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Resumo 
Ocorrências de acidentes com animais peçonhentos vêm aumentando em nível global, de uma 
forma absurda. Em Alagoas, Tityus stigmurus, é a espécie que destaca-se, sendo conhecida 
popularmente como escorpião amarelo. Diante disso, a referente pesquisa teve como objetivo 
estimar e descrever os casos de acidentes escorpiônicos quanto ao número, ao sexo e a faixa 
etária dos pacientes de dois municípios do Estado de Alagoas, Brasil. Os dados foram coletados de 
fichas de notificações do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 
disponibilizados pela 27ª Regional de Saúde entre os anos de 2010 a 2015. Dos 102 municípios do 
Estado, foram coletadas amostras dos municípios de Arapiraca e Maceió, que juntos 
correspondem a uma população aproximada de 1.244,826 habitantes. De acordo com os dados, os 
anos que lideraram o número de acidentes foram 2013 e 2014, já a faixa etária mais atacada foi 
dos 20 a 39 anos e as mulheres foram mais afetadas. Mesmo havendo uma diminuição de forma 
geral nos municípios a saúde pública em todas as suas esferas deve continuar com a 
conscientização e prevenção de um possível aumento dos casos nos seguintes anos. 
 
Palavras-chave: Animais peçonhentos, estudo epidemiológico, saúde pública. 
 
 
Abstract 
Occurrences of accidents with venomous animals have been increasing on a global, level an 
absurd way. In Alagoas, Tityus stigmurus, is the species that stands out and is popularly known as 
yellow scorpion. Given this, the related research aimed to assess and describe the cases of 
accidents escorpiônicos about number, sex and old group of patients from two municipalities in 
the States of Alagoas, Brazil. The data were collected from chips of notifications of the information 
system of reportable diseases (SINAN) provided by 27ª a regional health between the years 2010 
to 2015. Of the 102 municipalities of this the samples were collected in the municipalities of 
Arapiraca and Maceio, which together corresponded an approximate population of 1.244,826 
inhabitants. According to the data, the old group most attacked goes from 20 to 39 years and 
women were more affected. Even with a decrease in general in the municipalities public health in 
all its spheres should continue with the awareness and prevention of a possible increase in cases 
in the following years. 
 
Keywords: Venomous animals, epidemiological study, public health. 
 
 

 



 ANAIS DO VI ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 

REALIZADO ENTRE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2016 EM SANTANA DO IPANEMA/AL 
ISSN 2316-8021 

 

150 

 

VI ENCCULT 

 

 INTRODUÇÃO 

 

Os acidentes com animais peçonhentos têm aumentado significativamente nos últimos anos em 

todo o mundo e, portanto, se tornado um problema global de saúde pública, porém, apesar disso, 

pertence ao grupo de agravos à saúde que são mundialmente negligenciados pelos sistemas de saúde 

(WHO, 2007).  

Os escorpiões são artrópodes quelicerados da Classe Arachnida, distribuídos em nove famílias e 

cerca de 1.200 espécies que habitam todas as zonas tropicais e subtropicais do mundo (SILVA et al., 

2005). Estudos recentes de novas descrições e revisões sistemáticas atualizaram os registros para 131 

espécies e 23 gêneros, representando aproximadamente 9% da diversidade mundial.  

Em Alagoas, Tityus stigmurus, popularmente conhecido como escorpião amarelo, é uma das 

espécies que mais causam acidentes graves. Durante os meses quentes (dezembro, janeiro e fevereiro) 

ocorre um notável crescimento na população dessa espécie, tendo como consequência um aumento do 

número de acidentes neste período do ano. 

As condições ambientais particulares do hábitat ao qual estão adaptadas algumas espécies, 

aspectos sazonais de temperatura, composição do solo, tipologia das rochas e disponibilidade de 

alimentação são fatores que limitam a distribuição dos escorpiões no território, sendo que a maior 

parte deles apresenta exigências em relação ao hábitat, que se caracterizam pelos padrões ecológicos e 

biogeográficos de possível previsão (LOURENÇO & EICKSTEDT, 2009). 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

O Estado de Alagoas é composto por cento e dois municípios, destes apenas foram coletados 

dados de acidentes escorpiônicos dos municípios de Arapiraca e Maceió, que juntos apresentam uma 

população aproximada de 1.244,826 habitantes (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 2015). 

Os dados foram coletados de fichas de notificações do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) disponibilizados pela 27
a
 Regional de Saúde no período entre os anos de 2010 á 

2015 compreendido entre os meses de janeiro a dezembro. O estudo teve caráter descritivo e 

retrospectivo, verificando registros de acidentes escorpiônicos notificados no Estado de Alagoas. Para 

alcançar os objetivos, os dados coletados consistiram em avaliar a ocorrência de acidentes por 

município, sexo e faixa etária dos acidentados disponíveis no próprio Centro de Informações.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO         

 

De 2010 a 2015 foi observada uma crescente taxa de notificações devido aos acidentes por 

escorpiões nos dois municípios do Estado de Alagoas, com maior frequência no ano de 2014, e 2015 

com uma menor frequência, somados todos os períodos estudados tem-se um resultado de 30.688 

acidentes escorpiônicos. Com base no levantamento feito pode se observar que Maceió foi o município 

que mais ocorreu acidentes escorpiônicos nos últimos cinco anos (2010-2015), totalizando 21.768 

casos. Já o município de Arapiraca ficou em segundo lugar totalizando 8.920 casos notificados como 

visto na Tabela 1. 

