
?Lave o local da picada, de preferência, com água e sabão;

?Mantenha a vítima deitada e evite que ela se movimente 

para não favorecer a absorção do veneno;

?Se a picada for na perna ou no braço, deixe-os em 

posição mais elevada;

?Se possível, leve ao posto de saúde o animal agressor, 

mesmo morto, para facilitar o diagnóstico.

O que fazer:

?Não faça torniquete. Esse método impede a circulação 

sanguínea e pode causar gangrena ou necrose;

?Não fure, corte, queime ou esprema o ferimento;

?Não faça sucção no local da ferida e nem aplique folhas, 

pó de café ou terra para não provacar infecção;

?Não tente tratar a vítima em casa. O soro antiveneno é o 

único tratamento eficaz nesses casos. Em caso de 

acidente no canteiro de obras, leve a vítima para o 

ambulatório.

O que NÃO fazer:
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O que são animais peçonhentos?

São aqueles que produzem venenos e são capazes de 

injetar essas substâncias através de presas (dentes ocos), 

ferrões ou aguilhões. São exemplos desses animais as 

cobras, aranhas, escorpiões, lacraias, abelhas, 

marimbondos, arraias e outros.

São animais venenosos, mas pouco agressivos. As picadas 

são quase sempre acidentais e ocorrem geralmente 

quando as pessoas mexem nos materiais onde estão 

escondidos.

?

?Não acumule lixo doméstico, entulhos e materiais de 
construção;

?Examine roupas e calçados pessoais, de cama e banho, 
antes de usar;

?Afaste camas das paredes e evite pendurar roupas fora 
do armário;

?Combata a proliferação de insetos, principalmente 
baratas e cupins, pois são alimentos para esses animais, 
e preserve os seus predadores naturais, como sapos, 
lagartixas e galinhas;

?Use botas e perneiras ao caminhar em matas ou 
plantações;

Mantenha jardins e quintais limpos;

?Não coloque as mãos em buracos, tocas, cupinzeiros, 
oco de troncos, pilhas de madeiras, etc.;

?Evite acumular pedras, madeiras, telhas e matagais 
próximos de casa;

?Combata os roedores (ratos).

Como evitar acidentes
com animais peçonhentos?

Em caso de acidente:

O recomendável é procurar atendimento médico 
imediatamente.

Quanto mais rápido, menores são as chances de 
complicações (infecções, apodrecimento da pele no local 
picado e outras).
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