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OBJETIVO 

INTRODUÇÃO  

O elevado número de notificações em Alagoas 
desponta como um reflexo das precárias condições 
de moradia e saneamento. O perfil epidemiológico 
descrito reforça a importância de elaborar novas 
estratégias de controle de acidentes, sendo mister 
orientar a população acerca de medidas voltadas à 
prevenção do agravo em análise. 
 

CONCLUSÃO 

RESULTADOS 

REFERÊNCIAS 

ACIDENTES ESCORPIÔNICOS NO ESTADO DE ALAGOAS: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA 

 

MÉTODOS 

O presente estudo possui o fito de 
delinear o perfil epidemiológico dos 
acidentes escorpiônicos em Alagoas no 
período de 2011 a 2016 com o escopo 
de elencar dados que possam servir de 
base para intervenções futuras.  

Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (SINAN) 

Transversal 

Quantitativo 

Retrospectivo 

Acidente escorpiônico ou escorpionismo 
corresponde ao quadro de 
envenenamento provocado pela picada 
de escorpiões que consiste em um 
relevante problema de saúde pública. As 
manifestações clínicas advindas desse 
agravo variam de leves, com 
sintomatologia local como dor, parestesia 
e edema, a moderadas e graves, que 
evoluem com alterações sistêmicas como 
hipertermia, taquipneia, arritmias e 
confusão mental. No Brasil, os acidentes 
mais graves são causados por escorpiões 
do gênero Tityus, sendo destaque o T. 
serrulatus, espécie mais peçonhenta e 
melhor adaptada à vida domiciliar 
urbana.  
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Total no período 39.695 casos 

Atendimento em 
até 3h 

Cura 37.212 (94%) 

30.910 (77%) 
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