 Essa situação também pode estar relacionada ao aumento real do número de acidentes, pois o 

crescimento desordenado das áreas urbanas no Estado de Alagoas associado às precárias condições de 

moradia e saneamento pode ser importantes fatores na etiologia dos acidentes envolvendo escorpiões 

(RIBEIRO AL, RODRIGUES L, JORGE MT, 2001). 

 

Tabela 1. Acidentes humanos causados por escorpião em dois municípios do Estado de 

Alagoas, registrados pelo SINAN. 

MUNICÍPIO ANO/CASOS 
   2010            2011           2012           2013          2014           
2015 

TOTAL 

Arapiraca 1.575 1.443 1.370 1.602 1.818 1.112 8.920 
Maceió 2.641 3.175 3.543 4.202 5.178 3.029 21.768 
TOTAL 4.216 4.618 4.913 5.804 6.996 4.141 30.688 

 

Pode-se verificar através das Figuras 1 e 2 que os acidentes escorpiônicos ocorreram mais entre 

as mulheres do que nos homens. O ano de 2014 em ambas os municípios foi o ano que apresentou uma 

maior frequência, totalizando 6.996 acidentes. 

Na cidade de Arapiraca dos 1.602 casos ocorridos no ano de 2013, 879 correspondem aos 

acidentes em mulheres e 723 em homens. No ano seguinte, dos 1.818 casos, 967 ocorreram em 

mulheres e 851 em homens. 

Já na cidade de Maceió dos 4.202 casos ocorridos no ano de 2013, 2.483 correspondem aos 

acidentes em mulheres e 1.719 em homens. Em 2014, do total de 5.178 casos, 3.109 acidentes 

ocorreram em mulheres e os outros 2.069 em homens daquele município, sendo este o ano em que mais 

aconteceu acidentes notificados segundo o SINAN. 

 Devido ao hábito dos escorpiões procurarem abrigo frequentemente em materiais de construção 

e entulhos, é compreensível que os homens sejam acometidos a acidentes em virtude de atividade 

laboral (SANTOS et al., 2010), todavia (ALBUQUERQUE et al. 2004) postulam que o maior risco dos 

acidentes escorpiônicos pode ocorrer entre as mulheres devido a realizarem, no ambiente doméstico, 

atividades de limpeza em locais habitados por escorpiões. 
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Figura 1. Número de casos de acidentes 

escorpiônicos registrados pelo SINAN, 

estratificado por sexo do paciente no Município de 

Arapiraca-AL. 

 

Figura 2. Número de casos de acidentes 

escorpiônicos registrados pelo SINAN, 

estratificado por sexo do paciente no 

Município de Maceió-AL. 

 

 Pode-se observar que tanto na Tabela 2 quanto na Tabela 3 (que correspondem aos municípios 

de Arapiraca e Maceió respectivamente) a faixa etária mais atingida foi a de adultos jovens, que 

compreende o intervalo de 20 a 39 anos dos casos notificados. Resultados semelhantes foram 

encontrados no Distrito Sanitário Noroeste, município de Belo Horizonte. Já Crianças abaixo de sete 

anos e pessoas idosas constituem um grupo de risco, uma vez que o sistema imune está em formação 

ou debilitado, entretanto, adultos sadios não estão imunes a ferroadas de escorpiões, sendo conhecidos 

muitos casos fatais (MATTHIENSEN FA, 1988).  

 

Tabela 2. Frequências de notificações dos acidentes escorpiônicos, por faixa 

etária, no municipío de Arapiraca-AL 

FAIXA ETÁRIA NÚMERO           % 
<1 ano 120                 1,35 

1-4 669                 7,51 
5-9 684                 7,67 

10-14 707                 7,93 
15-19 883                 9,89 
20-39 3.103              34,79 
40-59 1.890              21,19 
60-64 310                 3,46 
65-69 221                 2,48 
70-79 264                 2,96 
80 e + 69                  0,77 

Em branco 0                     0 

TOTAL 8.920               100% 
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Tabela 3. Frequências de notificações dos acidentes escorpiônicos, por faixa etária, no 

municipío de Maceió-AL  

FAIXA ETÁRIA NÚMERO                 % 
<1 ano 146                      0,67 

1-4 1.395                    6,41 
5-9 1.688                    7,75 

10-14 1.750                    8,04 
15-19 2.062                    9,48 
20-39 7.135                   32,78 
40-59 5.172                   23,76 
60-64 839                     3,85 
65-69 622                     2,86 
70-79 721                     3,31 
80 e + 233                     1,07 

Em branco 5                       0,02 
TOTAL 21.768                  100% 

 
 
 
CONCLUSÃO  

 

Diante disso, conclui-se que, os acidentes escorpionicos aumentaram no período estudado com 

um maior percentual de casos no ano de 2014 e um menor no ano de 2015. Contudo, a população deve 

sempre buscar maiores informações junto os profissionais de saúde para evitar acidentes. Outras 

pesquisas deveram ser realizadas para complemento desta ou para se obter novos resultados com uma 

nova metodologia para que seja feita a avaliação mais completa e abrangente. 
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