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ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS 
 

 Durante o verão, período mais quente e mais chuvoso do ano, aumenta o 

número de acidentes com animais peçonhentos, tanto em áreas urbanas quanto 

rurais. A maioria dos acidentes é registrada no verão, porque existe um aumento da 

realização de atividades ao ar livre, como trilhas ecológicas, pescarias e limpezas de 

quintais e terrenos, coincidindo com o período em que há deslocamento dos animais 

peçonhentos para alimentação e reprodução (DIVE/SC, 2019). No ano de 2018 foram 

notificados 205 casos de acidentes por animais peçonhentos. Nesta primeira 

quinzena de 2019, já foram notificados 9 casos de picadas de aranhas, 02 picadas de 

abelhas e 01 atendimento de picada de cobra no município de Mafra. 

 

O que são animais peçonhentos 

Animais peçonhentos são aqueles que produzem peçonha (veneno) e têm condições 
naturais para injetá-la em presas ou predadores. Essa condição é dada naturalmente 
por meio de dentes modificados, aguilhão, ferrão, quelíceras, cerdas urticantes, 
nematocistos entre outros 
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O QUE FAZER EM CASO DE ACIDENTES  

• Manter a vítima calma e deitada; 
• Tentar manter a área afetada no mesmo nível do coração ou, se possível, abaixo 
dele; 
• Evitar que a vítima se movimente para não favorecer a absorção do veneno;  
• Localizar a marca da mordedura e limpar o local com água e sabão; 
• Cobrir com um pano limpo; 
• Remover anéis, pulseiras e outros objetos que possam garrotear (apertar a 
circulação), em caso de inchaço do membro afetado; 
• Levar a vítima imediatamente ao serviço de saúde mais próximo, para receber o 
tratamento necessário; e 
• Se possível, levar o animal para que seja identificado e para que a vítima receba o 
soro antiveneno específico. 
 
O QUE NÃO FAZER 
• Não fazer torniquete -  isso impede a circulação do sangue e pode causar 
gangrena ou necrose local; 
• Não cortar o local da ferida, para fazer 'sangria'; e 
• Não aplicar folhas, pó de café ou terra sobre a ferida, pois poderá provocar 

infecção. 

 

COMO EVITAR ACIDENTES 

• Utilizar equipamentos de proteção individual no manuseio de entulhos, lenhas, 
móveis, limpeza de jardins e quintais 

• Observar com atenção os locais de trabalho e de passagem; 

• Evitar aproximação de vegetação rasteira ao amanhecer e ao anoitecer (período de 
maior atividade de serpentes); 

• Não mexer em colméias e vespeiros (contatar autoridade local); 

• Inspecionar antes do uso roupas, calçados, roupas de cama e banho, panos, 
tapetes, e afastar camas das paredes; 

• Evitar que plantas e folhagens se encostem nas casas; 

• Evitar acampar em áreas onde é sabido que há roedores e serpentes; 

• Não fazer piquenique às margens de rios, lagos e lagoas, e não encostar-se em 
barrancos durante pescarias; 
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• Limpar regularmente fazendo uso de luvas os móveis, cortinas e quadros, 

• Vedar frestas, buracos, portas, janelas e ralos; 

• Manter limpos jardins, quintais, paióis. 

 

 

 

Contatos úteis: 

 
 Em casos de acidente, ligue para o Centro de Informação e Assistência 
Toxicológica de Santa Catarina (CIATox/SC) pelo telefone 0800 643 5252. 

Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina Hospital Universitário – Universidade 
Federal de Santa Catarina Campus Universitário – Bairro Trindade CEP.: 88040-970 Florianópolis-SC 

e-mail: cit@hu.ufsc.br 

  Se a vítima estiver inconsciente ou em convulsão, entre em contato com o SAMU 
pelo número 192 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193. 
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