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OBJETIVO

Analisar conhecimentos e práticas dos profissionais de

enfermagem do nível primário de atenção acerca de

acidentes escorpiônicos.

Considerando-se que os acidentes com escorpiões

constituem um importante problema de saúde pública no

Brasil e ocorram predominantemente no domicílio, a maneira

mais eficaz para combater a problemática é a redução do

número de ocorrências de forma terapêutica e preventiva in

loco. Logo, essa responsabilidade deve ser compartilhada

entre comunidade adscrita e o serviço de atenção primária

que deve dispor de profissionais de enfermagem capacitados

para prestar assistência adequada ao usuário vítima de

picada de escorpião que ocorram na sua área de atuação.

INTRODUÇÃO

A análise dos resultados indica necessidade de capacitação no assunto.

Diante disso, torna-se necessária a implementação de programas de

treinamentos que abordem essa temática para os profissionais de

enfermagem, com o intuito de melhorar a qualidade no cuidado ao paciente,

como também conduzir ações educativas à população que reduzam a

incidência de acidentes por escorpião.

CONCLUSÃO

Verificou-se que o conhecimento dos enfermeiros acerca da temática é

superficial e insuficiente, centrado apenas na dor. Além disso, estes

profissionais não desenvolvem uma assistência sistematizada, mas

fragmentada. Transferem ao serviço de referência a responsabilidade pelo

atendimento aos casos, e, regularmente, não prestam os cuidados iniciais às

vítimas. A maioria não realiza ações educativas para a prevenção dos

acidentes e transfere a responsabilidade ao sistema de vigilância em saúde.

Estudos realizados mostram que o profissional de saúde tem pouco

conhecimento sobre acidentes causados por animais peçonhentos, pois no

decorrer do exercício da profissão, os profissionais não recebem informações

acerca deste tema. Deste modo, é crucial que as condutas de diagnósticos e

tratamento dos acidentados tenham uma padronização atualizada e estejam

sempre disponíveis, uma vez que os profissionais de saúde se deparam

regularmente com vítimas deste tipo de acidente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NOS ACIDENTES ESCORPIÔNICOS EM NÍVEL PRIMÁRIO DE 
ATENÇÃO

METODOLOGIA

Estudo exploratório e descritivo com abordagem qualitativa,

realizado com 20 enfermeiros que compõem as equipes

das Estratégias de Saúde da Família pertencentes ao

Distrito Sanitário III do município de João Pessoa - PB. Os

dados foram coletados nos meses de fevereiro e março de

2018 por meio de um roteiro de entrevista semiestruturada,

submetido à Técnica de Análise de Conteúdo Temática. A

partir da análise dos dados empíricos, delimitou-se quatro

eixos temáticos: conhecimentos superficiais dos

profissionais no atendimento inicial e quadro clínico;

assistência fragmentada e transferência de

responsabilidade ao serviço de referência; cuidado inicial

da comunidade através de conhecimentos oriundos da

cultura popular; prevenção sem prevenir - intersetorialidade

para o controle ambiental quando há ocorrência.
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Eixo 1: CONHECIMENTOS SUPERFICIAIS DOS PROFISSIONAIS NO

ATENDIMENTO INICIAL E QUADRO CLÍNICO

Eu geralmente pergunto sobre o escorpião, como era, se conseguiu capturar,

aí depois vou para olhar o local e os sintomas que estava sentindo [...] (E1).

Edema, rubor, dor de cabeça, náusea, dor local. A dor é a mais forte que tem,

o principal deles é a dor [...] (E2).

Eixo 2: ASSISTÊNCIA FRAGMENTADA E TRANSFERÊNCIA DE

RESPONSABILIDADE AO SERVIÇO DE REFERÊNCIA

Na parte da enfermagem, a gente só orienta com relação à limpeza ou

encaminha para o Ceatox [...] (E7).

Falando sério, eu desconheço o tratamento, o que é que o Ceatox faz. Eu

desconheço [...] (E16).

Eixo 3: CUIDADO INICIAL DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE

CONHECIMENTOS ORIUNDOS DA CULTURA POPULAR

Pó de café, creme dental, qualquer tipo de pomada que tiver em casa, colocar

manteiga, terra [...] (E3).

Eixo 4: PREVENÇÃO SEM PREVENIR – INTERSETORIALIDADE PARA O

CONTROLE AMBIENTAL

Eu acho que acionar o órgão competente para fazer um trabalho na área.

Seria um trabalho de dedetização [...] (E2).

[...] Não tem rotina de está fazendo esse repasse para a população. A gente

só atenta de orientar quando tem os casos (E19).


