TATURANA

O acidente com esta
lagarta pode matar.

As lagartas de Lonomia obliqua apresentam
coloração marrom esverdeada com listras de
coloração castanho-escura e cerdas ao longo
do dorso. Medem, em média, sete centímetros.
Durante o dia, ficam agrupadas nos troncos e
alimentam-se à noite, migrando para as copas.

CICLO DE VIDA DA TATURANA

INFORMAÇÕES GERAIS:
A taturana (do tupi “tata”= semelhante e “rana”
= fogo) é uma lagarta urticante. Seu nome
científico é Lonomia obliqua. A fase de lagarta
é uma etapa do desenvolvimento da mariposa.
Vive em árvores silvestres e frutíferas (cedro,
ipê, figueira-do-mato, abacateiro, pessegueiro,
plátano, araticum, seringueira, entre outras).
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SINTOMAS:
Dor e irritação local, equimoses e hematomas
(manchas escuras) devido a hemorragia. Dor
de cabeça, náuseas e vômitos. Sangramentos
espontâneos podem surgir nas primeiras horas
(nariz, gengiva,
urina e antigos
ferimentos). Os
sintomas podem
aparecer em até 3
dias após o contato
com a lagarta.
PRIMEIROS SOCORROS:
Mantenha a calma. Evite esforços
desnecessários. Coloque compressas frias
no local para aliviar a dor/ardência. Não
faça torniquetes ou amarras no membro
acidentado. Procure o serviço de saúde mais
próximo imediatamente. Leve em um frasco
fechado a lagarta causadora do acidente para
identificação.
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PREVENÇÃO:
Evite o contato com qualquer tipo de lagarta.
Observe atentamente as folhas e os troncos
das árvores. Nas atividades de risco, proteja o
corpo com roupas e luvas adequadas.
ATENÇÃO:
Use luvas para coletar lagartas. Nunca toque
em lagartas urticantes diretamente com as
mãos. Coloque os exemplares, com o auxílio
de uma pinça, de um bambu ou de qualquer
graveto, em um frasco plástico com a tampa
perfurada para ventilar. Informe o serviço de
saúde local onde a lagarta foi encontrada.
A produção de soro para o tratamento de
acidentes graves depende da lagarta viva.
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Em caso de intoxicação, ligue:

0800.721.3000
Plantão 24 horas - ligação gratuita
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