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O acidente por escorpião ou escorpionismo é um dos agravos com maior

coeficiente de incidência no Brasil. Entre os estados brasileiros, a Bahia

deteve a 6º maior incidência e o maior número de óbitos para o

escorpionismo durante o período de 2007 a 2014, configurando-se como um

problema de saúde pública do estado 1. A identificação de áreas de risco é

fundamental na proposição de ações de tratamento e prevenção das

populações em risco para o agravo 2. Tendo em vista o preocupante cenário

para o escorpionismo na Bahia, foi conduzido um estudo ecológico de

caráter exploratório que buscou identificar as macrorregiões de saúde de

risco baianas para tal agravo no período de 2007-2014, além de

investigar a existência de autocorrelação espacial de novos casos de

escorpionismo nos municípios baianos.
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Figura 1. Distribuição do risco do escorpionismo nos municípios da Bahia

(2007-2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O risco de ser acidentado por escorpiões na Bahia é maior na macrorregião de

saúde Sudoeste, sendo um importante local a ser considerado no planejamento

de ações voltadas à prevenção e tratamento deste agravo, além de

investigações mais aprofundadas sobre as particularidades que aumentam o

risco para o escorpionismo nesta região.
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(observed value I = 0.15, 

expected value = -0.002, 

standard deviation = 0.0006,

p <0.0001)

REFERÊNCIAS

92% (12) dos municípios com incidência maior que 600 casos/ 100.000 hab.

pertenciam à macrorregião Sudoeste

Equipamentos de segurança rudimentares por trabalhadores da mineração 3

Armazenagem do algodão em galpões 4

SO: Sudoeste; O: Oeste; CN: Centro-Norte; CL: Centro-Leste; S: Sul;; ES: Extremo-Sul;

N: Norte; L: Leste; NE: Nordeste
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Figura 3. Distribuição do risco do escorpionismo nas macrorregiões de

saúde da Bahia (2007-2014).

Figura 2. Autocorrelação espacial da incidência acumulada do escorpionismo

nos municípios baianos (2007-2014).
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