SE A VÍTIMA ESTIVER DESACORDADA
E NÃO RESPIRAR, INICIAR A
MASSAGEM CARDIORRESPIRATÓRIA
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A manobra deve ser efetuada com frequência
mínima de 100 compressões por minuto.
Permita a retorno total de parede
toráxica da vítima.
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Não interrompa as manobras
de RCP (reanimação cardiopulmonar) até a chegado do socorro.
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EMERGÊNCIA

EM CASO DE EMERGÊNCIA

1 Mantenha a calma.
ao atendente do Corpo de
2 Forneça
Bombeiros, o endereço da emergência

3
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com nome de cidade, rua, número e
algum ponto de referência.
Confie e responda a todas as perguntas.
O serviço 193 destina-se a emergências.
EVITE TROTES.

CONHEÇA O CORPO DE BOMBEIROS
www.corpodebombeiros.sp.gov.br
/corpodebombeirosdapmesp
@corpodebombeirosdapmesp
@bombeirospmesp

A
CIDENTES
ACIDENTES
COM ANIMAIS
PEÇONHENTOS

https://viafacil2.policiamilitar.sp.gov.br
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Acione o Corpo de Bombeiros através do
telefone 193. Chame o socorro
imediatamente. Verifique os sinais de
respiração.
Se está sem respiração ou agoniza para
respirar, deite a vítima de costas, numa
superfície rígida.
Posicione seus braços estendidos, com os
dedos entrelaçados no centro do tórax da
vítima, entre os mamilos.
Utilize o peso do seu corpo e inicie
compressões torácicas de forma rápida e
forte.
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CONTE COM A GENTE

AR
LÍCI
A MILIT

SAIBA COMO SE PROTEGER DE ANIMAIS PEÇONHENTOS
Muitos animais venenosos
causam acidentes inclusive com
vítimas fatais. Crianças e idosos são os
mais vulneráveis a esse tipo de ocorrência

ESPÉCIES MAIS COMUNS
Cobras e Serpentes: jararaca, cascavel, coral e
surucucu.

DICAS DE PREVENÇÃO
Não deixar grande quantidade de lixo
acumulado. Mantenha sacos e recipientes
bem fechados.
Soleiras de portas, ralos e outras aberturas
na casa podem servir de entrada para esses
animais. Mantenha-as sempre vedadas.
Crie o hábito de examinar roupas, calçados,
toalhas e roupas de cama antes de utilazá-las.

Aranhas: marrom, armadeira e viúva negra.
Escorpiões: amarelo, marrom e preto.

Ao efetuar trabalhos
rurais ou obras com
lenha, sempre utilize
botas de cano longo
e luvas de raspa.

INSTITUTO BUTANTA - SÃO PAULO
É um destacado centro de pesquisa biológica,
responsável pela produção de soros
antipeçonhentos, distribuídos a hospitais pela
Secretaria de Estado de Saúde.

O QUE FAZER EM CASO DE ACIDENTE
COM VÍTIMA CONSCIENTE
COMO TRATAR A PICADA

Verifique se o local está seguro.
Para auxiliar na identificação do soro
correto capture o animal, apenas se
não houver risco. É muito perigoso!
Hidrate a vítima com goles de água.
Lave o local da picada apenas com
água ou água e sabão neutro.
Encaminhe a vítima imediatamente
ao serviço de saúde mais próximo.

HOSPITAL VITAL BRASIL - SÃO PAULO
É uma referência nesse tipo de caso, com
assistência médica gratuita e orientações
telefônicos 24 horas.
Telefones: (11) 2627-9529/9530

