
   Acidentes causados por animais peçonhentos são eventos relevantes que podem culminar 
em desfechos graves de morbimortalidade, embora isso não seja o mais comum1.

A identificação da espécie agressora é possível por meio da descrição na anamnese ou mesmo 
pelas características da ferida. No entanto, recomenda-se o contato com o Centro de Informa-
ção e Assistência Toxicológica (CIATOX) como uma das medidas iniciais para auxílio nessa 
caracterização e para tomada de decisão2.  

Durante todo o atendimento, é importante ter em mente os objetivos principais: manter a esta-
bilidade hemodinâmica com controle de sinais vitais e diurese, avaliar a necessidade de soro 
específico e atuar de modo que o acesso a ele, se indicado, se dê da maneira mais rápida 
possível1,4.

Lembrar que os soros disponíveis atuam na neutralização da peçonha circulante, mas compli-
cações com feridas podem ocorrer do mesmo modo, o que indica acompanhamento clínico,
que pode ser feito inicialmente pela Atenção Primária.

Não são todos os casos que necessitarão de transferência e aplicação do soro, como nos
acidentes leves envolvendo os aracnídeos e as lagartas, no entanto, para essa conduta também
é importante o contato com o CIATOX.

A Atenção Primária, diferentemente dos outros pontos da rede assistencial, tem papel 
importante na atuação para prevenção desses acidentes, juntamente com ações da Vigilância 
Epidemiológica. Por isso, é importante notificar os casos para identificar regiões de maior 
concentração de acidentes e estabelecer medidas preventivas adequadas2,3,4. 

A população deve ser conscientizada a   :

Não realizar torniquetes, cortes ou sucção no local da picada; bem como a aplicação de 
produtos químicos ou compostos caseiros. Essas ações, além de não terem benefício 
comprovado, podem  piorar a ação tóxica do veneno no ferimento e ainda predispor a 
infecções secundárias;

Garantir a limpeza de terrenos e evitar o acúmulo de lixo e entulhos são medidas preventivas 
de acidentes com animais peçonhentos;

Não colocar a mão em tocas, folhagens e ocos de árvore;

3,5

Todo acidente causado por animal peçonhento é de notificação compulsória e individual. O 
profissional de saúde deve proceder com a investigação do caso, por meio do preenchimento 
da Ficha de Investigação³.
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Inspecionar calçados e roupas antes do uso;

Ao fazer trilhas ou mergulhar em cachoeiras, observar por onde se caminha e preferir 
calçados fechados e de cano alto;

Ao ver um animal peçonhento, colmeia ou formigueiro, não os manipular. Nessas situações, 
você deve afastar-se e contatar serviço competente, como o Setor de Zoonoses ou Corpo de 
Bombeiros;

Alertar quanto à necessidade de busca por atendimento logo após um acidente com animal
 peçonhento, pois o atraso pode levar à morbimortalidade.
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IMPORTANTE

Acidentes envolvendo ofídios acometem particularmente trabalhadores rurais. 
Caso eles ocorram, realizar a notificação compulsória com preenchimento de 
Ficha de Investigação e a Comunicação de Acidente de Trabalho. Como medida 
preventiva, é importante seguir a Norma Regulamentadora (NR31) , que trata do 
uso de equipamentos de proteção individual como: botas de cano alto, perneiras 
e luvas com aparas de couro  .3,5
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