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MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo é uma investigação descritiva das características

epidemiológicas dos acidentes por escorpiões notificados no estado da

Paraíba no ano de 2016. Para tanto, os dados epidemiológicos foram

coletados a partir do banco de dados do Sistema de Informações de
Agravo de Notificação da Secretaria de Saúde da Paraíba.

O acidente causado por escorpião é um problema de saúde pública no

Brasil, devido a sua elevada incidência em todas as regiões do país. Tem

sido notificado em média 93472 acidentes por ano e a região Nordeste é

aquela que exibe o maior número de casos e de óbitos. No estado da

Paraíba, anualmente são notificados em média 3017 casos de

envenenamento por escorpião. Os casos ocorrem principalmente em

áreas urbanas e afetam homens e mulheres na mesma proporção. A

maioria dos casos afeta indivíduos com idade entre 20 e 50 anos,

picados predominantemente nas extremidades do corpo (pé e mão). Os

casos recebem cuidado médico com mais frequência até 3h após o

incidente e a maioria dos casos manifesta severidade leve, com

progressão para a cura. Os casos graves ocorrem principalmente em

crianças e idosos (Furtado et al., 2016).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um total 4.968 casos foram analisados. Os acidentes ocorreram em todos

os meses do ano e foram distribuídos em 42 municípios, sendo mais

frequentes em áreas urbanas (n=4089; 82%). As vítimas foram

predominantemente mulheres jovens (n=2790; 56%), com idade entre 20 e

29 anos (n=816; 17%). O pé (n=1750; 35%) foi a parte do corpo mais

atingida pelas picadas e a maioria dos casos recebeu o cuidado médico

entre até 1 hora após o incidente (1773; 36%). 66% receberam

atendimento médico até 3hs após a picada, indicando que a população

está ciente da importância do atendimento médico urgente nos casos de

envenenamento por escorpião. A maioria dos casos manifestaram

severidade leve (n=4401; 88%) e progrediram para cura. Foram notificados

15 óbitos, resultando em uma taxa de letalidade de 0.3%. As

manifestações clínicas locais (n=4536; 92%) foram mais frequentes do que

as sistêmicas (n=284; 6%). A dor foi a manifestação local mais frequente

(n=4261; 94%), seguido por edema (n=1213; 27%) e parestesia (n=1107;

24%). As manifestações vagais (n=95; 33%) e neurológicas (n=43; 15%)

foram as mais frequentes manifestações sistêmicas.

Diante do elevado número de casos e de óbitos notificados no ano

de 2016 parece ser urgente a realização de ações preventivas e de

controle dos acidentes. Fica evidente que os casos de acidente com

escorpiões na Paraíba é problema de saúde pública eminentemente

urbano.

Figura 1: Distribuição mensal dos acidentes com escorpião na Paraíba,

2016

Tempo decorrido

picada/ atendimento
n Severidade n

Até 1h 1773 Leve 4401

1 a 3h 1495 Moderado 326

3 a 6h 495 Grave 40

6 a 12h 258 Ignorado 201

12 a 24h 193 Evolução n

+24h 164 Cura 4385

Ignorado 481 Óbitos 15

---- ---- Ignorado 568

Total de casos 4.968

Tabela 1: Distribuição dos casos de acordo com a severidade,

evolução e tempo decorrido da picada até o atendimento médico
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4.261

1.107 1.213

154 130 194 19 42

Número de casos

Figura 2: Sintomas locais dos casos de acidentes por escorpião
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Figura 3: Sintomas sistêmicos dos casos de acidentes por escorpião

Fonte de dados: SINAM/SVC/MS
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