
ANIMAIS PEÇONHENTOS 
PODEM MATAR. 

Cobra Cascavel

CUIDADO!
Durante todos os dias do 

ano é preciso ter cuidados 

com os animais 

peçonhentos. São 

perigosos. Podem matar. 

Entre junho e julho os 

cuidados devem ser ainda 

maiores porque é o período 

em que se registra mais 

acidentes com cobra no 

nosso Estado. O melhor é 

prevenir. 

Escorpião



Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI), como calçados fechados e botas de cano longo 
ou perneiras, durante atividades rurais, manuseio de materiais de construção, transporte de 
lenhas, movimentação de móveis, limpeza de jardim, quintais e terrenos baldios.

Olhar sempre com atenção o local de trabalho e os caminhos a percorrer.

Não colocar as mãos em tocas ou buracos na terra, ocos de árvores, cupinzeiros.

No amanhecer e no entardecer, evitar a aproximação da vegetação muito próxima ao chão, 
gramados ou até mesmo jardins, pois é nesse momento que serpentes estão em maior atividade.

Inspecionar roupas, calçados, toalhas de banho e de rosto, roupas de cama, panos de chão e 
tapetes, antes de usá-los.

Afastar camas e berços das paredes e evitar pendurar roupas fora de armários.

Não depositar ou acumular lixo, entulho e materiais de construção junto às habitações.

Controlar roedores existentes na área.

Limpar móveis, cortinas, quadros, cantos de parede e terrenos baldios (sempre com uso de EPI).

Vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos, forros e rodapés.

Utilizar telas, vedantes ou sacos de areia em portas, janelas e ralos.

Manter limpos os locais próximos das residências, jardins, quintais, paióis, galpões e celeiros;

Combater insetos, principalmente baratas (são alimentos para escorpiões e aranhas);

Preservar os predadores naturais dos animais peçonhentos.

COMO SE PROTEGER

Lavar o local com água e sabão.

Manter o membro picado (perna ou braço) em posição confortável.

Procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo.

Na picada por aranha ou escorpião, usar compressas mornas para ajudar no alívio da dor.

No local de contato com lagartas, usar compressas com gelo ou água gelada para aliviar a dor.

PRIMEIROS SOCORROS

O QUE NÃO FAZER!
Não amarrar, não cortar, não sugar, não colocar ou passar nenhum produto sobre o local da 
picada.
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