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OBJETIVO

Esse estudo apresenta como objetivo analisar

as publicações científicas acerca da atuação

dos profissionais de saúde em acidentes por

animais peçonhentos, considerando o período

dos últimos cinco anos.

Os animais peçonhentos apresentam glândulas venosas que se relacionam com ferrões, dentes ocos e outros

instrumentos, os quais são utilizados para a passagem ativa do veneno¹. Os principais animais responsáveis por

acidentes em humanos são algumas espécies de escorpiões, serpentes, aranhas, lepidópteros, himenópteros,

entre outros. No Brasil, de acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), foram notificados

173.616 casos de acidentes com animais peçonhentos, entre os anos de 2013 e 2016.² Os incidentes apresentam

ampla relevância no contexto dos serviços de saúde, em virtude da sua frequência e seriedade, sendo necessária

atuação rápida e eficaz dos profissionais de saúde.

INTRODUÇÃO

É imprescindível que a assistência dos profissionais de saúde

esteja direcionada e uniformizada, através de procedimentos

de diagnóstico e tratamento atualizados e previamente

estabelecidos.

CONCLUSÃO

Os acidentes com animais peçonhentos constituem eventos

que acometem comumente as populações urbana e rural,

entretanto a disseminação das espécies varia de acordo com a

característica local. Os procedimentos padronizados de

avaliação, diagnóstico e tratamento dos acidentados são

essenciais para o prognóstico do paciente e a análise das

características clínicas do indivíduo e da espécie do animal

responsável pelo incidente são determinantes para o

direcionamento da assistência em saúde a ser prestada. A

avaliação inicial do paciente, anamnese e exame físico, assim

como o diagnóstico, devem ser objetivos e direcionados. O

tratamento com soroterapia deve ser realizado de maneira

rápida e eficaz pelo profissional de saúde previamente

treinado, todavia, seu uso é limitado em decorrência da ampla

variedade de espécies existentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AO PACIENTE VÍTIMA DE 

ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS: REVISÃO DE LITERATURA

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de revisão

bibliográfica, com amostra oriunda de

monografia, artigos de revistas e periódicos

publicados entre os anos de 2013 e 2018. As

pesquisas foram realizadas nos bancos de

dados eletrônicos da Literatura Latina

Americana e do Caribe em Ciência da Saúde

(LILACs) e Scientifc Eletronic Library Online

(Scielo) e através do sistema de busca da

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram

encontradas 29 publicações no período

previamente estabelecido, em que 6 foram

consideradas relevantes para o presente

estudo.
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