
	   	  

ACIDENTES POR 
ANIMAIS PEÇONHENTOS 

O que são? Como me prevenir? 
O que fazer se acontecer comigo? 

Acidentes por animais peçonhentos 
constituem um sério problema de saúde pública 
por conta de 
sua frequência e gravidade. Estes acidentes 
ocorrem principalmente devido ao aumento das 
atividades humanas próximo ao local onde esses 
animais vivem (matas, rios e florestas). 

Apesar de ser conhecimento de todos o 
número alto de casos em Jataí, principalmente 
neas áreas rurais, há uma baixa quantidade de 
notificações no Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (SINAN). 

Além disso, o risco de ocorrência de acidentes 
aumenta durante o período chuvoso por 
representar a época em que os animais buscam 
abrigo. Abaixo serão apresentados alguns dados 
referentes a ocorrência e o como reagir em casos de 
acidentes com animais peçonhentos.  
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Gráfico 1 – Acidentes por tipos de animais 
peçonhentos em Goiás em 2016 

Fonte: SINANNET, dados atualizados em 05/01/2018. 
*Outros: abelha, lacraia, formiga, etc 

 
Em Goiás, no ano de 2016, foram notificados 3.977 
casos de acidente com animais peçonhentos, sendo 1750 
dos casos referentes a acidentes com serpentes, 1312 
com aranhas, 676 com escorpiões e 239 com outros 
animais como abelhas, lacraias, formigas, etc. 
 

Gráfico 2 – Acidentes por tipos de animais 
peçonhentos em Jataí em 2016 

 

Fonte: SINANNET, dados atualizados em 05/01/2018. 
*Outros: abelha, lacraia, formiga, etc 
 

Em comparação, na mesma data em Jataí, foram 
registrados 82 acidentes com animais peçonhentos. 
Acidentes com serpentes somam 43 casos, enquanto com 
escorpiões foram 12, aranha foram 4 e outros animais, 22 
casos. Vale ressaltar a prevalência dos casos 
relacionados à serpente chegando a níveis maiores que 
no resto do estado, aumentando a importância de uma 
intervenção voltada para esse tipo de acidente. 
 
 

DEFINIÇÃO DE 
ACIDENTES POR 

ANIMAIS 
PEÇONHENTOS 

 
Pacientes envenenados por 
animais peçonhentos com 
ou sem identificação do  

causador. 
 

 

 
ANIMAIS 

PEÇONHENTOS 
 

 Animais que produzem 
veneno ou substâncias 

tóxicas e são capazes de 
injetar esses produtos em 
suas vítimas ao atacá-las 

 
 
 

 
IDENTIFICAÇÃO 

DOS ANIMAIS 
 

Uma coisa importante de 
se lembrar é que apesar 
de ser muito importante 
tentar identificar as 
características do animal, 
não se deve usar essa 
identificação para decidir 
se o animal é perigoso ou 
não. 
Sempre tente manter a 
sua segurança e das 
pessoas ao redor. 

*	  

*	  



	   	  

Gráfico 3 – Casos de acidentes por animais peçonhentos no 
sudoeste goiano em 2016 

 
Fonte: SINANNET, dados atualizados em 05/01/2018. 

Como é possível perceber, no município de Jataí houve 
um número muito maior de casos quando comparado às 
cidades vizinhas, mesmo quando se leva em conta o tamanho 
da população de jataí. Aumentando a importância do tema 
voltado para ações de prevenção desses acidentes. 

  
Gráfico 4 – Valor dos acidentes segundo sexo em 2016 

    
Fonte: SINANNET, dados atualizados em 05/01/2018. 
 

Outro fator a ser considerado ao analisar esses acidentes 
é quanto à prevalência deles nas áreas rurais, algo que se torna 
fácil de se perceber a partir do momento em que municípios 
com uma economia mais urbanizadas e menos rural possuem 
uma baixa diferença entre os acidentes com homens e 
mulheres, como em Goiânia e Rio Verde. Enquanto em cidades 
com uma zona rural maior essa diferença aumenta muito pelos 
homens estarem mais expostos a animais peçonhentos. 
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Gráfico 5 – Quantidade de acidentes segundo idade em Jataí 

Fonte: SINANNET, dados atualizados em 05/01/2018. 
A questão da influência da ruralidade fica mais clara ainda quando 

analisamos as faixas etárias em que mais ocorrem esse tipo de acidente, 
que coincidem com as principais faixas etárias de um trabalhador rural 
ativo. 

 
Gráfico 6 – Quantidade de casos ao longo dos meses em Jataí 

Fonte: SINANNET, dados atualizados em 05/01/2018. 
Vendo a relação dos casos de acidente com animais peçonhentos com os 
meses podemos encontrar um fator muito importante para esses casos. Nos 
períodos de chuva os casos relatados aumentam muito, principalmente 
quando comparados com períodos como a primavera. Com esse 
conhecimento é possível então adotar medidas preventivas mais eficientes 
e direcionadas. 
 
 

A prefeitura de Jataí iniciou nesse ano de 2018 uma intensa ação para 
incentivar a limpeza de lotes e terrenos sujos que podem acumular animais 

transmissores de doenças, como ratos, baratas, mosquitos e os próprios 
animais peçonhentos. 
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A	  prefeitura	  de	  Jataí	  iniciou	  nesse	  ano	  de	  2018	  uma	  
intensa	  ação	  para	  incentivar	  a	  limpeza	  de	  lotes	  e	  terrenos	  
sujos	  que	  podem	  acumular	  animais	  transmissores	  de	  
doenças,	  como	  ratos,	  baratas,	  mosquitos	  e	  os	  próprios	  

animais	  peçonhentos.	  



	   	  

 
COMO PREVENIR OS ACIDENTES E 

CUIDAR SE ACONTECER 
 

Cuidados básicos que podem evitar o acontecimento de acidentes com animais 
peçonhentos: 
 
• Uso de botinas e botas que cubram os pés evitam 80% dos 
acidentes;  
 

• Cerca de 15% das picadas atinge mãos ou antebraços. Usar luvas 
de aparas de couro para manipular folhas secas, montes de lixo, 
lenha, palhas, etc. Não colocar as mãos em buracos; 
 

• Não amontoar lixo em casa pois cobras podem se esconder; 
 

• Cuidado ao mexer em pilhas de lenha, palhadas de feijão, milho 
ou cana e cuidado ao revirar cupinzeiros;  
 

• Não tentar matar animais peçonhentos por conta própria; 
 

• Cuidado com crianças brincando sozinhas em quintais;  
 

• Animais peçonhentos se alojam em lugares quentes e úmidos, 
portanto evitar proximidade com locais sugestivos; 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fui atacado! E agora??  
 
• Procure ATENDIMENTO MÉDICO o mais rápido possível; 
• Informar ao médico o maior número de INFORMAÇÕES SOBRE O ANIMAL; 
• Se possível LAVAR O LOCAL da picada com água e sabão; 
• NÃO TENTE “CHUPAR O VENENO”, essa ação apenas aumenta as chances de 
infecção local; 
• NÃO AMARRE o local da ferida nem tente aplicar pomadas ou medicamentos por 
conta própria; 
• Em acidentes nas extremidades do corpo, como braços, mãos, pernas e pés, RETIRE 
ACESSÓRIOS que possam levar à piora do quadro clínico, como anéis, fitas amarradas 
e calçados apertados; 
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