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RESUMO 

LACERDA, A. B. Análise espacial e temporal da ocorrência de acidentes 

escorpiônicos no Estado de São Paulo. 2022. Dissertação (Mestrado em Saúde 

Pública) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

O envenenamento por escorpiões é um importante problema de saúde pública no 

Estado de São Paulo, Brasil, e sua incidência e mortalidade têm aumentado nas 

últimas décadas. O presente estudo analisou notificações documentadas de 

envenenamento por escorpião de 2008 a 2018 nos 645 municípios paulistas. As taxas 

anuais de incidência e mortalidade foram calculadas e padronizadas de acordo com 

sexo e idade. O método Bayesiano empírico local e a estatística Getis-Ord Gi* foram 

utilizados para representar as taxas de incidência padronizadas nos municípios e 

identificar aglomerados de alto e baixo risco. O software SatScan foi usado para 

identificar os aglomerados espaciais, temporais, sazonais, espaço-temporais e da 

variação espacial da tendência temporal de maior e menor risco. Foram registrados 

145.464 casos de picada de escorpião no estado de São Paulo, entre 2008 e 2018. A 

taxa de incidência de envenenamento por escorpião quintuplicou entre 2008 e 2018. 

No geral, o risco foi maior para o homem e aumentou com a idade. As mortes por 

envenenamento, no entanto, concentraram-se quase inteiramente em crianças de 0 a 

9 anos de idade. Os mapas de incidência mostraram que o risco de envenenamento 

aumentou em quase todas as regiões e municípios de São Paulo ao longo do período 

estudado. As maiores taxas de incidência foram encontradas nas regiões oeste, 

noroeste e norte do estado, em contraste com a região metropolitana de São Paulo e 

regiões sul e litorânea. Os acidentes ocorreram com maior frequência na primavera e 

foram identificadas áreas de alto risco nas regionais de saúde de Presidente Prudente, 

Barretos, São José do Rio Preto e Araçatuba, que ao longo do tempo formaram um 

único aglomerado de alto risco. Em termos espaciais, no entanto, os óbitos foram 

distribuídos aleatoriamente. Altas temperaturas, baixa precipitação e vegetação 

natural pobre estão associados a áreas de maior risco. Neste estudo, identificamos 

áreas e populações em risco de envenenamento por escorpião e fatalidades 

associadas, que podem ser usadas para apoiar a tomada de decisões dos serviços 

de saúde para reduzir o contato humano com esses aracnídeos e evitar mortes, 

principalmente em crianças e durante a primavera. 

 

Palavras-chave: Envenenamento por escorpião. Análise espacial. Estado de São 
Paulo. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

LACERDA, A. B. Spatial and temporal analysis of the occurrence of scorpionic 

accidents in the State of São Paulo. 2022. Dissertação (Mestrado em Saúde 

Pública) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

Scorpion envenomation is a significant public health concern in State of São Paulo, 

Brazil, and its incidence and mortality have increased in recent decades. The present 

study analyzed documented scorpion envenomation notifications from 2008 to 2018 

throughout the 645 municipalities of São Paulo. Annual incidence and mortality rates 

were calculated and stratified according to sex and age. The local empirical Bayesian 

method and Getis-Ord Gi* statistic were used to represent standardized incidence 

rates in the municipalities and to identify high- and low-risk agglomerates. SatScan 

software was used to identify spatial, temporal, seasonal, spatio-temporal clusters and 

the spatial variation of the temporal trend of higher and lower risk A total of 145,464 

scorpion sting cases were recorded in the state of São Paulo, between 2008 and 2018. 

The incidence rate of scorpion envenomation quintupled between 2008 and 2018. 

Overall, the risk was higher for man, and increased with age. Deaths due to 

envenomation, however, were concentrated almost entirely in children 0–9 years of 

age. Incidence maps showed that the risk of envenomation increased in almost all 

regions and municipalities of São Paulo throughout the study period. The highest 

incidence rates were found in the western, northwestern and northern regions of the 

state, in contrast to the São Paulo metropolitan area and southern and coastal regions. 

Accidents occurred more frequently in the spring season and hot spots were identified 

in the Presidente Prudente, Barretos, São José do Rio Preto, and Araçatuba regional 

health districts, which over time formed a single high-risk cluster. In spatial terms, 

however, deaths were randomly distributed. High temperatures, low precipitation, and 

poor natural vegetation are associated with higher risk areas. In this study, we identified 

areas and populations at risk of scorpion envenomation and associated–fatalities, 

which can be used to support decision-making by health services to reduce human 

contact with these arachnids and avoid fatalities, especially in children and during the 

spring season. 

 

Keywords: Scorpion envenomation. Spatial analysis. State of São Paulo. 
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1. APRESENTAÇÃO  

 

O presente projeto tem interface com um projeto temático mais ampliado intitula-

se “Acidentes com escorpiões no estado de São Paulo: Distribuição atual, modelagens 

espaço-temporais e cenários futuros”, com parceria com o Centro de Vigilância 

Epidemiológica (CVE), o Instituto Butantan e a Superintendência de Controle de 

Endemias do Estado de São Paulo (SUCEN), coordenado pelo prof. Dr. Francisco 

Chiaravalloti Neto da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, que 

também é orientador da presente pesquisa. Tal projeto temático tem como objetivo 

identificar a distribuição atual dos acidentes e óbitos causados por escorpiões no 

estado de São Paulo (ESP), avaliar o comportamento espacial e histórico dos 

acidentes durante o período estudado, prever como será a distribuição espacial dos 

escorpiões em cenários futuros e identificar os fatores de risco para incidência de 

acidentes e óbitos utilizando modelos de regressão logística e de modelagem espaço-

temporal bayesiana. O presente estudo foi capaz de identificar a distribuição dos 

acidentes e óbitos de escorpionismo no ESP, suas áreas de risco e possíveis fatores 

causais e protetores. 

Na realização da pesquisa, foram submetidos e publicados dois artigos científicos 

em revistas de impacto, o primeiro intitulado “Scorpion envenomation in the state of 

São Paulo, Brazil: Spatiotemporal analysis of a growing public health problem” 

(ANEXO A) foi publicado na revista PLOS One e apresenta a distribuição dos 

acidentes com base nas características das pessoas afetadas e identifica de áreas de 

risco em potencial para a ocorrência de acidentes de maneira mais localizada. Já o 

segundo artigo, publicado na revista Acta Tropica e intitulado “Detection of areas 

vulnerable to scorpionism and its association with environmental factors in São Paulo, 

Brazil” (ANEXO B) apresenta as características ambientais e demográficas dentro dos 

aglomerados e sua distribuição no tempo, sendo possível a identificação de padrões 

sazonais para a ocorrência de escorpionismo no ESP. 

Diante de tais feitos, a presente pesquisa mostrou-se oportuna para a avaliação 

de áreas prioritárias e identificações de padrões sociodemográficos, ambientais e 

sazonais para a ocorrência de acidentes escorpiônicos e pode servir como uma base 

de desenvolvimento para novos projetos de pesquisa na área de acidentes com 
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animais sinantrópicos, especialmente peçonhentos, auxiliando no controle e 

monitoramento mais precisos por parte dos serviços de saúde responsáveis. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

2.1. ESCORPIONISMO: HISTÓRIA E ASPECTOS GERAIS 

 

Existe uma vasta diversidade de animais no mundo, dentre elas, alguns 

capazes de transformar ou produzir toxinas, injetando-a para suas presas ou possíveis 

ameaças, como, por exemplo, o homem [1]. Sobretudo, os acidentes com animais 

peçonhentos de importância sanitária são aqueles que causam danos ou sequelas, 

refletindo nos aspectos econômico, social e médico, pois podem ocasionar em 

incapacidade temporária e definitiva, ou até mesmo levar a óbito as vítimas [2]. 

Dentre os animais peçonhentos de importância à saúde, temos os acidentes 

por escorpiões, caracterizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como 

problema de saúde pública emergente e negligenciado, assim como acidentes com 

serpentes ou aranhas [3].  

Os primeiros registros sobre escorpiões datam a mais de 400 milhões de anos 

no período Siluriano com vida aquática, porém, não existem evidências que esses 

animais transcendem de origem marinha. No período Devoniano, da era paleozoica 

que sucede o período Siluriano, foram encontrados fósseis dos primeiros escorpiões 

no ambiente terrestre [4]. 

Sobre os escorpiões, pode-se dizer que: 

 

 

 

 

 

 

O escorpionismo pode ser caracterizado pelo envenenamento por picada de 

escorpião ou quadro clínico referente ao acidente escorpiônicos [6]. 

Vital Brazil (1865-1950) foi um dos pioneiros no estudo com animais 

peçonhentos e soros no Brasil, sendo o interesse ao estudo do escorpionismo 

O escorpião é um artrópode quelicerado, pertencente ao 
Filo Arthropoda (arthro: articuladas/podos: pés), classe 
Arachnida (por terem oito pernas) e ordem Scorpiones. A 
denominação escorpião é derivada do latim 
scorpio/scorpionis. Em certas regiões do Brasil, também é 
chamado de lacrau (p. 8) [5]. 
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resultado dessas pesquisas. Após resultados negativos voltados ao tratamento de 

acidentes por cobras e inspirado por Albert Calmette, no Instituto Pasteur da França, 

pesquisador que produzia soro contra envenenamento ofídico, Vital Brazil começou a 

produzir soros para cobras e serpentes brasileiras, sendo o primeiro no Brasil na 

produção do anti-veneno [7]. 

Em 1901, Vital Brazil iniciou a produção de soros contra acidentes ofídicos no 

Brasil, também introduzindo o “Boletim para observação de acidente ophidico”, sendo 

enviado junto com o soro e preenchidos com as informações da vítima no local de 

atendimento, então, devolvidas até o laboratório. Esse boletim foi utilizado por vários 

pesquisadores no estudo de animais peçonhentos, que posteriormente foi ganhando 

outros modelos, como, por exemplo, pelo Programa Nacional de Ofidismo e alguns 

estados brasileiros [8]. O boletim continha informações que se baseavam na maioria 

das pesquisas epidemiológicas da época, com dados de sexo, idade, mês de 

ocorrência, tempo até o atendimento, tipo de serpente e evolução [9]. 

No Brasil, atualmente existem quatro laboratórios de referência de soros anti-

veneno, sendo: Instituto Butantã em São Paulo, Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro, 

Fundação Ezequiel Dias, em Minas Gerais e Centro de Produção e Pesquisa de 

Imunobiológicos, no Paraná [10]. 

A alta incidência, gravidade e dificuldade de controle do escorpionismo em 

alguns países tropicais o tornaram um problema de saúde pública decorrente. Nesses 

países, os acidentes chegam a ultrapassar 1.200.000 casos por ano, com mais de 

3.000 óbitos [11].  

