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 faça torniquete, não amarre o membro atingido, pois esta medida impede Não
a circulação do sangue, podendo produzir necrose ou gangrena;

 corte ou perfure o local da picada para evitar hemorragia ou infecção;Não
 sugue o local da picada;Não
dê remédios caseiros, cachaça ou outro produto para a vítima;Não 

 colocar sobre o local da picada folhas, café ou outros Não
contaminantes, pois podem provocar infecção.

Evite acidentes por cobras seguindo estas recomendações
P R E V E N Ç Ã O

O que  fazer em caso de picada:NÃO

Use botas de cano longo, preferencialmente de couro, sempre 
que realizar trabalhos ou caminhar em locais suspeitos.
Use luvas para proteger as mãos e verifique cuidadosamente o local, antes 
de mexer em tocas, lenha, pedras, hortaliças, folhas ou palhas secas.
Limpe o terreno e não deixe acumular lixo, principalmente próximo a 
residências, para evitar o aparecimento de ratos e consequentemente das cobras.
Preste atenção quando for trabalhar, brincar, caminhar ou acampar 
em locais suspeitos, principalmente à noite.
Verifique os calçados antes de calçá-los.
Não tente pegar as serpentes venenosas com as mãos. 
Use um pau ou cabo de comprimento maior que o da serpente.
Os filhotes de cobras venenosas também têm veneno desde o nascimento;
Na zona rural devem ser protegidos os predadores naturais de serpentes: emas, 
seriemas, gaviões, gambás e a conhecida cobra muçurana, que se alimenta de cobras.
Em acampamentos,  antes de se instalar, inspecionar bem o local, 
evitando vegetações densas.  
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Plantão 24 horas
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Gênero: Crotalus
Nome popular: Cascavel
Espécie: Crotalus durissus

Gênero: Bothrops 
Nomes populares: Jararaca, 
jaracussu, cotiara, urutu cruzeira
Espécie: Bothrops jararaca, 
Bothrops jararacussu

Serpentes de maior importância em Santa Catarina

Micrurus corallinus

Micrurus  altirostris

Gênero: Micrurus
Nome popular: Coral verdadeira
Espécies: Micrurus corallinus, 
Micrurus altirostris e Micrurus frontalis
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Bothrops jararacussuForma de ‘V’ ou ‘C’  invertido 
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Distinção entre serpentes peçonhentas e não peçonhentas

     Ausente

Com Anéis
Coloridos (pretos, 

brancos e vermelhos)

Micrurus

Não Peçonhento Peçonhento

Fosseta Loreal
(orifício entre a narina e os olhos)

Presente

Cauda Lisa
Cauda com
Chocalho

Cauda com 
Escamas 

Arrepiadas

Bothrops Lachesis Crotalus

Narina

Fosseta Loreal 

O que observar na identificação?

Presença da fosseta  loreal e man-

chas em forma de “V” ou “C” invertido.

O que observar na identificação?

Presença da fosseta loreal e a cauda 

com guizo ou chocalho.

O que observar na identificação? Corpo dividido em anéis vermelhos, pretos e

brancos ao redor de todo o corpo. Serpente de pequeno porte (70-80 cm). Não

possui fosseta loreal. Apresentam a cabeça em forma oval, olhos pequenos e pretos.

Ø Manter a vítima em repouso, evitar correr ou andar;

Ø Lavar o local da picada apenas com água e sabão;

Ø Dar bastante água para o paciente beber;

Ø Levar a vítima ao hospital mais próximo para ser medicado corretamente 
com soro específico;

Ø Se possível capturar o animal e levar ao hospital para identificação.

Se alimentam de roedores e pequenos lagartos. São menos agressivas que as 

jararacas e encontram-se geralmente em locais secos, pedregosos e campos abertos.

As manifestações locais são pouco importantes, podendo ocorrer dor leve, 

formigamento, inchaço discreto e/ou vermelhidão. Os sintomas gerais são mal-estar, 

sudorese, náuseas, vômitos, sonolência ou inquietação, secura da boca, fraqueza, 

pálpebras caídas, visão turva ou dupla, dores musculares e urina escura. A principal 

complicação é a insuficiência renal aguda.

Se alimentam principalmente de roedores e são encontradas geralmente em locais 

úmidos e com entulhos. Tem hábitos noturnos e/ou crepusculares e estão mais 

ativas nos meses quentes. São responsáveis por mais de 90% dos acidentes ofídicos.

No local da picada pode ocorrer dor, inchaço, às vezes manchas arroxeadas com 

sangramento pelos orifícios, sangramento nas gengivas, pele e urina. Pode haver 

complicações como infecção e necrose na região da picada e insuficiência renal aguda.

Do que se alimentam e onde são encontradas? 

O que a pessoa pode sentir após a picada? 

Do que se alimentam e onde são encontradas? 

O que a pessoa pode sentir após a picada? 

Bothrops jararaca

Do que se alimentam e onde são encontradas?

O que a pessoa pode sentir após a picada? 

Alimentam-se de pequenas serpentes e outros répteis. Vivem 

escondidas sob folhas que cobrem o chão. Tem dentes peque-

nos e pouco visíveis. São pouco agressivas e picam quando 

provocadas ou pisoteadas. Os acidentes são considerados 

os mais graves.

As manifestações locais costumam ser discretas. Nem sempre se visualizam marcas 

de picada . Não há sangramento no local. Após a picada, o paciente pode apresentar 

visão dupla e borrada, pálpebras caídas, aspecto sonolento, dores musculares e au-

mento de salivação. Insuficiência respiratória pode ocorrer como complicação do acidente. 
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