
O ANALISTA AMBIENTAL MÁRIO PITOMBEIRA E O TÉCNICO AMBIENTAL CARLOS ALEXANDRE 

FORAM SURPREENDIDOS PELA CASCAVEL PRÓXIMO A SEDE DO PNI 

 

 

 

Geralmente, refere-se mais especificamente a espécie Crotalus durissus. A cascavel em vez de 
sair completamente de sua pele antiga, mantém parte enrolada na cauda em forma de um anel 
cinzento grosseiro. Com o correr dos anos, estes pedaços de epiderme ressecados forma quizas 
que, quando o animal vibra a cauda, balançam e causam o ruído característico. 
CASCAVEL É O NOME VULGAR DADO AS COBRAS DOS GÊNEROS Crotalus e Sistrurus. 
 
AS CASCAVÉIS possuem um chocalho característico na cauda, e estão presentes em todo 
continente americano. 
 
Geralmente, refere-se mais especificamente á espécie Crotalus durissus. A cascavel em vez de 
sair completamente de sua pele antiga, mantém parte enrolada na cauda em forma de um anel 



cinzento grosseiro. Com o correr dos anos, estes pedaços de epiderme ressecados forma quizas 
que, quando o animal vibra a cauda, balançam e causam o ruído característico. 
 
  
 
CUIDADOS. 
 
.... Deve-se evitar, na medida do possível, andar descalço ou de chinelo, nos locais de ocorrência. 
 
.... Deve-se ter atenção redobrada no próprio local de trabalho e onde haja mata, capinzais, 
jardins e.... 
 
.... As serpentes venenosas alimentam-se preferentemente à noite. Nesse período devem ser 
evitadas as caminhadas nas proximidades de gramados e ... 
 
... As corujas e os gaviões, são inimigos naturais das serpentes. Preservar a vida dessas aves é 
fundamental no equilíbrio ecológico. 
 
.... A cascavel é responsável por grande parte dos acidentes ofídicos registrados em sua área de 
ocorrência. Perigosíssima, prepara o bote ao ver se aproxima qualquer ser. São rápidas e ágeis. 
 
  
 
Primeiros socorros. 
 
.. Não amarrar a perna ou braço, nem faça torniquetes, pois o garrote impede a circulação 
sanguínea e pode produzir necrose e até gangrena. 
 
.... Não administrar, soro antiofídico sem acompanhamento médico hospitalar. São comuns 
reações alérgicas ao soro-CHOQUE ANAFILÁTICO. 
 
.... Lavar a ferida com água e sabão. Se o local apesentar furinhos, é quase certeza que é picada 
de serpente peçonhenta, 
 
  
 
TRATAMENTO. 
 
URGENTE. 
 
LEVAR PARA O HOSPITAL. NA REGIÃO É O HOSPITAL DE EMERGÊNCIA DE RESENDE. 
 
O DOENTE DEVE SER COLOCADO EM REPOUSO ABSOLUTO E O TRATAMENTO ESPECÍFICO É O 
SORO ANTICROTÁLICO. 
 

  

 

"NÃO MATE ANIMAIS, PRINCIPALMENTE EM UMA UC." 
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