O veneno que é liberado pelo escorpião é variante entre as espécies, sendo em 

sua maioria neurotóxico, liberando altas doses de neurotransmissores, que são 

responsáveis pela maioria dos sinais e sintomas clínicos [12]. O envenenamento com 

escorpião acontece pelo ferrão (ou telson), que está presente na cauda, podendo 

causar alterações no local da picada, sendo sua gravidade referente a espécie, 

quantidade de veneno injetada, local e sensibilidade da vítima, que geralmente é maior 

quando mais jovem [5, 13] Em casos de envenenamento por escorpião, as vítimas 

necessitam ser assistidas em unidades com estrutura e capacidade para neutralizar 

as toxinas, pois o tempo entre a picada e o tratamento estão relacionadas com sua 

gravidade e prognóstico, sendo estritamente necessária sua procura imediata após o 

acidente [14]. 
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Devido a estudos e trabalhos de revisão da taxonomia de escorpiões desde a 

década de 70, a fauna brasileira de escorpiões é uma das mais estudadas, sendo o 

Brasil, Colômbia, Peru e Equador os países com maior diversidade de espécies de 

escorpiões do mundo, apresentando aumento significativo no número de estudos nos 

últimos anos [15]. Diante das inúmeras descobertas e revisões, são registradas no 

Brasil 131 espécies, 23 gêneros e 4 famílias, sendo essas, 9% da diversidade do 

mundo [16]. 

Os escorpiões de importância médica no Brasil se restringem a apenas um 

gênero, o Tityus (Família Buthidae). Existem 54 espécies de Tityus no Brasil, sendo 

apenas quatro aquelas que causam acidentes de maior gravidade: T. serrulatus 

(escorpião amarelo), T. bahiensis (escorpião-preto), T. stigmurus (escorpião amarelo-

do-nordeste) e T. obscurus (escorpião preto-da-amazônia) [5]. No Brasil, o principal 

escorpião responsável pela maioria dos casos graves e fatais em humanos é o T. 

serrulatus [17]. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), o escorpionismo já supera 

o ofidismo, caracterizado pela picada de cobras com peçonha, com aproximadamente 

50 mil casos por ano [18]. 

 

2.2. OS ESCORPIÕES 

 

2.2.1. BIOLOGIA E HABITAT 

 

O corpo do escorpião (Figura 1) é dividido em duas partes: o prossoma (carapaça 

ou cefalotórax) e o opistossoma (abdômen), este, divido em duas partes: mesossoma 

(tronco) e metassoma (cauda) [5, 16]. 

Os pedipalpos ou palpos compridos dos escorpiões os diferem de outros 

aracnídeos, usando-o para segurar suas presas e dominá-las, além de sua cauda 

alongada com ação venenosa. São extremamente sensíveis às mudanças no ar e ao 

tato, possuindo, também, o maior número de olhos entre os aracnídeos, podendo 

chegar até seis pares [19]. Houve uma redução no tamanho dos escorpiões desde a 

descoberta primordial, o que aconteceu com a maioria dos artrópodes. Foram 

reconhecidas aproximadamente 90 espécies nos fósseis medindo até 94 centímetros, 

atualmente variando entre 0,8 cm a 21 cm, sendo a média brasileira entre 2 e 9 cm [16, 

20].  
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Figura 1. Morfologia do escorpião.               

Fonte: Brasil. Manual de Controle de Escorpiões (2009). 

 

No abdômen, na parte do mesossoma, encontram-se o aparelho genital e os 

pentes sensoriais que captam estímulos mecânicos e químicos no ar, além de conter 

espiráculos para abertura dos pulmões [5]. No ventre do cefalotórax se encontram as 

quelícera e suas presas, sendo dioicos e com dois sexos, feminino e masculino, com 

exceção da espécie Tityus serrulatus, onde o animal faz partenogênese, o que 

favorece sua proliferação e dificulta seu controle em áreas urbanas [6]. 

Em especial, o Tityus serrulatus se reproduz de forma assexuada, ou seja, sem a 

necessidade da fecundação do macho, inexistente nessa espécie do escorpião. As 

fêmeas desenvolvem seus óvulos por todo o ano e geram até 24 filhotes por ninhada 

[21]. Essa forma de reprodução nos escorpiões foi registrada pela primeira vez em 

1962, existindo em apenas 11 espécies de escorpiões, sendo muito rara em 

aracnídeos [20, 22, 23]. 

De acordo com a Fundação Nacional da Saúde (FUNASA) (2001), escorpiões são 

animais de hábito noturno e de alimentação carnívora, consumindo, em geral, grilos, 

baratas e demais insetos. Durante o dia, podem ser encontrados em entulhos, troncos 

e pedras, tijolos ou em meio ao lixo urbano e galerias subterrâneas, podendo 

sobreviver a longos períodos sem qualquer tipo de alimento [4].  
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O controle ecológico dos escorpiões no ambiente é essencial, tendo como controle 

natural os seguintes predadores: galinhas, pássaros, corujas, lagartos, aranhas, 

macacos e sapos [24]. 

As medidas de controle e manejo populacional baseiam-se na remoção/coleta de 

escorpiões e na modificação do meio ambiente, a fim de torná-lo desfavorável à sua 

ocorrência, como a remoção de detritos e lixo. O controle químico não é indicado, pois 

os escorpiões podem permanecer por longos períodos em abrigos naturais ou 

artificiais que impedem o contato com o veneno. Além disso, eles têm a capacidade 

de permanecer com seus estigmas pulmonares fechados por um longo período de 

tempo [5]. 

O habitat do escorpião é variado, podendo existir em todo território terrestre, com 

restrição de tundras, áreas boreais e de elevada altitude [25]. Porém, há registros de 

escorpiões encontrados em pontos de mais de 5.500m de altitude, em condições sem 

luz, baixa temperatura, em desertos e em outras condições extremas, mas que não 

caracteriza o animal como ecologicamente generalista, pois a maioria das espécies 

desse aracnídeo necessitam de especificidades no habitat para conseguirem 

sobreviver e se reproduzir [15]. 

 

2.2.2. ESCORPIÕES DE IMPORTÂNCIA MÉDICA NO MUNDO E NO 

BRASIL 

 

Existem cerca de 1.500 espécies de escorpiões no mundo, divididos em 18 famílias 

distintas. Destas, apenas 30 podem ser consideradas danosas para o homem, sendo 

29 da família Buthidae. Nos quatro cantos do mundo, apenas 11 são responsáveis por 

envenenamento com quadro grave ou fatal, incluindo o gênero Centruroides na 

América do Norte, Tityus na América do Sul, Androctonus e Buthus no Norte da África, 

Leiurus no Oriente Médio, Mesobuthus na Ásia e Parabuthus na África do Sul [11, 26]. 

O escorpião com maior potencial venenoso é o Leiurus quinquestriatus, comumente 

conhecido na região do Sudão como Omdurman scorpion ou escorpião amarelo da 

Palestina [7]. 

No Brasil, o gênero Tityus é o de maior importância médica devido aos acidentes 

em crianças e sua alta incidência nos últimos anos. As principais espécies são 

nomeadas como Tityus serrulatus, Tityus stigmurus, Tityus bahiensis e Tityus 

obscurus.   
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Tityus serrulatus (Figura 2.) 

 

Conhecido como escorpião amarelo, é o maior causador de acidente escorpiônicos 

no Brasil, de maior frequência e letalidade entre todos os escorpiões do país. É 

encontrado nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil [16]. De 

acordo com Cupo (2003) [13] em um estudo realizado no interior de São Paulo no 

município de Ribeirão Preto, aproximadamente 75% dos casos de acidente com 

escorpião ocorria com o Tityus serrulatus, o que corrobora com a preocupação em 

torno dessa espécie em específico.  

Originalmente, vivia em locais de vegetação, mata seca, cerrados e na caatinga 

[22]. Atualmente vive em locais com pouca vegetação e urbanizados, reproduzindo-se 

por partenogênese, gerando até 20 filhotes (Figura 3.) e adaptando-se rapidamente 

ao meio em que vive [5, 27]. 

 

 

Figura 2. Tityus serrulatus 
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Fonte: Brasil. Manual de Controle de Escorpiões (2009). 

 

Figura 3. Tityus serrulatus carregando seus filhotes 

Fonte: Brasil. Manual de Controle de Escorpiões (2009). 

 

Essa espécie do gênero Tityus mede entre 6 e 7 centímetros, possuindo coloração 

amarronzada com patas amareladas. Sua cauda também é amarelada, com uma 

serrilha dorsal nos dois últimos segmentos, sendo seu nome caracterizado pela 

presença da serrilha no 3º e 4º segmento dos anéis caudais [28].  

 

Tityus stigmurus (Figura 4.) 

 

O T. stigmurus, também conhecido como escorpião amarelo-do-nordeste, é 

localizado nas regiões Sudeste e Nordeste do Brasil. O T. stigmurus é o responsável 

pelo maior número de casos de acidente escorpiônicos na região Nordeste, 

registrando surtos populacionais em Salvador e Recife [16]. 
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Figura 4. Tityus stigmurus 

Fonte: Brasil. Manual de Controle de Escorpiões (2009). 

 

Com tamanho semelhante ao T. serrulatus, o T. stigmurus possui em média 7 cm, 

com pernas, pedipalpo e metassoma amarelados. Possui uma mancha de forma 

triangular no dorso do prossoma, com uma faixa escurecida no dorso do mesossoma. 

Serrilha menos acentuada que o T. serrulatus, mas que se apresenta, também, no 3º 

e 4º segmento da cauda [16]. 

 

Tityus bahiensis (Figura 5.) 

 

O T. bahiensis é conhecido como escorpião preto ou marrom, se abriga em 

campos, cerrados e de baixa mata, permanecendo em cupinzeiros ou sob pedras [29].  

Tem cerca de 7 cm, com patas e pedipalpos com manchas escuras e 

amarronzadas e sua cauda marrom-avermelhada. O macho possui pedipalpos mais 

volumosos que se arredondam para a “dança nupcial”, fertilizando certa parte do solo 

com espermatóforo, assim, fecundando a fêmea [5].  

Em um estudo retrospectivo de 1982 a 2000 realizado por Cupo (2003) [13], no ESP, 

os acidentes causados por essa espécie foram o segundo mais graves entre os casos 

registrados no Estado, ficando apenas atrás do Tityus serrulatus. 

 

 

Figura 5. Tityus bahiensis 

Fonte: Brasil. Manual de Controle de Escorpiões (2009). 

