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Historicamente acidentes com raias não recebiam a devida atenção dos 
estudiosos da saúde pública. Este grupo tem despertado interesse pelo potencial 
farmacológico da peçonha necrosante que produz na região caudal, a qual é 
inoculada por espinhos quando a região dorsal da raia é tocada ou pressionada. 
O acidente ocorreu em 29/08 de 2013, com uma mulher de 26 anos de idade 
durante suas férias na Ilha de Marajó – PA, por uma raia do gênero Potamotrygon 
sp, ocasionando uma lesão no pé esquerdo. O gênero Potamotrygon apresenta 
caudas robustas, com ferrões mediodistais e está envolvido com maior frequência 
em casos de acidentes principalmente em bacias de rios amazônicos. Este 
gênero pertence à família Potamotrygonidae, raias que tendem a se aproximar 
das margens durante a noite, causando acidentes. O primeiro sintoma 
apresentado pela vítima foi dor intensa do pé até a virilha. Em um posto de saúde 
próximo, o primeiro atendimento foi feito apenas por enfermeiros, o que 
prejudicou o atendimento imediato. O inicio do tratamento demorou cerca de uma 
hora, devido à necessidade da aplicação de anestesia, para então serem 
removidos os resquícios do ferrão e realizar a sutura da profunda perfuração da 
lesão, também foi necessário à administração de um dreno. Mesmo com 
analgesia, a dor persistiu. A acidentada voltou a procurar um posto de saúde onde 
os médicos administraram uma medicação que fez a dor passar. No dia seguinte 
houve uma aparente melhora durante o dia, mas a noite ocorreu a manifestação 
de febre de 40ºC, náuseas, êmese e dores intensas, principalmente no local da 
lesão. Havia dificuldade de andar e movimentar a perna. Posteriormente, iniciou o 
tratamento com antibióticos por uma semana e procurou assistência médica em 
sua cidade de origem. Em seguida, continuou o tratamento no Rio de Janeiro, 
ainda por mais quatro meses, enquanto permaneceu o edema. Posteriormente, 
iniciou tratamento fisioterápico por seis meses. 
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