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RESUMO

Acidentes escorpiônicos vem ocorrendo com certa frequência em Ituiutaba/MG, baseados nessas informações, os objetivos desse estudo foram os de conscientizar e orientar os

alunos da educação básica do ensino de Ituiutaba/MG, sobre as medidas preventivas de acidentes escorpiônicos e primeiros socorros.O projeto está sendo desenvolvido em

duas escolas da rede pública de ensino de Ituiutaba, denominadas de escola A e B com alunos do 3&#8304; ano do ensino fundamental. Participam do estudo uma média de 185

alunos com faixa etária entre 7 e 8 anos. De início foi aplicado um questionário pré avaliativo na escola A, para verificar o conhecimento dos alunos a respeito do tema. As aulas

foram divididas em duas etapas de 50 minutos cada contendo imagens de diferentes espécies, manejo ambiental, além de condutas básicas e emergenciais em caso de

acidentes, sendo complementadas pelo auxílio de cartazes, atividades em sala de aula e cartilha ilustrada.Os resultados até o momento são apenas parciais, visto que o estudo

na escola B encontra-se na fase de execução. Dados obtidos através da aplicação do questionário pré avaliativo apontam que 99% dos entrevistados já possuíam algum tipo de

conhecimento a respeito do tema.Para finalizar,foi aplicado o questionário pós avaliativo.Os dados revelaram que 100% dos alunos acharam as aulas importantes. Quanto ao

controle do animal, 88% acham importante realizar,12% não consideram o animal perigoso. Dentre as medidas preventivas de acidentes,1% não conhece nenhuma medida. Ao

avisar o animal em sua residência,46% acham importante chamar um adulto, 4% matar o animal, 2% capturar o animal, 4% brincar com o animal e 44% chamar o centro de

controle de zoonoses. Em casos de acidentes, 33% concordaram em ir ao pronto socorro, 28% lavar o local com água e sabão, 8% tomar medicamento sem orientação médica,

4% passar bora de café no local da picada e 28% acham importante tomar o soro escorpiônico. 
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