 

Tityus obscurus (Figura 6.) 
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Conhecido nacionalmente como escorpião preto-da-amazônia, o Tityus obscurus 

é, entre os escorpiões de importância médica no Brasil, o de maior tamanho, chegando 

a até 10 cm com aspecto totalmente negro. Seu quadro clínico se diferencia dos outros 

escorpiões, causando mioclonias (“choque” involuntário), dificuldade de utilizar os 

músculos da fala (disartria), ataxia, entre outros [30]. Causador de diversos casos na 

Região Norte, essa espécie se distribui principalmente nas regiões Norte e Centro-

Oeste do Brasil. Ademais, seus pedipalpos são mais finos quando machos, em relação 

a fêmea [16]. 

 

Figura 6. Tityus obscurus 

Fonte: M. Cozijn In: Brazil & Porto (2010) 

 

 

2.2.3. EPIDEMIOLOGIA DO ESCORPIONISMO NO MUNDO, NO BRASIL E 

NO ESTADO DE SÃO PAULO 

  

Mundialmente, o escorpionismo é um problema de saúde pública recorrente, 

principalmente em países com clima quente e úmido, de aspecto tropical. As espécies 

do animal se espalham e cada região do planeta combate e tenta controlar aquele que 

está no seu território. 

Na Argentina, Roodt e colaboradores (2003) [31] realizaram um estudo para controle 

do escorpião Tityus trivittatus, espécie mais presente no país. Foram registrados 511 

casos em 22 províncias, representando mais de 50% dos casos em crianças. 

Registrando 6 mortes em 1000 casos, o país controla os acidentes com uma rápida 

resposta no tratamento.  



25 
 

No Irã, o escorpião de principal interesse médico é o Hemiscorpius lepturus 

(Hemiscorpionidae) [32]. No estudo realizado por Refizadeh (2013) [32] no Irã, 44.366 

casos foram notificados em 2009, sendo 43,1% em pessoas entre 15 a 34 anos, 

apresentando aumento considerável na incidência de escorpionismo de 2002 e 2009, 

havendo a necessidade de articular medidas de prevenção para diminuir a incidência 

de acidentes nas regiões do país. 

Um estudo realizado por Santos e colaboradores (2016) [33], mostra as 

características clínicas e epidemiológicas de algumas espécies de escorpiões de 

importância mundial. Mesmo com a grande diversidade de espécies presentes no 

mundo, estudos identificaram que todos os escorpiões de interesse médico são da 

família Buthidae e que no geral, os procedimentos de cuidado são muito similares, 

necessitando de melhores estudos para atender melhor as especificações de cada 

tipo de tratamento.  

Com a implementação das notificações de escorpionismo no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), em 1988, observa-se aumento 

gradativo no número de casos notificados [34], e, consequentemente, aumentos nos 

números de casos escorpiônicos nos últimos anos, decorrentes da adaptação do 

habitat do animal em área urbana por meio do desmatamento [35]. Sobretudo, há a 

preocupação dos casos de subnotificação em função do seu aspecto benigno na 

maioria dos acidentes, nos quais apenas apresentam dores locais e leves incômodos 

[36]. 

No ESP, há o aumento no número de casos com escorpiões que os registros 

começaram a ser mais precisos pelo Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN). Em 2019, o ESP registrou 34.224 casos de acidente 

escorpiônicos, o que caracteriza a preocupação com os acidentes por animais 

peçonhentos [37].    

O escorpionismo têm importância tanto na área urbana quanto na área rural, mas 

que trazem mais dificuldades quando presentes em locais de difícil manejo, como 

redes de esgoto, galerias e terrenos baldios [35]. 

É indesejável e praticamente impossível sua erradicação, visto seu equilíbrio 

ecológico e a funcionalidade do seu veneno para o combate de pragas ou produção 

de vacinas, restando apenas, controlá-lo, aprender a evitá-lo e tratar possíveis 

acidentes indesejados [6].  
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2.3. QUADRO CLÍNICO E TRATAMENTO 

 

Os estudos sobre envenenamento por acidente escorpiônico e seu veneno foram 

iniciados no começo do século XX por Maurano (1915) [38], Vital Brazil (1918) [39], 

Magalhães (1938) [40] e outros nomes de referência no estudo de animais peçonhentos 

[28]. O veneno do escorpião é uma mistura estruturada de proteínas básicas, contendo: 

mucopolissacarídeos, enzimas como a hialuronidase, serotonina, histamina, 

inibidores de proteases, neurotoxinas, entre outras moléculas. São ligadas de acordo 

com seu canal iônico: Cloreto, Potássio, Cálcio e Sódio, sendo a última, a mais 

comumente estudada [41].  

No Brasil, 90% dos casos de acidente escorpiônicos são considerados leves e de 

evolução benigna [42]. Do ponto de vista clínico, o escorpionismo pode ser classificado 

como: leves, moderadas e graves [33]. No momento da picada até suas primeiras 24 

horas, a toxina causa efeitos locais, como dores no local de inoculação do veneno, 

edema, calor ou queimação e hematoma [18], podendo também ocorrer vômitos 

situacionais e agitação pela dor local [36]. Em casos moderados, apresentam-se 

sintomas sistêmicos com maior intensidade, como vômitos, náuseas, dor abdominal, 

taquicardia, sudorese, taquipneia e agitação. Nos casos mais graves, a sintomatologia 

é mais intensa, apresentando sinais de complicações cardiovasculares, como 

insuficiência miocárdica, choque, arritmia, hipertensão grave e complicações 

pulmonares, gastrointestinais, metabólicas e neurológicas [33].  

Para os principais escorpiões da fauna brasileira, os sintomas são provocados 

pelas mudanças nos canais de potássio e sódio, impossibilitando a repolarização dos 

neurônios, assim, prolongando o potencial de ação de vários neurotransmissores [43]. 

Diante disso, o envenenamento por escorpiões resulta em diversas reações 

neurotóxicas inflamatórias com efeitos adrenérgicos, causados pelo aumento de 

catecolaminas, podendo evoluir para complicações cardiorrespiratórias [44]. 

O tratamento contra o escorpionismo é feito pela aplicação do antiescorpiônico e 

é a melhor estratégia de tratamento atualmente. O primeiro soro de anti-veneno 

escorpiônico foi produzido por Todd (1909) [45], onde através de testes com cavalos, 

produziu o primeiro soro antiescorpiônico para a espécie Buthus. Os cavalos, pelo seu 

grande porte, produzem grandes quantidades de anticorpos que auxiliam nesse tipo 

de testagem e produção de medicamentos [45]. No Brasil, o primeiro teste com veneno 

de Tityus bahiensis em cavalos foi realizado por Maurano (1915) [38], mas com baixo 
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poder de combater as toxinas. Porém, em 1917, foi desenvolvida pelo Professor 

Eurico Vilela, o primeiro soro antiescorpiônico utilizando a metodologia empregada por 

Maurano, tratamento que posteriormente fora utilizado pelo Dr. Octávio Magalhães no 

tratamento de crianças [41]. 

A eficiência do medicamento e a velocidade e eficácia no atendimento médico são 

necessárias para que a vítima de acidente escorpiônico não tenha grandes riscos de 

evolução no quadro clínico, sendo extremamente necessário a cautela e manejo da 

administração das doses do soro diante da quantidade de veneno inoculado e grau de 

classificação clínica [46]. Recomenda-se que todas as vítimas de acidente escorpiônico 

sejam assistidas por no mínimo 6 horas, especialmente crianças menores de 10 anos. 

Quando necessário, a aplicação precoce do soro antiescorpiônico pode ser utilizada, 

e em casos graves e de maior intensidade, a vítima deve ser encaminhada para uma 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para evitar complicações ou colapsos 

cardiorrespiratórios [47].  

A aplicação do soro antiescorpiônico é recomendada para casos moderados, 

crianças menores de 7 anos e obrigatoriamente em casos graves [36]. De acordo com 

Bahloul (2010) [48], 

 

 

A quantidade de ampolas aplicadas por via intravenosa é decorrente do grau de 

classificação clínica, tendo, em casos leves, a ausência da aplicação; em casos 

moderados, de 2 a 3 ampolas; e em casos graves, de 4 a 6 ampolas [34].  

No entanto, a eficácia do tratamento ainda é discutida entre pesquisadores, que 

trazem evidências positivas e negativas no uso dos soros antiescorpiônicos, mas que 

mesmo com barreiras, ainda é a melhor estratégia de tratamento contra o veneno dos 

escorpiões [48]. Carmo e colaboradores (2019) [18] realizaram um estudo que apresenta 

fatores sociodemográficos que podem intensificar o grau do envenenamento, sendo 

A dose anti-veneno depende da gravidade dos 
sintomas e da quantidade de veneno inoculado. 
Quando este é cerca de 30-50 DL de veneno 
neutralizado por mililitro de anti-veneno, o tratamento 
requer de 5 mL, em envenenamentos leves, a 20 mL 
ou mais, no caso de envenenamento graves” p. 1090. 
Traduzida pelo autor.  



28 
 

um deles, o tempo entre o atendimento médico e a picada do escorpião e a faixa etária 

de maior vulnerabilidade. 

De acordo com Horta e colaboradores (2007) [49], o atraso na assistência médica 

após 3 horas teve impacto 2,7 vezes maior que os atendidos em até 3 horas, o que 

mostra potencial no tratamento e assistência precoce nos acidentes. 

Em um estudo de Silva e colaboradores (2015) [50], jovens abaixo de 14 anos e 

idosos acima de 60 anos demostraram maior número de óbitos e letalidade no 

escorpionismo, o que corrobora com os principais estudos da área. 

Ademais, é de suma importância a descentralização e distribuição ampliada do 

soro antiescorpiônico, a fim de possibilitar melhor acesso e velocidade na aplicação 

do medicamento, inviabilizando vieses evitáveis [49].  

 

 

2.4. ANÁLISE ESPACIAL EM SAÚDE 

 

Os primeiros registros sobre a relação ambiente-doença foram descritos por 

Hipócrates (480 a. C). Em sua obra “Ares, águas e lugares”, observou as 

características dos lugares e sua relação com a vida dos indivíduos na ocorrência de 

doenças [51].  

Como descrito por Barcellos e colaboradores (2002a) [52],  

 

Para que haja qualificação no diagnóstico dos determinantes da saúde, precisa 

existir a capacidade de identificar e refletir os riscos provenientes das condições 

ambientais e sociais do território [52]. Então, é necessário conhecer o espaço e suas 

relações existentes para que se torne possível trabalhar nesse espaço. Sendo assim, 

a análise espacial corresponde à ciência de distribuição de dados de qualquer 

fenômeno num espaço determinado [53]. 

