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Os acidentes com animais peçonhentos são uma emergência clínica frequente em vários 

países tropicais, principalmente nos campos e áreas rurais, constituindo um problema de 

saúde pública. Os primeiros socorros são essenciais, pois visam auxiliar no rápido 

atendimento e maior qualidade na recuperação da vítima. Analisar as informações e registros 

sobre os índices de acidentes, com animais venenosos, visando o atendimento de enfermagem 

na assistência a saúde. Trata-se de uma revisão de literatura integrativa com levantamento de 

dados nas bases Scielo e BVS, utilizando como descritores: Animais Peçonhentos, Acidentes 

e Assistência de Enfermagem. Para os critérios de inclusão escolhemos: estudos que 

descrevem claramente o conteúdo relacionado ao tema proposto. Sendo dessa forma os 

critérios de exclusão: aqueles que não se relacionava diretamente com o tema citado, e os 

inferiores a 2007. Dentre 21 artigos encontrados, foram selecionados 8 artigos, dessa forma 

foi registrada uma média de 28.812 casos por ano de acidentes ofídicos, 60.370,8 com 

escorpiões e 25.786,4 com aranhas. Em indivíduos do sexo masculino ocorreram á maioria 

dos casos de acidentes com os animais peçonhentos por ofídicos, enquanto que os acidentes 

com escorpiões e aranhas foram observados, com pouca incidência, entre homens e mulheres. 

A faixa etária com maior número de registros de envenenamentos foi a de 20 a 39 anos. Dessa 

forma os conteúdos dos textos se assemelham nessa temática, onde defendem a ideia de ter 

uma assistência de enfermagem mais humanizada. As publicações visam ter um 

conhecimento mais amplo sobre esses tipos de acidentes, como os profissionais devem 

realizar um atendimento, a importância da realização dos cuidados, frente aos clientes. Pois 

todos devem ser capacitados para dar o atendimento às vítimas, visto que as gravidades 

podem assumir determinados casos. Além de prestar cuidados especializados e de qualidade a 

estes pacientes nos serviços de urgências e de internamento, deve utilizar-se de dados 

epidemiológicos para elaboração de atividades educativas e de prevenção destes acidentes. 

Diante do exposto, conclui-se que os acidentes envolvendo animais peçonhentos representam 

um sério problema de saúde pública no Brasil, em particular os acidentes ofídicos, devido a 

sua gravidade e frequente ocorrência. Deve-se impor uma construção de uma postura 

profissional mais atenta e embasada nos atendimentos respeitando cada caso. 
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