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OBJETIVO

Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar os

acidentes escorpiônicos na região nordeste do Brasil nos

anos de 2015 e 2016.

Os acidentes com escorpiões têm aumentado devido o contato

ser cada vez mais frequente com os seres humanos, isso se dá

pelo fato dos seres humanos estarem invadindo o habitat natural

desses animais.

INTRODUÇÃO

Foi levado em consideração para analise: gênero e faixa

etária (Gráfico 1), e com base nos dados, foram registrados

77.422 casos de acidentes por escorpiões, onde o ano de

2016 apresentou maior taxa de incidência (39.422;50,9%). A

maior casuística foi composta pelo sexo feminino no estado

da Bahia, onde no ano de 2015 foram registrados 10.248

casos (26,74%). A maior casuística no ano de 2016 foi

composta pelo sexo feminino no estado de Pernambuco,

onde foram registrados 10,125 casos (25,68%). Em ambos

os anos de 2015 e 2016 a faixa etária com maior número de

casos com acidentes escorpiônicos foram de 20 a 39 anos e

40 a 59 anos.

RESULTADOS

Trabalho exploratório descritivo, com base no banco de

dado DATASUS de casos registrados para acidentes a

escorpiões nos períodos de 2015 e 2016 encontrados na

região nordeste.

MÉTODOS
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AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE ACIDENTES ESCORPIÔNICOS NA REGIÃO NORDESTE 

DO BRASIL NO PERIODO DE 2015-2016

DESENHO DO ESTUDO

Foi realizado um estudo baseado na análise do banco de

dados do Departamento de Informática do Sistema Único

de Saúde (DATASUS) e do Sistema de Notificação de

Agravos de Notificação (SINAN).
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DISCUSSÃO

Percebeu-se que a maioria dos acidentes por esse animal
peçonhento são acometidos em mulheres pelo fato das mulheres
passarem boa parte do seu tempo no ambiente doméstico,
estando mais expostas a acidentes escorpiônicos. Possivelmente
os estados da Bahia e Pernambuco apresentaram maiores
índices pela característica do meio socioeconômico dessas
regiões.

CONCLUSÃO

Apesar do que foi evidenciado, medidas podem ser tomadas

para minimizar o número de acidentes causados por escorpiões

na região Nordeste, como conscientização e prevenção para

que a população compreenda os riscos causados pelo veneno
desses animais.

Gráfico 1: Número de casos de Acidentes Escorpiônicos na Região 

Nordeste no período 2015-2016

Fonte: Netnature, 2014

Figuras 1 e 2: Escorpiões das espécies Tityus serrulatus e Tityus

stigmurus causadores de acidentes na região Nordeste do Brasil