“Se a doença é uma manifestação do indivíduo, a situação 
de saúde é uma manifestação do lugar. Os lugares, dentro 
de uma cidade ou região, são resultado de uma acumulação 
de situações históricas, ambientais e sociais que promovem 
condições particulares para a produção de doenças. ” p. 130 
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O geoprocessamento é um tema de articulação com a análise espacial. É uma 

área que engloba os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), sendo um conjunto 

de ferramentas para manipular informações, realizar técnicas de análise espacial, 

sensoriamento remoto e avaliar, identificar e quantificar riscos [54, 55]. A aplicação do 

SIG em pesquisas e trabalhos na área da saúde nos dá oportunidade de utilizar novas 

técnicas de manejo de dados espaciais, tornando-a uma eficaz ferramenta para unir 

informações saúde-ambiente e associar bases de dados [56].  

Para Barcellos e colaboradores (2002) [52], podemos caracterizar o espaço em 

diversas situações na saúde. Dentro da análise espacial é possível articular os 

conceitos matemáticos, sendo este, caracterizado como estatística espacial. Pode ser 

utilizada como parâmetro de exposição de risco de doenças, e/ou, por exemplo, em 

estudos de distribuição de doenças infecciosas.   

A análise da distribuição de doenças com relação a seu risco potencial é de grande 

importância para a saúde pública. Segundo Bailey (2001) [57], a área do conhecimento 

denominada de epidemiologia geográfica, pode ser dividida em quatro grupos: 

Mapeamento da doença, para detecção de possíveis surtos; Estudos ecológicos, para 

medir associação com fatores de risco potenciais; Estudos de agrupamento da 

doença, para identificação de áreas de geográficas com elevados níveis de risco da 

doença; Monitoramento ambiental, para avaliação da distribuição espacial dos 

agravos e sua relação a fatores ambientais e exposição. 

Para o estudo de escorpionismo, a análise espacial se torna uma poderosa 

ferramenta para avaliar a distribuição dos casos no espaço. Nunes e colaboradores 

(2000) [58] realizaram um estudo em Belo Horizonte e associaram importantes 

características espaciais, como o processo de ocupação humana em áreas não 

urbanizadas e o transporte indireto dos animais para outras regiões. 

Barbosa e colaboradores (2014) [59], realizaram um estudo em Belo Horizonte e 

utilizaram técnicas de análise de aglomerados espaciais e densidade de Kernel 

(mapas de calor) para observar a distribuição de casos de acidente escorpiônico no 

município. Tais análises puderam descrever com precisão as áreas de maior impacto 

dos acidentes e as associaram a áreas de maior vulnerabilidade social. 

Azevedo e colaboradores (2019) [60] aplicaram um modelo de distribuição potencial 

das áreas de risco para o escorpionismo no ESP, que projeta em maior potencialidade, 

os riscos de surtos escorpiônicos na região noroeste do Estado nos anos de 2050 e 

2070, localidade fortemente influenciada por questões climáticas. Tal descoberta, 
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corrobora com achados de Abreu e colaboradores (2019) [61], que descreveu aumento 

na temperatura do sudeste do Brasil nos anos de 1995 a 2004, fatores importantes 

para o desenvolvimento de escorpiões nessas regiões. 

Tais estudos auxiliam o desenvolvimento de novas práticas para o controle, 

monitoramento e predição de áreas de risco que podem fortalecer tomadas de 

decisões nos serviços de saúde, sendo, a análise espacial, uma facilitadora neste 

processo de descobrimento. 

 

2.5. JUSTIFICATIVA 

 

Nessa perspectiva, se torna de extrema importância o estudo de acidentes com 

animais peçonhentos no Brasil, em especial os escorpiões, que cada vez mais estão 

mais próximos aos seres humanos, podendo causar vítimas fatais. A distribuição do 

soro antiescorpiônico, a velocidade de atendimento, a identificação do animal, entre 

outros fatores, prejudica a estabilização do caso e tende a beneficiar a evolução da 

gravidade do acidente, principalmente em crianças e idosos.  

Um estudo realizado por Almeida e colaboradores (2016) [62] no município de 

Campina Grande/PB, mostrou a importância do uso da análise espacial para controle 

e monitoramento do animal. A pesquisa identificou focos de potencialidade do 

escorpião associados a fatores socioeconômicos, como: renda, escolaridade e local 

de residência, mas que não tiveram associação com o escorpionismo. Tal resultado 

demonstra a importância do estudo das doenças e eventos à saúde com olhar analítico 

e estrutural para o desenvolvimento de novas práticas de controle e vigilância, pois 

mesmo tendo informações sobre como ocorre o evento de estudo, podemos 

presenciar situações que saem do contexto cotidiano, necessitando de técnicas que 

possam identificar esses desfechos. 

Araújo e colaboradores (2016) [63] realizaram um estudo da distribuição espacial e 

temporal de escorpiões no município de Americana/SP, que mostrou pontos 

específicos de maior probabilidade de escorpionismo com base no 

georreferenciamento de casos de 2009 a 2013. Esse método de abordagem espaço-

temporal proporcionou sugerir possíveis meios de atuar na vigilância epidemiológica 

da cidade, contribuindo para diminuir e controlar o contato do ser humano com o 

animal. 
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Estudos e pesquisas com medidas preventivas e de controle do animal são 

essenciais para evitar o contato do ser humano com os escorpiões, visto que a 

urbanização e a adaptação dos animais nesse meio tornaram essa sua realidade. 

Diante disso, há a necessidade de pesquisar e entender sua distribuição no ESP, a 

fim de ampliar a capacidade analítica de identificação de áreas de risco e evitar 

acidentes e potenciais óbitos. 

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1.  OBJETIVO GERAL 

 

Descrever a distribuição dos acidentes e óbitos por escorpiões no espaço, no 

tempo e de acordo com as características das pessoas afetadas e identificar áreas de 

risco para a ocorrência dos acidentes no ESP, no período de 2008 a 2018. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Descrever a distribuição dos acidentes e óbitos por escorpiões no espaço, no 

tempo e de acordo com as características das pessoas afetadas; 

 

Identificar aglomerados de escorpionismo por meio da análise da estatística 

espacial Gi*; 

 

Identificar aglomerados de escorpionismo por meio da análise de varredura 

espacial, temporal, sazonal, espaço-temporal e da variação espacial da tendência 

temporal; 

 

4. MÉTODOS 

 

4.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

A área do estudo é o ESP (Figura 7), localizado na região Sudeste do Brasil. Possui 

em seu domínio 645 municípios, com uma estimativa para 2021 de 46.649.132 
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habitantes de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) [64]. 

Sua densidade demográfica é de 166,25 hab./km² e é o segundo estado com melhor 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil (0,783) [65].  

      

Figura 7. Mapa do Departamentos Regionais de Saúde (DRS) e municípios (A); e 

Mapa da América do Sul, do Brasil e do estado de São Paulo (B). 

 

Fonte: Produzido pelo autor. 

 

O ESP é predominantemente tropical e temperado, caracterizado por chuvas no 

período do verão e clima seco no inverno. O Noroeste do Estado é considerado como 

tendo clima tropical chuvoso, o Sul é quente com ausência do inverno seco que ocorre 

nas demais regiões e o litoral é mais chuvoso [66]. 

Por meio do decreto DOE nº 51.433, de 28 de dezembro de 2006, o ESP passou 

a se organizar através dos Departamentos Regionais de Saúde (DRS), divididos em 

17 departamentos, responsáveis pela coordenação e articulação setorial da Secretaria 

de Saúde do Estado em âmbito regional [67].  
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O ESP é, atualmente, o mais rico e populoso do Brasil, correspondendo a 32% do 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2017, sendo 3 vezes maior que o estado do 

Rio de Janeiro [68]. 

 

4.2. DELINEAMENTO, PERÍODO DO ESTUDO E UNIDADE ESPACIAL DE 

ANÁLISE 

 

Trata-se de um estudo descritivo e ecológico com dados secundários de 

escorpionismo no ESP. O período do estudo refere-se aos anos de 2008 até 2018, 

decorrente da disponibilidade dos casos notificados e adquiridos no banco de dados. 

Para tal, a unidade de análise dos dados foi considerada como cada um dos 

municípios do ESP. 

 

4.3. FONTES DE DADOS 

 

As fontes de dados que foram utilizadas para obtenção do banco de dados para 

confecção de mapas, dados dos casos e da população, correspondem a: 

 

4.3.1. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) 

 

Órgão de responsabilidade federal para estudos qualitativos, quantitativos, com 

pesquisas demográficas, econômicas e sociais. Possui ferramentas com informações 

geográficas, fornecendo dados sobre questões sociais, econômicas e ambientais do 

território brasileiro. Para o estudo, foram utilizados arquivos com informações 

geográficas e demográficas da população do ESP, incluindo-se os arquivos dos 

mapas em formato “.shp”, tendo informações sobre a quantidade populacional, faixa 

etária, sexo e ano para confecção dos mapas temáticos. 

 

4.3.2. CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO “PROF. ALEXANDRE VRANJAC” DA SECRETARIA DA 

SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO (CVE) e SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN)  
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O CVE é responsável por coordenar as ações de vigilância no Estado, divulgar 

dados e informes epidemiológicos, promover pesquisas, supervisionar o Sistema de 

Vigilância Epidemiológica, entre outras funções. E sua organização contempla um 

nível central localizado na cidade de São Paulo e outros 28 Grupos de Vigilância 

Epidemiológica (GVE) cobrindo todo o território paulista, sendo responsáveis por: 

doenças de transmissão hídrica e alimentar, doenças de transmissão respiratória, 

doença de transmissão por vetores e zoonoses, hanseníase, tuberculose, centro de 

oftalmologia sanitária, hepatite, doenças crônicas não transmissíveis, doenças 

ocasionadas pelo meio ambiente, infecção hospitalar, imunizações, desenvolvimento 

de métodos de pesquisa e capacitação em epidemiologia, núcleo de informações em 

vigilância epidemiológica e a central de vigilância epidemiológica. 

O SINAN é um sistema de informação à saúde de casos e eventos que estão na 

lista de doenças de notificação compulsória, alimentada pelas notificações e 

investigações de casos, sendo, no entanto, optativo dos estados e municípios, 

informarem eventos e problemas à saúde fora da lista compulsória. É um instrumento 

descentralizado, permitindo que todos os trabalhadores da saúde o utilizem, servindo 

como uma ferramenta de planejamento de ações de intervenção sanitária e 

prevenção. 

Para a aquisição do banco de dados de escorpionismo, foi solicitado ao CVE, 

dados dos acidentes com informações sociodemográficas da população, dados esses 

coletados do SINAN por meio das fichas de notificação de cada município para o ESP. 

