Cuidados em caso de acidentes
• Em caso de picada, solicite
atendimento médico o mais
rápido possível.
• Mantenha a pessoa picada
deitada e em repouso.
• É importante evitar que a vítima
se locomova por seus próprios meios.
• Mantenha o membro picado mais
elevado que o restante do corpo.
• Lave o local da picada com água
e sabão.

ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO
DE ACIDENTES POR ANIMAIS
PEÇONHENTOS PÓS-ENCHENTES

Assim como o homem, em situações de enchentes,
os animais peçonhentos como serpentes, aranhas e
escorpiões também ficam desabrigados e procuram abrigo
em locais secos.

Lembre-se: serpentes, aranhas ou
escorpiões podem estar em qualquer
parte da casa, principalmente em
lugares escuros.

Após o período de enchentes, a
população deve estar atenta para evitar
picadas por esses animais.

IMPORTANTE!

Os animais peçonhentos invadem as
residências, aumentando o risco de
acidentes, principalmente em áreas
verdes ou próximas a matagais.
Cuidado ao entrar na água. As pessoas
devem ficar atentas para serpentes que
podem estar nadando em busca de
terra seca.
Os principais cuidados ao voltar para casa são:
Entrar com cuidado e observar
atentamente a presença de
animais peçonhentos, sabendo
que esses se escondem do
homem;
Bater os colchões antes de usar e
sacudir cuidadosamente roupas,
sapatos, toalhas e lençóis;
Limpar o interior e os arredores da casa usando luvas, botas
e calças compridas.

NUNCA coloque as mãos
em buracos ou frestas. Use
ferramentas como enxadas,
cabos de vassoura e pedaços
compridos de madeira para
mexer nos móveis.
Não se esqueça de usar luvas!
Não ande descalço. Use botas ou calçados rígidos, perneira
com proteção até o joelho e calças compridas.
No caso de encontrar animais
peçonhentos dentro da residência,
afaste-se lentamente deles (sem assustálos) e entre em contato com o centro
de controle de zoonoses da Secretaria
Municipal de Saúde ou com o Corpo
de Bombeiros.
Não pegue animais peçonhentos, nem que pareçam
estar mortos!

