
ANIMAIS 
PEÇONHENTOS 
PODEM MATAR

 
CUIDADO!

 
Todos os dias do ano é preciso ter cuidado com 
animais peçonhentos. São perigosos e podem 

matar. O melhor é prevenir.
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Animais encontrados/capturados devem ser encaminhados para o Centro de Controle de Zoonoses – CCZ (abrir 
solicitação para recolhimento do CCZ), para identificação e monitoramento, qualquer forma de manejo deve ser 
realizada com segurança por pessoas devidamente protegidas e com materiais adequados para contenção e 
transporte.
 
Caso não seja seguro realizar a captura o que pode ser feito é tirar uma foto do animal de forma a informar o CCZ.
 
Para prevenir acidentes com estes animais é importante olhar sempre com atenção o local de trabalho e os 
caminhos a percorrer; inspecionar casacos, toalhas, e outros antes de usá-los;
 
 
 
Procurar atendimento médico imediatamente;
 
Acidentes causados por Serpentes e Lagartas (lonômia) devem ser encaminhados direto ao Hospital Municipal 
Padre Germano Lauck;
 
Acidentes causados por escorpiões e aranhas devem ser encaminhados para a unidade de saúde mais próxima;
 
Se possível, e caso não atrase a ida do paciente ao atendimento médico, lavar o local da picada com água e sabão, 
manter a vítima em repouso e com o membro acometido elevado até a chegada ao pronto socorro;
 
Em acidentes nas extremidades do corpo, como braços, mãos, pernas e pés, retirar acessórios que possam levar à 
piora do quadro clínico, como anéis, fitas amarradas e calçados apertados;
 
Não amarrar ou fazer torniquete no membro acometido e, muito menos, cortar e/ou aplicar qualquer tipo de 
substância (pó de café, álcool, entre outros) no local da picada;
 
Não tentar “sugar o veneno com a boca", essa ação não tem efeito benéfico e apenas aumenta as chances de 
infecção local;
 
Informar ao profissional de saúde o máximo possível de características do animal, como: tipo do animal, cor, 
tamanho, entres outras. Se possível, tirar uma foto do animal, assim ficará mais fácil a identificação para definição 
de tratamento.
 
 
 
 
 
Contato Centro de Controle de Zoonoses: 45-3524-8848

ESCORPIÕES,  ARANHAS E LAGARTAS 

Serviço de Segurança do Trabalho
segurancadotrabalho@unila.edu.br
(45) 3529-2806 / (45) 3576-7314

A C O N T E C E U  U M  A C I D E N T E ,  O Q U E  F A Ç O  A G O R A ?