 

4.4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.4.1. ANÁLISE DESCRITIVA 

 

Por meio de análises descritivas do banco de dados dos casos de escorpionismo 

e da população, foi feita a sua caracterização em função dos atributos das pessoas 

(sexo, idade, etc), do tempo e do espaço. Foram calculadas taxas de incidência e de 

mortalidade por escorpionismo globais para o Estado e também segundo sexo, idade. 

As taxas globais e por sexo foram padronizadas por idade, utilizando como população 

padrão a população total do ESP em 2013, por meio do método de padronização 

direta. Além disso, foram obtidas frequência absolutas e relativas em relação às 

demais variáveis presentes no banco de dados. 
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Foram calculadas, anualmente, taxas de incidência e de mortalidade por 

escorpionismo para os municípios do ESP. Estas taxas foram apresentadas utilizando-

se as taxas Bayesianas empíricas locais e critério de vizinhança de contiguidade tipo 

Queen, entre os municípios. Essas taxas foram padronizadas por idade. Estes 

resultados foram apresentados em mapas coropléticos incluindo informações sobre 

os municípios com ocorrência de óbitos. Os mapas foram produzidos utilizando-se o 

software livre R Studio, por meio de um script estruturado para tal finalidade. 

Modelos de regressão linear e quadrática permitiram realizar análise de séries 

temporais, nos quais as taxas foram modeladas, respectivamente, em função do ano 

calendário e em função do ano e do ano elevado ao quadrado. Utilizou-se o teste de 

Shapiro-Wilk (SW) para avaliar a normalidade dos resíduos e o teste de Durbin-

Watson (DW) para avaliar a existência ou não de autocorrelação temporal. Nesse 

teste, considerou-se DW = 0, correspondente à existência de autocorrelação positiva; 

DW = 2, sem autocorrelação; e DW = 4, autocorrelação negativa [69]. 

Sendo um dos testes mais eficientes para detecção de autocorrelação serial, o 

então conhecido e desenvolvido pelos estatísticos Durbin e Watson – teste d de 

Durbin-Watson – auxilia como critério de aleatoriedade de resíduos, por meio da 

equação  [70, 71]: 

 

Onde ûi e ûi – 1 são resíduos de pontos suscetíveis de um vetor e n o número de 

vetores. 

O teste de de Shapiro-Wilk foi o primeiro teste a ser capaz de poder detectar 

desvios de normalidade devido a assimetria, tendo sido, por sua vez, o mais popular 

entre esse tipo de teste por conta do seu bom poder de propriedade. O teste se dá da 

seguinte maneira:  
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Sendo yi a ordem estatística; ӯ a média [72]. Os valores de W variam entre 0 e 1, 

sendo aqueles mais próximos de zero representativos da rejeição da normalidade e 

aqueles próximos de 1 representativos da normalidade ou não rejeição dessa 

hipótese. 

 

4.5. ANÁLISE DE AGLOMERADOS 

 

Para a análise de varredura dos dados de acidente escorpiônicos de 2008 a 2018 

no ESP, foram utilizadas duas metodologias com propósitos comparativos. A primeira, 

realizada pelo software SaTScan (v9.6), que é um programa de estatística de 

varredura utilizado em diversas análises na vigilância epidemiológica. Para ampliar as 

possibilidades da estatística espacial e compará-la com a varredura espacial, foi 

utilizado o indicador Gi*, referente a estatística Gi, de Getis & Ord (1992) [73], que por 

meio da matriz de vizinhança identifica associações espaciais locais, sendo útil na 

detecção de aglomerados espaciais nos casos de acidente escorpiônico no ESP. 

Dito isso, para identificar os aglomerados espaciais de alto e baixo risco para 

ocorrência de acidentes para cada ano de estudo, foi utilizada a técnica de análise 

estatística espacial – Gi*, utilizando-se as taxas de incidências calculadas para os 

municípios de SP. Essa técnica considera uma matriz de vizinhança entre os 

municípios e identifica associações espaciais locais. Os resultados foram alocados em 

cada município para confecção dos mapas estatísticos. Na estatística Gi*, valores 

altos indicam existência de altas ocorrências do evento/fenômeno e valores baixos 

indicam agrupamento de baixos valores [74]. Por fim, para combater a problemática 

das comparações múltiplas na estatística local, foi utilizado o False Discovery Rate 

(FDR), capaz de evitar a presença de aglomerados falso positivos, então, filtrando de 

maneira mais eficiente os verdadeiros aglomerados espaciais de interesse [75]. 

Foram computados no período de 2008 e 2018, o número de casos segundo 

município de notificação para identificação dos aglomerados espaciais, temporais, 

sazonais, espaço-temporais e da variação espacial da tendência temporal, por meio 

do software de estatística espacial SaTScan, partindo de um limite populacional menor 

ou igual que 5% da população de risco. Tal valor populacional foi identificado pelo 

indicador “Índice de Gini” para melhor otimização dos dados. 

Para produção dos mapas de aglomerados, o município de São Paulo foi 

ignorado/desconsiderado desta análise de aglomerados devido ao seu exacerbado 
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número populacional, que prejudicaria a aplicação desse método em específico e que, 

porém, de forma alguma desqualifica a qualidade dos dados apresentados nesse 

estudo. Reforça-se que o município de São Paulo apenas foi desconsiderado da 

análise de aglomerados da varredura espacial realizada no software SaTScan, sendo 

incluída nas demais técnicas de análise espacial do presente estudo.  

 

4.5.1. ESTATÍSTICA Gi*  

 

Como um indicador de associação espacial local, a estatística Gi se aproxima da 

estatística Moran, entretanto, apresentam entre si, divergências conceituais. O Índice 

de Moran local se baseia na análise de covariância das áreas, enquanto a estatística 

Gi representa a soma dos valores dos vizinhos a partir da matriz de vizinhança, tendo 

a única diferenciação entre a estatística Gi e Gi*, a aplicação do valor do polígono de 

referência no cálculo da estatística Gi* [73].  

 

O cálculo da estatística espacial Gi é representada como: 

 

Wij  valor na matriz de proximidade para região i com a região j em função 

da distância (d); 

xi e xj são os valores considerados nas áreas i e j ; 

d   é a distância entre os pontos; 

 

 

 

▪ Exclui-se a posição i da soma das posições (Gi) 

 

 

▪ Inclui-se a posição i da soma das posições (Gi*) 
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São identificados valores de aglomerados espaciais altos e baixos. Os valores 

obtidos dessa estatística, uma vez com o p-valor significante, quando positivos, 

apresentam aglomerações com valores altos; quando negativos, apresentam 

aglomerações com valores baixos [76]. 

Esse método de análise é também conhecido como ‘Análise Hot Spot’, que de 

acordo com seu contexto de vizinhança, apresenta zonas quentes (hot spot) e zonas 

frias (cold spot) [77]. 

Para esse estudo, necessita-se da taxa de incidência dos acidentes por município, 

por ano e em sua totalidade (2008 a 2018). Os resultados foram alocados em cada 

município para confecção dos mapas estatísticos. Na estatística Gi*, valores altos 

indicam existência de altas ocorrências do evento/fenômeno, e valores baixos indicam 

agrupamento de baixos valores [74]. 

Para a construção da matriz de vizinhança, foi aplicado o critério de contiguidade 

“Queen = 1/ordem 1”, que considera municípios que compartilham divisórias/fronteiras 

e/ou possuem algum limite físico em comum. Os vizinhos são representados como ‘1’ 

e não vizinhos e o próprio município em observação como ‘0’ [78].  

 Como as comparações múltiplas são problemáticas na estatística local por 

dependerem de associação espacial local, elas proporcionam dificuldades e possíveis 

vieses ao estudo. Uma maneira de evitá-la seria não utilizar múltiplos métodos de 

comparação, mas que ocasionaria uma maior probabilidade de acontecer o erro I, 

identificando falsos positivos. Testes como Bonferroni são altamente conservadores e 

evitam que o erro I aconteça, porém, possibilitando a exclusão de aglomerados 

verdadeiros [79, 80]. Ademais, estatísticas locais são baseadas no tamanho da 

vizinhança pré-definido, em que possivelmente serão correlacionados entre si. Para 

evitar esse tipo de questão, utilizamos um método menos conservador e que 

contabiliza os testes de dependência múltipla e espacial, conhecido como FDR, capaz 

de identificar os verdadeiros aglomerados e melhorar os resultados dos testes de 

dependência espacial [81]. 

Em sua aplicação, foram gerados mapas dos aglomerados de estatística Gi* e de 

grau de significância, utilizando também, o FDR, que se torna interessante para 

estudos com múltiplas comparações de significância, que mesmo sendo uma medida 

mais conservadora, é capaz de identificar um maior número de comparações 

significativas, estabilizando o número de casos falso positivos [82]. 
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Por fim, a estatística Gi* se apresenta de uma forma mais seletiva que a análise de 

varredura feita no programa SaTScan, sendo essencial a comparação de seus 

resultados para a melhor aplicação e representação dos resultados obtidos. Foram 

destacadas suas diferenças e semelhanças no final dos processos de análise dos 

mapas, identificando se os métodos espaciais mais seletivos expressam melhores 

resultados que métodos espaciais mais generalizados.  

 

4.5.2. VARREDURA NO SATSCAN 
 

Nessa pesquisa, foram utilizadas técnicas de varredura para detecção de 

aglomerados espaciais, temporais, sazonais, espaço-temporais e da variação 

espacial da tendência temporal, considerando-se o modelo discreto retrospectivo de 

Poisson. Para a análise, a hipótese nula refere-se ao risco da ocorrência de casos de 

acidente escorpiônico esteja distribuído de forma aleatória geograficamente e hipótese 

alternativa, de que existam aglomerados espaciais [83] 

Foram estruturadas três planilhas com os dados da pesquisa para a investigação 

e detecção dos aglomerados, sendo: 

1. Número de casos (Código do município; Nome do município; Ano; Faixa etária; 

Sexo; Número de casos); 

2. População (Código do município; Nome do município; Ano; Faixa etária; Sexo; 

População). 

3. Coordenadas cartesianas (centroides) (Código do município; Nome do 

município; X; Y). 

Foi utilizado o tempo de precisão em anos, no período de 2008 a 2018, com 

coordenadas cartesianas. A varredura foi feita com identificação de áreas com altas e 

baixas taxas, com número mínimo de dois casos, inferência Monte Carlo de 999 

repetições, no formato elíptico e o coeficiente de Gini, para seleção dos aglomerados. 

Foi considerada uma porcentagem de 5% da população estudo, caracterizado como 

porcentagem ideal pelo coeficiente de Gini. Apesar da fixação da porcentagem 

máxima da população de um dado aglomerado ser considerada frequentemente como 

igual a 50% da população estudo, a aplicação do coeficiente de Gini para melhor 

varredura espacial potencializa a análise, pois descarta sobreposições, aglomerados 
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muito grandes ou muito pequenos, que poderiam não serem evitados numa com a 

utilização da opção default do software SaTScan [83, 84].  

