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OBJETIVOS 

O presente estudo teve como finalidade ressaltar por 

meio de uma revisão de literatura, os principais aspectos 

epidemiológicos dos acidentes causados por escorpiões 

no Brasil, durante o período de 2000 a 2017. 

 

Os acidentes escorpiônicos representam um sério 

problema de saúde pública no Brasil, em virtude da 

frequência com que ocorrem e devido a sua gravidade. 

Esses acidentes são caracterizados por sintomas que 

variam desde intensa dor local, bradi/taquicardia, até 

choque elétrico pelo corpo (Quadro 1), devido a intensa 

liberação de catecolaminas causadas pelas neurotoxinas 

que atuam em membranas das células excitáveis. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Devido ao aumento nas taxas de incidência e morbimortalidade 

ocasionadas pelos acidentes com escorpiões, deve-se estimular a 

intensificação de programas de prevenção de acidentes e controle 

desses animais. 

 

CONCLUSÃO 

No norte do país, segundo o CIT-Belém, o escorpião é o artrópode 

que mais ocasiona acidentes nessa região, o que está de acordo com 

os dados do SINITOX, que mostrou um aumento significativo da 

situação do escorpionismo no Brasil nos últimos 10 anos. Dados da 

Secretaria de Vigilância em Saúde ressaltam que os principais 

agentes de importância médica envolvidos nos acidentes 

escorpiônicos fazem parte do gênero Tityus (Fig. 1). 
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METODOLOGIA 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DOS ACIDENTES CAUSADOS POR ESCORPIÕES NO 

BRASIL: UMA REVISÃO DE LITERATURA   

Fonte: Ministério da Saúde, 2001. 

** SAEEs = Soro antiescorpiônico/SAAr = Soro antiaracnídico. 

Quadro 1: Expõe as principais classificações, manifestações 

clínicas e soroterapia dos acidentes escorpiônicos.  

BRASIL 

NOTIFICAÇÕES 

ACIDENTES 

PALAVRAS-CHAVE: 

ESCORPIÕES 

a) b) 

Figura 1. Principais espécies de escorpiões do gênero Tityus (a) T. 

serrulatus, (b) T. stigmurus, (c) T. bahiensis e  (d) T. obscurus.  

Segundo o Sistema de informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

do ministério da Saúde foram notificados cerca de 951.727 casos 

durante 2000 a 2017, assim como foram destacadas outras 

informações que estão expostas na Tabela 1. Além disso, foi observado 

que o nordeste é a região que apresenta o  maior número de casos de 

acidentes escorpiônicos (447.971), onde a maior frequência de registros 

foi em indivíduos do sexo masculino, de raça negra, na faixa etária de 

20 a 49 anos nos meses de outubro a janeiro e em zona urbana, 

diferente da Região Norte do País, que se observou um predomínio de 

acidentes nas zonas rurais. 

 Dados do 

escorpionismo/ 

Período 

 Nº de 

casos 

 Coeficiente 

de incidência 

 % de 

letalidade 

 Estados 

com maior 

frequência 

  

2000 a 2017 

   

951.727 

   

29 casos/ 

100.000 hab. 

   

0,68% 

  

São Paulo e 

Minas Gerais 

A maioria dos casos apresenta curso benigno, com uma letalidade em 

torno de 0,68% (Tabela 1), sendo os casos de óbitos associados, com 

maior frequência, a acidentes causados por T. serrulatus, ocorrendo 

mais comumente em crianças menores de 14 anos 

Tabela 1: Expõe dados do SINAN sobre os acidentes escorpiônicos. 

c) d) 

Classificação Manifestações clínicas Soroterapia (nº 

de ampolas) 

SAEEs/SAAr** 

Leve   Dor e parestesia Locais   -- 

Moderado Dor local, náuseas, 

vômitos, sudorese e 

sialorréia discretas, 

agitação e taquipnéia 

 

2 a 3 

Intravenosas 

Grave Vômitos , sudorese e 

sialorréia intensas, 

prostração, convulsão, 

Ins. Cardíaca, edema 

pulmonar e choque 

 

4 a 6 

Intravenosas 

 


