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OBJETIVO

Estudar os casos de escorpionismo por T.

stigmurus envolvendo crianças, registrados no

Centro de Informação e Assistência Toxicológica

do Instituto Dr. José Frota, no ano de 2016.

Considerado um problema de saúde pública, os

acidentes causados por escorpião podem resultar

em um quadro de intoxicação (escorpionismo),

cuja gravidade depende de fatores relacionados

tanto ao animal, como ao indivíduo acometido,

exigindo a rápida realização de atendimento e

tratamento. Nesses casos, as principais

manifestações clínicas são dor no local da picada,

além de hipotermia, sudorese, náuseas e vômitos,

e em casos mais graves, podem ocorrer arritmias

cardíacas, edema pulmonar agudo, agitação e

tremores. Geralmente os casos de escorpionismo

evoluem de forma benigna, porém, na população

humana, as crianças constituem um grupo de

risco, por manifestar, com maior frequência,

intoxicações graves. No Nordeste a espécie Tityus

stigmurus é a mais comum, correspondendo ao

escorpião amarelo, responsável por muitos

acidentes notificados.

INTRODUÇÃO

Diante disso, é necessário o desenvolvimento de

ações educativas e preventivas, além de ações das

autoridades competentes na manutenção da limpeza

das cidades e controle desses animais.

CONCLUSÃO

A maioria dos 152 casos (94,07%) ocorreu em

Fortaleza, com maior envolvimento da faixa de

idade de 5 anos ou menor (47,37%). Houve

equivalência entre os gêneros, masculino (51,97%)

e feminino (48,03%). A maioria dos casos (95,36%)

foi considerada de gravidade leve e o tratamento foi

sintomático e de suporte do paciente. Apenas dois

casos exigiram conduta terapêutica específica,

soroterapia, e estes foram de gravidade moderada.

As manifestações clínicas foram, principalmente, a

dor no local da picada (85,53) e sistemicamente

vômitos (3,29). Os escorpiões T. stigmurus têm alta

capacidade de adaptação, inclusive em ambientes

modificados pelo homem, como as áreas urbanas, o

que possibilita sua domesticação. Além disso, o

processo de urbanização acelerado e desordenado

associado a elevada produção de lixo, favorece a

proliferação do escorpião e, consequente, a

ocorrência de acidentes envolvendo humanos,

inclusive as crianças.
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