
PREVINA 
OS ACIDENTES COM 

ANIMAIS PEÇONHENTOS

Onde se encontram?
• Buracos na terra ou cupinzeiros;
• Entulhos, acúmulo de madeira, 
   de tijolos, de pedras e lixos;
• Plantações: cana, milho, etc.
• Locais quentes, úmidos e escuros;
• Onde tem rato, pode ter cobra.

Prevenção
• Usar botas de cano longo
ou perneiras de couro com botinas;
• Usar luvas de couro
para manipular folhas secas,
montes de lixo, lenha e palha;
• Não colocar a mão dentro de 
buracos, cupinzeiros etc.
• Limpar paióis, quintais e
terrenos baldios;
• Tampar buracos de muros 
e frestas de portas;
• Evitar entulhos, lixo e acúmulo
de material de construção perto das casas;
• Preservar os predadores naturais de serpentes: emas,
seriemas, gaviões e gambás.

SERPENTES ESCORPIÕES E ARANHAS

Onde se encontram?

• Terrenos baldios com mato
e lixo doméstico, embaixo
de pedras, em pilhas de tijolos,
telhas e montes de lenha.

• Lugares escuros e 
úmidos, frestas no assoalho, 
paredes, rodapés e atrás
dos móveis.

• Roupas dependuradas,
roupas de cama (lençóis,
cobertas) e roupas de 
banho.

Prevenção

• Olhar bem dentro das roupas e calçados antes 
de usá-los e/ou calçá-los

• Colocar telas nas janelas,
fechar as frestas e colocar
sacos de areia na soleira das
portas para evitar a entrada
de animais peçonhentos.

• Limpar regularmente 
atrás de quadros, móveis, 
cantos de parede, etc.

• Manter limpos os arredores 
da casa, jardins, paióis, 
celeiros. Não deixar acumular 
lixo que atraiam baratas, pois 
elas elas são alimento para 
aranhas e escorpiões.

• Preservar os predadores
naturais de aranhas e 
escorpiões: seriemas, corujas, 
sapos e galinhas.

Primeiros socorros

• Lave o local da picada com água e sabão;
• Use compressas morna para o alívio da dor.

Em caso de picada, 
procure imediatamente 
o serviço médico mais 
próximo, levando se 
possível o animal para 
ser identificado.

Capturando o escorpião, 
aranha ou cobra, não 
mate. Envie para o Centro 
de Estudos e Pesquisas
Biológicas CEPB-UCG 
Fone 62 3946-1740.
Com o veneno desses 
animais é feito o soro. 

Procure conhecer em seu 
município, qual o serviço 
de saúde que atende os 
acidentes com animais 
peçonhentos.

Lave o local da picada com água e sabão.
Mantenha a vítima deitada para não

favorecer a absorção do veneno.

Se a picada for na perna ou no braço,
mantenha-os em posição elevada.

Não amarre nada próximo a picada
impedindo a circulação do sangue, 

você pode causar gangrena ou necrose.

Não corte o local da picada e nem 
aplique folhas, pó de café ou terra

sobre ela , para não provocar infecção.

Não dê à vítima pinga, 
querosene, álcool ou fumo. 

Leve a vítima imediatamente ao
serviço de saúde mais próximo, para 
que possa receber o soro em tempo.

Primeiros socorros
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EM CASO 

DE ACIDENTES COM ANIMAIS 

PEÇONHENTOS LIGUE 

PARA O CIT-GO:

0800 646 4350

(62) 3241 - 2851

Plantão 24h: 0800 646-4350 / (62) 3241 - 2851
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

COORDENAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA
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