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Os acidentes por animais peçonhentos constituem um sério problema de saúde 
pública no Brasil, tanto pelo número de casos registrados, quanto pela 
gravidade apresentada, podendo conduzir à morte ou a sequelas. No estado do 
Rio de Janeiro são diagnosticados anualmente centenas de casos de 
acidentes, mas que em função da falta de informação e de conhecimento 
prévio muitos desses registros não são inseridos nas estatísticas. O presente 
trabalho teve por objetivo promover a prevenção de acidentes com animais 
peçonhentos na zona oeste do Rio de Janeiro. Este estudo foi desenvolvido no 
projeto de extensão “O Bicho vai Pegar!”. O projeto, que atua na área de 
prevenção de acidentes com animais venenosos e peçonhentos visa à 
divulgação do conhecimento e do tratamento de acidentes com estes animais. 
O trabalho foi realizado no Campo de Marte (Praça do Canhão), localizada no 
bairro de Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro. Neste trabalho foram 
entrevistados 30 participantes e a principal metodologia foi à análise 
quantitativa da coleta de dados através de questionários avaliativos contendo 
perguntas sobre acidentes com animais peçonhentos. Dos entrevistados 14% 
responderam já ter sofrido acidente com algum animal peçonhento, 83% 
responderam que não e 3% não souberam responder. Cerca de 17% 
conhecem alguém que já sofreu acidente com esses animais e 33% costumam 
os encontrar próximos as suas casas. Quando questionados se costumam 
matar ou matariam animais venenosos ou peçonhentos 58% responderam 
positivamente. A maioria dos entrevistados não saberia o que fazer em caso de 
acidente, correspondendo a 67%, e ainda 55% não conhece os hospitais de 
referências em atendimento de acidentes com animais peçonhentos no Rio de 
Janeiro. Neste estudo, evidencia-se a importância de projetos educativos com 
estratégias transformadoras buscando mudar paradigmas e concepções sobre 
animais peçonhentos, informar a importância desses animais e a gravidade dos 
acidentes que os mesmos podem causar. 
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