímicas dos casos 

graves desta intoxicação. 

Evoluiu favoravelmente as medidas 

clinicas impostas e não houve maior 

rapidez com o uso do antagonista alfa2-

adrenérgico quando comparado com 

outros casos (5).



Conclusão/Consideração final: 

Intoxicações exógenas são 

comuns na emergência. A 

caracterização da substância 

envolvida é de grande 

importância para a condução do 

caso.

O clínico está mais familiarizado 

com intoxicações por 

carbamatos e organofosforados, 

substâncias que apresentam 

vários paralelos com a 

intoxicação por amitraz mas que, 

diferentemente, apresentam 

antídoto específico. Em nosso 

meio tais intoxicações são muito 

mais comuns, porém com a 

maior comercialização de 

produtos contendo amitraz é 

provável que passemos a ver 

maior número de intoxicações 

envolvendo esta substância. Até 

o momento não está bem 

estabelecido nenhum antídoto 

para intoxicação por amitraz (o 

uso de antagonistas alfa2-

adrenérgicos não apresentaram 

evidencia científica que suporte 

sua indicação).  Portanto essas 

intoxicações devem ser 

manejadas com suporte clínico 

com enfoque para os efeitos 

depressores do sistema nervoso 

central. Com manejo adequado, 

geralmente  os pacientes 

evoluem de maneira satisfatória 

com reversão da maioria das 

alterações em um período 

aproximadamente de 48 horas 

sem sequelas futuras.

Referências Bibliográficas:
1. Leung VK, Chan TY, Yeung VT. Amitraz poisoning 
in humans. J Toxicol, Clin Toxicol 1999; 37(4):513–
514. 

2. AVSAROGULLARI, Levent et al. Acute Amitraz 
Poisoning in Adults: Clinical Features, Laboratory 
Findings, and Management. Clinical Toxicology. 
Turquia, p. 19-23. out. 2006.

3. Yilmaz HL, Yildizdas DR. Amitraz poisoning, an 
emerging problem: epi- demiology, clinical features, 
management, and preventive strategies. Arch Dis 
Child 2003; 88(2):130–134. 

4. Proudfoot AT. Poisoning with amitraz. Toxicol Rev. 
2003;22:71–4 

5. Ulukaya S, Demirag K, Moral AR. Acute amitraz 
intoxication in human. Intensive Care Med 2001; 
27(5):930–933.  

Endereço Eletrônico 
mauricio.mocha@gmail.com

mailto:mauricio.mocha@gmail.com