O Município de São Paulo (MSP) foi descaracterizado como unidade de análise 

para a aplicação das varreduras no SatSCan devido ao seu elevado número 

populacional, que quando aplicado atribui uma carga muito alta de pessoas para a 

varredura, e que, por sua vez, busca detectar aglomerados dessa mesma magnitude. 

O resultado disso é um aglomerado que representaria mais de 50% dos municípios 

do estado, medida adotada pela varredura para contemplar o valor populacional do 

MSP, que se aproxima de 13 milhões de pessoas (30% do estado). 

 

4.5.2.1. VARREDURA ESPACIAL, ESPAÇO-TEMPORAL, TEMPORAL, 

SAZONAL E DA VARIAÇÃO ESPACIAL DA TENDÊNCIA 

TEMPORAL 

 

Para Kulldorff (1997) [85], a definição de uma varredura espacial estabelece uma 

janela circular em torno do centroide, variando o tamanho do raio, alternando entre 

zero e seu limite pré-estabelecido geograficamente. Para estruturação dos 

aglomerados puramente espaciais, foi utilizada uma coluna com dados populacionais 

de faixa etária e sexo para ajuste dessas características, o número de casos e o 

número de identificação dos municípios (6 dígitos). Nesta etapa, foi selecionada a 

função do coeficiente de Gini e a retirada da detecção de aglomerados hierárquicos 

para a identificação da melhor porcentagem (%) populacional para a amostra de 

dados. Por fim, a saída dos resultados destacou os Risco Relativos (RR), a população 

ideal já aplicada, os casos dentro dos aglomerados e o nível de significância pelo valor 

de p. 

Em seguida, foi aplicada a varredura espaço-temporal para identificação dos 

aglomerados no espaço e no tempo. Kulldorff (1998) [86] descreveu a varredura 

espaço-temporal como aglomerados ocorridos tanto espacialmente quanto 

temporalmente, impondo uma janela cilíndrica, tendo altura variável de acordo com o 

tempo e seus limites previamente introduzidos. Para estruturação dos aglomerados 

espaço-temporais, também foi utilizado uma coluna com dados populacionais de faixa 

etária e sexo, número de casos e o número de identificação dos municípios (6 dígitos), 

agregando, nesta varredura, a coluna dos anos. Ademais, a saída dos resultados 
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destacou os RR, a população, os casos dentro dos aglomerados e o nível de 

significância pelo valor de p. Nesse processo, o valor do coeficiente de Gini já foi 

identificado e aplicado por meio da varredura puramente espacial, sendo sua 

porcentagem populacional reaplicada a esta varredura. 

Para avaliar a situação dos aglomerados no tempo, foi aplicada a varredura de 

aglomerados puramente temporal para identificação de aglomerados somente no 

tempo. A varredura temporal se move por meio de uma janela cilíndrica através do 

tempo, assim como a varredura espaço-temporal, sendo flexível desde o ponto inicial 

de tempo até a sua data final [87]. 

Na análise temporal da ocorrência do escorpionismo, foi estruturada uma série 

temporal e sazonal com a ocorrência mensal dentro dos aglomerados de alto e baixo 

risco, buscando identificar a sazonalidade do escorpionismo nos municípios dentro 

dos aglomerados, caracterizando-os de acordo com as características de cada região. 

Para estruturação dos aglomerados puramente temporais, foi utilizado uma coluna 

com dados populacionais de faixa etária e sexo para ajuste dessas características, o 

número de casos e o meses-ano, não sendo aplicado valores espaciais nessa 

varredura. Outrossim, a saída dos resultados destacou os RR, a população, os casos 

dentro dos aglomerados e o nível de significância pelo valor de p por meio de um 

resultado gráfico.  

Como outra medida de visualização no tempo, foi aplicada a varredura de 

aglomerados sazonais, a fim de identificar os principais meses de interesse dentro do 

período completo de tempo. A varredura sazonal se difere um pouco da varredura no 

temporal pelo fato de criar um loop contínuo entre os dados temporais, usando como 

exemplo, 31 de dezembro que é seguido por 1 de janeiro. A varredura sazonal 

descaracteriza o ‘ano’ como unidade de análise e atribui sua detecção aos meses e 

dias, assim, detectando os aglomerados de acordo com unidade temporal desejada 

no período selecionado [87]. Para estruturação dos aglomerados sazonais, foi utilizado 

uma coluna com dados populacionais de faixa etária e sexo para ajuste dessas 

características, o número de casos e o meses-ano, não aplicando valores espaciais. 

A saída dos resultados destacou os RR, a população, os casos dentro dos 

aglomerados e o nível de significância pelo valor de p por meio de um resultado 

gráfico.  

Por fim, como última aplicação foi utilizado a varredura de aglomerados da 

variação espacial da tendência temporal, que, diferente das demais, não caracteriza 
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o RR como fator principal, mas sim sua tendência dentro e fora dos aglomerados. Na 

variação espacial da tendência temporal, temos a janela circular e de característica 

puramente espacial, sendo a tendência temporal calculada dentro e fora da janela. 

Sua hipótese nula se refere que as tendências são as mesmas e a hipótese alternativa 

de que são diferentes [83]. Para estruturação dos aglomerados da variação espacial da 

tendência temporal, foi utilizado uma coluna com dados populacionais de faixa etária 

e sexo para ajuste dessas características, o número de casos, o número de 

identificação do município de 6 dígitos e os meses-ano. A saída dos resultados 

destacou os RR, a população, os casos dentro dos aglomerados e o nível de 

significância pelo valor de p. Nesse processo, o valor do coeficiente de Gini já foi 

identificado e aplicado sua porcentagem populacional indicada. 

 

 

4.6. TESTE DE DUAS MÉDIAS (t) 

 

Por meio das análises descritivas do banco de dados dos casos de escorpionismo 

e de variáveis ambientais e demográficas, foi feita a sua caracterização em função 

dos atributos de cada aglomerado no espaço de acordo com a média de cada 

município dentro dos aglomerados. As variáveis escolhidas foram: porcentagem de 

urbanização (%), porcentagem de vegetação natural (%), porcentagem de área 

urbanizada (%), média de temperatura diurna (°C), média de temperatura noturna (°C), 

média de precipitação (mm), diferença média entre a temperatura diurna e noturna 

(°C). 

Para a análise estatística de comparação das médias, foi utilizado o teste-t de duas 

médias, um teste de hipóteses capaz de comparar duas médias, sendo a hipótese 

nula que as médias são iguais [88]. Para essa aplicação, foi estruturado um banco de 

dados com as variáveis dos aglomerados de alto e baixo risco, comparando a média, 

a mediana, o desvio padrão, o mínimo e o máximo, podendo ser interpretados como 

variáveis de maior risco ou proteção dentro da zona especificada. 
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4.7. SOFTWARES UTILIZADOS 

 

Para a estruturação dos bancos de dados provenientes das informações das fichas 

de notificação de cada município, foi utilizado o software estatístico R Studio [89] e, 

principalmente, o pacote “tidyverse” [90]. Com a estruturação do mesmo, os dados 

foram ajustados para utilização em outros programas por meio da ferramenta de 

planilhas do Microsoft Excel. 

O Microsoft Excel foi essencial para a produção das tabelas e gráficos da presente 

pesquisa, servindo de suporte para demais necessidades de manuseio dos dados. 

Para aplicação dos mapas coropléticos, foi utilizado o software livre GeoDa (versão 

1.2) [91]. Para visualização da estatística Gi* de Getis-Ord e aplicação da taxa 

Bayesiana Empírica Local Padronizada, este último no qual foi finalizado no R Studio 

com a utilização da legenda contínua, específico desse programa. 

O SaTScan [87] foi utilizado para produção e visualização dos aglomerados 

espaciais e temporais, que posteriormente foram confeccionados utilizando-se o 

QGIS. 

O software livre QGIS [92] foi utilizado para confecção dos mapas da estatística Gi* 

e dos resultados dos aglomerados do SatSCan. 

 

4.8. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

A pesquisa, de característica descritiva e ecológica, foi realizada a partir de dados 

secundários do banco de dados do CVE e SINAN. Para atender as exigências éticas 

e científicas fundamentais da Resolução n° 196 de 10 de outubro de 1996 do Conselho 

Nacional de Saúde, o estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (COEP FSP/USP), 

inscrito sob o CAAE - 10457119.6.0000.5421. Parecer nº 3.408.558 (ANEXO C). 

Esta base de dados foi anônima, sem nomes e endereços, e os acidentes de 

escorpião foram agregados por município, mês e ano. Diante disto, não houve a 

necessidade de consentimento por parte dos participantes, pois utilizamos dados 

secundários anônimos na presente pesquisa. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. PERFIL DOS ACIDENTES E DOS ÓBITOS  

 

Foram confirmados, nos 645 municípios de SP, 145.464 casos de escorpionismo 

entre 2008 e 2018 (Quadro 1), onde se observou um aumento de 425% de 2008, com 

5.788 casos, para 2018, quando foram registrados 30.394 casos.  

 

Quadro 1. Número de casos e óbitos de escorpionismo por idade e sexo e respectivas 

taxas de incidência (por 100 mil habitantes-ano) e de mortalidade (por 1 milhão de 

habitantes-ano), 2008 a 2018, Estado de São Paulo, Brasil. 

Sexo 
Taxa de 

incidência e 
mortalidade 

Faixa etária 

0 a 9 anos 
10 a 19 

anos 
20 a 39 

anos 
40 a 59 

anos 
60 anos e 

mais 
Total 

Masculino 

Incidência 
(N) 

19,3 

(6605) 

26,2 

(10006) 

33,8 

(27024) 

42,5 

(24995) 

52,9 

(13433) 

34,7 

(82063) 

Mortalidade 
(N) 

0.79 

(27) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0.02 

(1) 

0.08 

(2) 

0.13 

(30) 

Feminino 

Incidência 
(N) 

16,7 

(5481) 

24,3 

(8916) 

25,2 

(19907) 

29,6 

(18413) 

32,4 

(10684) 

26,0 

(63401) 

Mortalidade 
(N) 

0.46 

(15) 

0.03 

(1) 

0.01 

(1) 

0.02 

(1) 

0 

(0) 

0.07 

(18) 

Total 

Incidência 
(N) 

18,0 

(12086) 

25,3 

(18922) 

29,5 

(46931) 

35,8 

(43408) 

41,3 

(24117) 

30,3 

(145464) 

Mortalidade 
(N) 

0.63 

(42) 

0.01 

(1) 

0.01 

(1) 

0.02 

(2) 

0.03 

(2) 

0.10 

(48) 

 

O sexo masculino apresentou maiores taxas de incidência e de mortalidade em 

todo o período de estudo, respectivamente 33% e 86% maiores que no sexo feminino. 

