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OBJETIVO

Este trabalho pretende identificar o aumento dos acidentes
escorpiônicos na Região Nordeste, além de apresentar a sua
sintomatologia, tratamento e prevenção.

O acidente por escorpiões ou escorpionismo é o envenenamento
através da picada deste aracnídeo. Eles são predominantes em áreas
tropicais e subtropicais, ocorrendo em maior quantidade nos períodos
de aumento de temperatura e umidade. As condições ambientais são
fatores que limitam o crescimento e desenvolvimento de muitas
espécies de escorpiões, pois muitos apresentam um hábitat específico
para o desenvolvimento. Porém, os ambientes urbanos oferecem uma
variedade climática favorável para a reprodução dos escorpiões, como
é o caso de galerias de esgoto, os quais encontram alimentos e
ausência de predadores. Com relação a gravidade dos acidentes
escorpiônicos, dependerá de alguns fatores: espécie, tamanho,
quantidade de veneno inoculado, massa corporal do acidentado e
sensibilidade do acidentado ao veneno, além de fatores relacionados
ao tratamento, como diagnóstico precoce e tempo decorrido do
acidente até a soroterapia. Ocorrem em torno de 1.200.000
acidentes/ano com mortes de cerca de 3.250 pessoas/ano no mundo.
No Brasil, espécies do gênero Tityus são importantes na saúde pública.

INTRODUÇÃO

Com base no pesquisado, nota-se que há um aumento dos acidentes escorpiônicos
nos últimos anos ao mesmo tempo em que há uma falha no sistema de saúde, onde
tais ocorrências são negligenciadas. Assim, este estudo contribui para a Saúde Pública
ao mostrar que informações sobre o escorpionismo são importantes, principalmente
para aqueles que pertencem ao grupo de risco.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os grupos mais vulneráveis para tais acidentes são trabalhadores da construção civil,
crianças e pessoas que permanecem maiores períodos dentro de casa. Foi observado
um aumento das taxas de incidência de acidentes causados pelos escorpiões em
diversos Estados do Nordeste do Brasil, como exemplo os surtos no Estado de
Pernambuco no ano de 2017, no período de Janeiro a Junho, com registro de 705 casos
pela Secretaria de Saúde, correspondendo 25% a mais do que o mesmo período no ano
de 2016. Segundo a literatura, ocorre morte em 0,59% dos casos graves, com os óbitos
mais associados a acidentes por T. serrulatus. O veneno do escorpião apresenta
neurotoxinas, induzindo a liberação dos neurotransmissores catecolaminas e
acetilcolina, responsáveis pelos sinais e sintomas. O quadro clínico é representado por
manifestações locais e/ou sistêmicas. Os acidentes podem ser classificados como leves,
moderados e graves. O tratamento será dividido em sintomático, específico e de
suporte, com o objetivo de neutralizar as toxinas, diminuir as manifestações e manter as
funções vitais. Como meios para prevenir os ataques, chama-se atenção para: manter
limpas as instalações, evitar acúmulo de lixo, vistoriar calçados, não andar descalço e
outros.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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ACIDENTES ESCORPIÔNICOS: SURTOS PRODUZEM ALERTAS EM REGIÃO NORDESTE

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão literária, com utilização de publicações
nas bases de dados SCIELO, Ministério da Saúde e Google, no
período 2003 à 2017, a partir dos descritores: acidentes por
escorpiões e escorpionismo no Pernambuco.
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FIGURA 01: Cuidados que devem ser tomados por moradores para

evitar presença de escorpiões.

FONTE: http://www.mstododia.com.br/portal/escorpiao-controle-de-

vetores-de-chapadao-do-sul-alerta-populacao-para-tomar-cuidados

FIGURA 02: Classificação dos acidentes quanto à gravidade, manifestações clínicas e

tratamento específico.

FONTE: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/manu_peconhentos.pdf


