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OBJETIVO
Descrever os aspectos clínicos e epidemiológicos dos

envenenamentos escorpiônicos no município de Apuí,

Amazonas.

O escorpionismo possui uma ampla distribuição na Amazônia

Brasileira, representando um problema de saúde pública

especialmente para populações rurais.

INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

Trata-se do primeiro estudo, retrospectivo, relacionado aos

envenenamentos escorpiônicos do município de Apui - AM, que

utilizou prontuários clínicos e dados dos sistemas oficiais de

notificações do Brasil em 2015.
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Figura2. Gráfico de prevalência mensal dos casos acometidos em 2015.

Figura1. Localização do município de Apuí na Região Sul do Estado do

Amazonas, da Amazônia do Oeste e da distribuição de Tityus apiacas de

acordo com Lourenço.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram identificados 56 casos. Sendo estes predominantes no sexo

masculino com 38 (67,86%). Houve maior prevalência destes

acidentes na Zona Rural (69,6%), com 35 casos relacionados ao

ambiente de trabalho desta população (62,5%), observou-se maior

número em pecuaristas e agricultores, sendo mais prevalentes na

faixa etária adulto jovem (35,7%). Na Classificação de Gravidade,

a maioria apresentou-se como leve (47 pacientes) com apenas 1

paciente em estado grave, os demais foram classificados como

moderado (7 casos). O local mais afetado foi o membro superior

(60,7%). Doze pacientes (21,4%) receberam soro antiescorpiônico

como terapia. Todos pacientes durante atendimento relataram dor

no local da picada como sintoma principal, seguido de edema local

e sensação de choque. Os meses chuvosos apresentaram maior

número de casos. Todos evoluíram com bom prognóstico,

recebendo alta hospitalar.

Estes acidentes possuem alto impacto no aspecto de saúde pública

e de economia deste município, pois atinge de forma significativa a

faixa etária trabalhadora. É de extrema importância que estudos

futuros sejam realizados com objetivo de melhorar as descrições
dos casos e realizar possíveis intervenções.

Figura3. Equipe de Pesquisa Científica.
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