Essas taxas também foram maiores para os homens em todas as faixas etárias, 

excetuando-se as mortalidades nas faixas etárias dos jovens-adultos. As taxas de 

incidência aumentam com a idade, de modo que as taxas nas pessoas com 60 anos 

e mais foram 68% maiores do que a das crianças de 0 a 9 anos. Já a mortalidade 

apresentou comportamento distinto, concentrando-se praticamente naqueles com 9 

ou menos anos, de modo que do total de 48 óbitos, 42 (88%) ocorreram nessa faixa 

etária. Esses resultados mostram que, se por um lado os adultos são os mais picados 

por escorpiões, por outro nos informa que as crianças são o grupo de risco para o 

óbito. 
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5.2. EVOLUÇÃO TEMPORAL DOS ACIDENTES E ÓBITOS 
 

Desde 2008, a incidência do escorpionismo aumentou gradativamente, chegando 

em 2018, a aproximadamente 70 casos por 100 mil habitantes (Figura 8), 

correspondendo a um aumento de 378,5% no período. A mortalidade devida ao 

escorpionismo em SP mostrou-se constante até 2014, que a partir de então, 

apresentou um grande aumento até 2018, tendo aproximadamente 0,3 óbitos por 1 

milhão de habitantes nesse ano, correspondendo a um aumento de 244,2% no 

período.  

 

Figura 8. Taxa de incidência e mortalidade de escorpionismo por ano, 2008 a 2018, 

Estado de São Paulo, Brasil. 

 

Fonte: Produzido pelo autor. 

 

A Tabela 1 apresenta os resultados dos modelos de regressão quadráticos para a 

incidência e mortalidade, notando-se que todos os coeficientes (intercepto, ano e ano 

ao quadrado) foram significantes ou no seu limite (ano no modelo da incidência). Dado 

que os modelos utilizados, tanto para a incidência e mortalidade, correspondem a 

funções do segundo grau com coeficiente do termo quadrático positivo, depreende-se 

que tanto as taxas de incidência, como de mortalidade, apresentaram tendência 

crescente e significativa entre 2008 e 2018. 
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Tabela 1. Modelos ordinários de regressão quadrática para modelagem temporal de 

taxas de incidência e mortalidade por escorpionismo e resultados dos testes Durbin-

Watson e Shapiro-Wilk, 2008 a 2018, Estado de São Paulo, Brasil. 

Coeficientes

/testes
valor de p

Coeficientes

/testes
valor de p

Intercept 18.082 0.0004 0.103 0.0138

Year -2.647 0.0554 -0.036 0.022

Year² 0.604 0.0002 0.005 0.002

Durbin-Watson (DW) 1.8098 0.1137 2.7858 0.7381

Shapiro-Wilk (SW) 0.9759 0.9388 0.9837 0.9832

R² 0.9766 0.8918

Variáveis, testes e 

R²

Taxa de incidência Taxa de mortalidade

 

Fonte: Produzido pelo autor. 

 

Os modelos de regressão quadráticos foram utilizados na medida em que os 

modelos lineares não foram suficientes para ajustar a autocorrelação temporal 

presente. Para a incidência, o valor de DW do modelo sem ajuste quadrático foi 0.72, 

com R² de 0.86. Com o ajuste quadrático, o valor de DW foi de 1.80 e o R² de 0.97, 

apresentando melhoria e ajuste do modelo para a autocorrelação da série. Para a 

mortalidade, o valor de DW sem ajuste quadrático foi de 1.20 e R² de 0.61. Com ajuste, 

o valor de DW foi de 2.78 e o R² de 0.89, melhorando e ajustando o modelo. O teste 

de normalidade de Shapiro-Wilk para os resíduos dos modelos para incidência e 

mortalidade não rejeitaram a hipótese de distribuição normal dessas séries temporais. 

 

5.3. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS ACIDENTES E DOS ÓBITOS 
 

As regiões Norte e Noroeste de SP apresentaram, de 2008 até 2018, maior 

relevância para a ocorrência de escorpionismo (Figura 9). As DRS São José do Rio 

Preto, Barretos e Araçatuba foram as que se destacaram, em todo o período de 

estudo, com as maiores taxas de incidência, sendo Araçatuba o único município com 
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dois óbitos confirmados em crianças no ano de 2018 e em todo o período do estudo. 

Por outro lado, as regiões Sul, Leste, e litoral do Estado, além da região metropolitana 

da capital paulista apresentaram, durante todo o período de estudo, baixas taxas de 

incidência.  

 

Figura 9. Mapa das taxas Bayesianas Empíricas Locais Padronizadas (por 10 mil 

habitantes-ano) e óbitos nos anos de 2008 a 2018, Estado de São Paulo, Brasil. 

 

Fonte: Produzido pelo autor. 

 

Com o passar do tempo, observa-se um aumento das taxas de incidência em 

todas as regiões do Estado, correspondendo ao aumento temporal identificado no 

período. Entretanto, esse aumento foi muito mais acentuado na parte Oeste de SP, 

com destaque para a região Noroeste. A região central do Estado, em especial, a DRS 
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Fonte: Produzido pelo autor. 

 

Piracicaba, com tendência de aumento das taxas mais moderadas, visualmente, foi 

um divisor de águas entre o grande aumento de acidentes na parte Oeste e o discreto 

aumento na parte Leste. Espacialmente, os óbitos espalharam-se de forma aleatória, 

mantendo-se anualmente principalmente na região central, norte e oeste do Estado. 

Simplificando a visão temporal dos acontecimentos, a Figura 10 nos mostra a 

evolução temporal de cada DRS no ESP, tendo o DRS de Araçatuba, São José do Rio 

Preto, Barretos, Presidente Prudente e Piracicaba, os cinco DRS de maior risco para 

a ocorrência de acidentes no período de estudo, respectivamente, e o DRS Baixada 

Santista, Grande São Paulo, Registro, Sorocaba e Taubaté, os cinco departamentos 

de menor risco, respectivamente.     

 

Figura 10.  Taxas de incidência padronizadas de escorpiões (por 10.000 habitantes-

anos) para os Departamentos Regionais de Saúde (DRS) localizados nas regiões 

oeste, norte, noroeste e central (A) e nas regiões leste e sul (B) do estado de São 

Paulo, Brasil, de 2008 a 2018. 
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5.4. DETECÇÃO DE AGLOMERADOS DE ACIDENTES UTILIZANDO A 

ESTATÍSTICA GI* 

 

Os aglomerados da estatística Gi* foram identificados aplicando o ajuste do FDR 

para que os aglomerados fossem, de certa forma, mais representativos e precisos. 

Diante disso, algumas áreas com maior e menor potencial de ocorrência do 

escorpionismo foram diagnosticadas.  

Foram identificadas duas ilhas quentes representadas na cor vermelha na Figura 

11, uma nas DRS de Barretos e São José do Rio Preto e outra na de Araçatuba, em 

2008. Com o passar do tempo, esses aglomerados de alto risco vão englobando cada 

vez mais municípios, até que, em 2018, forma-se um único aglomerado envolvendo 

essas três DRS.  Tal união é concordante tanto com a expansão da ocorrência de 

escorpionismo na região noroeste de SP, com o aumento temporal verificado nas 

taxas de incidência. Quanto as zonas frias, com baixo risco para acidentes, elas se 

deram nas mesmas áreas identificadas com baixas incidências, isto é, as regiões Sul, 

Leste e litoral paulista, além da região metropolitana da cidade de São Paulo. 

 

Figura 11. Mapa dos aglomerados espaciais da estatística de Gi
* de Getis-Ord com 

ajuste pelo teste False Discovery Rate (FDR) no período de 2008 a 2018 no Estado 

de São Paulo, Brasil. 
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Fonte: Produzido pelo autor. 

 

5.5. DETECÇÃO DE AGLOMERADOS DE ACIDENTES UTILIZANDO A 

ESTATÍSTICA DE VARREDURA 

 

Os aglomerados puramente espaciais foram classificados como de alto risco e 

baixo risco (Figura 12A) e mostraram que o escorpionismo ocorre com mais potência 

nas regiões noroeste, da DRS São José do Rio Preto e Araçatuba (RR = 6,06), na 

região norte, com presença nas DRS Barretos, Franca, Ribeirão Preto e São João da 

Boa Vista (RR = 2,38 ~ 4,70), e na região centro-leste, na DRS Piracicaba e Bauru 

(RR = 3,77). Os aglomerados de baixo risco mantiveram-se numa região específica 

do ESP em torno da capital paulista, contemplando parte da DRS Sorocaba, a DRS 

Campinas, Grande São Paulo, Baixada Santista e parte da DRS Taubaté (RR = 0,00 

~ 0,34).  

 



51 
 

Figura 12. Mapa dos aglomerados puramente espaciais (A), espaço-temporais (B) 

e da variação espacial da tendência temporal (C) no Estado de São Paulo no período 

de 2008 a 2018, Brasil. 

 

Fonte: Produzido pelo autor. 

 

Para resultados buscando a relação dos acidentes com o meio ambiente no 

espaço, os aglomerados de alto e baixo risco puramente espaciais apresentaram 

características importantes quando observadas as variáveis demográficas e 

ambientais. As variáveis demográficas e ambientais foram analisadas pelo teste de 

duas médias (t) e resultaram em um valor de p significante (p ≤ 0,05) para o teste 

bicaudal, com exceção da variável: “porcentagem de urbanização”, na qual teve o 

valor de p igual a 0,106.  

O aglomerado espaço-temporal (Figura 12B) de alto risco mostrou-se idêntico ao 

aglomerado puramente espacial que ocupa a região noroeste do ESP (DRS São José 

do Rio Preto e Araçatuba), tendo um risco relativo de 9,18 no período de 2014 a 2018, 

A B 

C 
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representando o impacto das ocorrências de escorpionismo nos períodos finais do 

estudo. O aglomerado de baixo risco mostrou o padrão apresentado nos aglomerados 

puramente espaciais, porém, com menor tamanho na DRS Baixada Santista (RR = 

0,00).  

 

Tabela 2. Comparação de médias de variáveis demográficas e ambientais entre 

aglomerados puramente espaciais de alto e baixo risco (teste t de duas médias 

assumindo variâncias equivalentes). Os números entre parênteses indicam o desvio 

padrão. Municípios do estado de São Paulo, Brasil, de 2008 a 2018.  

