
ANIMAIS PEÇONHENTOS

Saiba como se proteger



Os animais
peçonhentos, quando se
sentem ameaçados por

outro animal ou pelo
homem, utilizam a

peçonha (veneno) como
defesa, por meio de
mordidas, picadas,

ferroadas e arranhões.



Após o contato podem ocorrer  
dor, inchaço, vermelhidão,

irritação, queimação, coceira
no local, e, em alguns casos,

manifestações sistêmicas
como hipotensão, taquicardia,

dor de cabeça,
náuseas/vômitos, alteração da

coagulação sanguínea,
distúrbios hemorrágicos,

infecção, necrose,
insuficiência renal e

respiratória, choque anafilático
entre outros.



• Utilizar equipamentos de proteção
individual (EPIs) durante as atividades de

campo;
 

• Não colocar as mãos em tocas, buracos e
espaços entre troncos e pedras;

 
• Evitar aproximar-se de vegetação rasteira ao
amanhecer e ao anoitecer (período de maior

atividade de serpentes);
 

• Inspecionar roupas e calçados antes de usá-
los;

 
• Não descartar lixo em locais inadequados

para evitar baratas (presa de escorpiões).
 

Dicas de prevenção
no campus



•  Solicitar ajuda médica através do 192;
 

•  Manter o membro que foi picado o mais
parado possível;

 
•  Lavar o local com água e sabão, para limpar a

ferida e impedir a entrada de mais veneno ou
micro-organismos;

 
•  Amarrar um pedaço de tecido alguns

centímetros, sem apertar muito, acima do local
da picada*, mas não fazer torniquete (muito

apertado pode causar complicações); 
 

•  Verificar características da cobra para saber se
é venenosa. Se não for possível transportar a

cobra para o hospital tome nota das principais
características, como cor, padrão, formato da

cabeça e tamanho (ou tire uma foto).
 

*nos primeiros 30 min após a picada

O que fazer em caso
de acidentes com serpentes



• Lavar o local da picada com água e sabão;

• Elevar o membro onde está a picada;

• Não amarrar nem apertar o local;

• Não tentar sugar o veneno da picada;

• Colocar compressas frias ou um pano

molhado com água fria no local da picada

para aliviar a dor e o inchaço.
 

E se for aranha?

Lembrando que a aranha caranguejeira, apesar
de ter uma picada dolorida, não oferece risco
aos seres humanos com seu veneno e sim com
seus pelos  urticantes localizados no abdômen,

como se fossem pequenos dardos.



• Lavar bem o local da picada com água

e sabão;

• Manter o ferimento voltado para cima;

• Não cortar, furar ou apertar o local da

picada;

• Beber bastante água;

• Buscar orientação médica.

 

Escorpião?



• Lave bem o local da picada com água e
sabão;

 
• Aplique uma pomada corticosteroide;

 
• Não leve as mãos aos olhos e boca após

tocar o ferimento;
 

• Não beba nada alcoólico pois pode causar
intoxicação;

 
• Busque orientação médica para prescrição

de anestésicos e/ou analgésicos.
 

Não se automedique, pois os remédios não
podem ter composto que desencadeie a

adrenalina.
 

Lacraia?



Em Maceió temos o Hospital Escola
Hélvio Auto que faz o atendimento de
acidentes com animais peçonhentos e

administra o soro especifico. 
 

O endereço é Rua Cônego Fernando
Lyra s/nº - Trapiche da Barra, telefones

(82) 3315-6828
(82) 3315-3201
(82) 3315-3384

Onde se administram os
soros?

https://heha.uncisal.edu.br/
https://butantan.gov.br/soros-e-vacinas/soros


Se mesmo com todos  os cuidados
você for picado ou mordido por

algum animal procure
imediatamente o Setor de Saúde
do campus ou ligue 2126-6557 e

peça orientação aos servidores.
 

Caso encontre um animal
peçonhento informe do

Departamento de Gestão
Agropecuária (DGA) através do

telefone 2126-6517 para
informação e providências, quando

for o caso.



https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_cobras_pe%C3
%A7onhentas_do_Brasil
https://www.youtube.com/watch?v=H0cvnqWMK4Y
https://www.tuasaude.com/primeiros-socorros-em-
caso-de-picada-de-cobra/
https://www.cobras.blog.br/tipos-de-cobras-
venenosas-brasileiras
http://www.vitalbrazil.rj.gov.br/guia-bolso.html
https://butantan.gov.br/soros-e-vacinas/soros
https://www.tuasaude.com/primeiros-socorros-para-
picada-de-aranha/
https://saude.umcomo.com.br/artigo/picada-de-
lacraia-o-que-fazer-28787.html
https://www.tuasaude.com/primeiros-socorros-para-
picada-de-escorpiao/
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