 

Variável 
Aglomerados 
de alto risco 

Aglomerados de 
baixo risco 

Porcentagem de urbanização 85.38 (10.24) 87.97 (17.08) 

Vegetação natural (%) 9.91 (6.26)* 34.14 (22.70)* 

Média de temperatura diária (°C) 23.85 (1.01)* 21.50 (0.97)* 

Média de temperatura noturna (°C) 17.92 (1.10)* 15.63 (1.13)* 

Média de precipitação (mm) 338.90 (42.09)* 421.74 (183.26)* 

Amplitude térmica (Cº) 12.71 (1.27)* 10.48 (1.82)* 

 

*Indica valor p significativo (p < 0,0001). 

 

Áreas com maior temperatura apresentaram maior risco de ocorrência de 

acidentes dentro dos aglomerados. Regiões com precipitações mais elevadas 

resultaram em um menor risco para o escorpionismo que áreas com menos chuvas. 

A vegetação natural (%) e a média de precipitações (mm) nos aglomerados de alto 

risco foi menor que os aglomerados de baixo risco, indicando que quanto maior a 

presença de áreas vegetativas e mais chuvosas, menor a influência desses fatores 

para a ocorrência de acidentes nessas áreas. Deste modo, as variáveis climáticas e 

ambientais apresentaram um significativo impacto na ocorrência desses acidentes no 

ESP.  
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Por fim, o aglomerado referente a variação espacial da tendência no tempo (Figura 

12C), referenciou a importância da região norte e noroeste nesses eventos, 

apresentando alto risco na região noroeste, principalmente na DRS São José do Rio 

Preto, que teve o risco relativo de 4,13, com 34% de risco de ocorrência do 

escorpionismo dentro do aglomerado e 15% de risco fora dele. O aglomerado de baixo 

risco da variação espacial no tempo mostrou-se diferente do padrão espacial dos 

demais aglomerados, aparecendo na região norte, que contém aglomerados espaciais 

de alto risco, nas DRS de Barretos e Franca. O risco relativo desse aglomerado foi 

3,83, podendo ser considerado como alto devido a presença de aglomerados de alto 

risco nessa região, o que apresenta um número elevado de casos de escorpionismo, 

tendo uma tendência de 5% dentro do aglomerado em comparação a região fora do 

aglomerado, com 19%.  

Essa variação da tendência explica a característica das ocorrências no ESP e 

mostra o direcionamento desses eventos, que nas demais representações 

apresentaram um padrão semelhante com um maior número de ocorrências, risco 

relativo e região de importância epidemiológica para o escorpionismo. 

No aspecto puramente temporal (Figura 13A), os aglomerados de alto risco 

apresentaram importância no período de setembro de 2015 a dezembro de 2018, com 

risco relativo de 2,48, enquanto os aglomerados de baixo risco apresentaram 

presença no período inicial, de janeiro de 2008 a julho de 2013, com risco relativo de 

0,42. No aspecto sazonal (Figura 13B), os meses de maior importância para o 

escorpionismo foram de setembro a dezembro, e os de menor importância, de março 

a agosto. Percebe-se o avanço na incidência dos acidentes em todos os anos de 

estudo, sendo mais evidenciado a partir de 2013, com o mesmo padrão sazonal 

observado no mês de outubro, principalmente. Nessa perspectiva, o avanço do 

número de casos e magnitude do escorpionismo tiveram suas representações de 

acordo com o avanço dos anos, mostrando suas tendências no espaço e no tempo.  
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Figura 13. Taxa de incidência de escorpionismo segundo mês/ano e seus respectivos 

aglomerados no período de 2008 a 2018 no Estado de São Paulo, Brasil (A); 

Aglomerados sazonais no período de 2008 a 2018 no Estado de São Paulo, Brasil (B). 

 

 

Fonte: Produzido pelo autor. 
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Alto risco (RR = 2.48) 

  

Alto risco (RR = 1.38) 
Baixo risco (RR = 0.73) 

  

A 

B 
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6. DISCUSSÃO 

Existem poucos estudos que buscaram identificar aglomerados espaciais e 

espaço-temporais para a ocorrência de escorpionismo. A maioria dos estudos refere-

se à distribuição geográfica das espécies de escorpiões de importância clínica e as 

suas respectivas incidências [93, 94], não observando possíveis áreas ou regiões mais 

específicas e mais vulneráveis à ocorrência destes acidentes [95, 96]. Neste estudo, 

foram escolhidos os métodos de varredura espacial e do Gi* de Getis & Ord [73], 

visando identificar áreas mais vulneráveis e períodos de tempo de maior risco para o 

escorpionismo. Os nossos resultados mostraram que houve um grande aumento na 

incidência de acidentes (quase quatro vezes entre 2008 e 2018), que foi mais 

pronunciado entre setembro/2015 a dezembro/2018. Este aumento pode ser atribuído 

à melhoria do sistema de notificação e a um aumento na procura de cuidados 

hospitalares [97], mas também pode representar a alta afinidade das espécies de 

escorpiões para ambientes alterados antropicamente, com consequentes aumentos 

nos contatos com humanos [98]. 

Reckziegel & Pinto (2014) [99] já demonstraram o aumento de escorpionismo, e 

o subsequente aumento das mortes relacionadas aos artrópodes, no Brasil, na 

avaliação de casos incidentes entre 2000 e 2012. Eles encontraram crescimento em 

todos os estados brasileiros semelhante ao encontrado em SP. Além disso, nossos 

achados em relação à faixa etária em que ocorreram óbitos relacionados ao 

envenenamento são corroborados por outros autores no Brasil [99-102], bem como 

literatura internacional relevante [103, 104]. Essa tendência indica a necessidade de 

medidas de saúde mais adequadas para reduzir o número de escorpiões que ocorrem 

nessas regiões, em um esforço para evitar óbitos no grupo mais vulnerável (crianças 

de 0 a 9 anos). 

A associação entre a gravidade do escorpionismo e a faixa etária foi atribuída 

à proporção de veneno injetado em relação à superfície corporal, e foi encontrada 

associação positiva entre a gravidade do envenenamento e a quantidade de veneno 

no plasma [43]. Níveis reduzidos de mediadores vasoativos circulantes, como 

epinefrina e enzima conversor de angiotensina, foram encontrados em crianças que 

haviam sofrido um acidente escorpiônico grave [105]. Além disso, é possível que o 

coração e outros órgãos possam absorver mais veneno nessa faixa etária [48]. 

Enquanto isso, a ocorrência de casos graves entre idosos é mais provável devido a 
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comorbidades, que afetam o sistema cardiovascular dessa população. 

Independentemente disso, em qualquer faixa etária, um prognóstico ruim está 

claramente associado a atrasos na determinação da gravidade e no tratamento 

específico com antiescorpiônico ou antiaracnídico. 

Uma das razões para o aumento da taxa de incidência de escorpiões no ESP 

é a melhoria contínua do sistema de notificação desses acidentes, bem como o 

aumento da demanda por cuidados de saúde de pacientes afetados por picadas de 

escorpião no Brasil [97]. A introdução de uma versão para internet do SINAN em 2007 

(SINAN Net), por exemplo, melhorou a operacionalização das notificações e a 

precisão da coleta de dados. Com o aumento do número de notificações de acidentes 

e óbitos relacionados, o próprio sistema de saúde tornou-se mais sensível, 

comunicando-se de forma mais eficaz com a população sobre a gravidade das picadas 

de escorpião. A mídia também está envolvida nesse circuito de comunicação, 

ajudando a conscientizar a população sobre a necessidade de prevenção do 

escorpionismo, ao mesmo tempo em que aumenta sua sensibilidade ao problema, o 

que os levou a procurar atendimento dentro do sistema de saúde quando 

experimentam uma picada de escorpião [97, 106]. A implantação do programa de 

controle de escorpiões em 2009 tem desempenhado um papel importante nesse 

cenário [5], pois esse programa tem impulsionado a melhoria da comunicação com a 

sociedade, a formação de recursos humanos e o controle e gestão ambiental da 

infestação de escorpiões em todos os municípios brasileiros. 

Especificamente em SP, a mudança das principais espécies precursoras (T. 

bahiensis) para T. serrulatus em todo o território pode ter tido um grande impacto no 

aumento do escorpião. As descobertas de Amado et al (2021) [98] confirmaram a 

afinidade do T. serrulatus por ambientes alterados, uma vez que a sua distribuição 

modelada está altamente correlacionada com a densidade populacional humana no 

Brasil. Outro fator que contribui para o aumento desta espécie de escorpião em áreas 

urbanas é a sua reprodução partenogenética. Por serem animais de fácil adaptação, 

quando encontram condições favoráveis, reproduzem-se [98, 107]. 

A principal medida de controle no Brasil é baseada na remoção/coleta de 

escorpiões. Além disso, outras medidas preventivas podem ser adotadas, como a 

preservação dos inimigos naturais dos escorpiões, especialmente as aves noturnas, 
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a eliminação de fontes de alimento para escorpiões como baratas e aranhas, manter 

quintais e jardins limpos, não acumular folhas secas e resíduos domésticos [5]. 

Além disso, fatores ecológicos, climáticos e socioeconômicos podem estar 

associados à piora do quadro epidemiológico do escorpionismo no ESP. Em estudo 

sobre a ocorrência de escorpiões medicamente relevantes em SP, Candido (2008) [107] 

identificou essa mudança, e atribuiu-a principalmente à partenogênese em T. 

serrulatus. O aumento de picadas e mortes subsequentes pode estar relacionado ao 

fato de que esta espécie causa acidentes mais graves do que T. bahiensis, e também 

para um aumento contínuo da infestação por T. serrulatus [108], que por sua vez pode 

estar relacionada a fatores como urbanização e mudanças climáticas. O T. serrulatus 

tipicamente coloniza em áreas urbanas (cidades e aldeias), e pode ser facilmente 

transportado, por coincidência, entre cidades por humanos. Por exemplo, Brasília foi 

invadida e colonizada por T. serrulatus em menos de 15-20 anos [109, 110].  

O processo crescente de urbanização, condições precárias de vida, 

comportamento humano e alta plasticidade ecológica de algumas espécies de 

escorpiões clinicamente relevantes, como T. serrulatus e T. stigmurus, pode afetar a 

epidemiologia do escorpionismo [16]. O crescimento urbano desordenado pode, 

portanto, ser considerado um fator determinante na proliferação de escorpiões, onde 

a geração e o acúmulo de detritos desempenham um papel fundamental na 

disponibilidade de habitats de reprodução, pois essas condições facilitam a 

disseminação de baratas e outros insetos que são fontes básicas de alimento para 

escorpiões [111]. A expansão das fronteiras agrícolas combinadas com o 

desmatamento da vegetação nativa também contribui para a maior incidência de 

picadas de escorpião, uma vez que a destruição dos habitats naturais dos escorpiões 

e de seus predadores naturais (como macacos, guaxinins, sapos, corujas e lagartos) 

causa um desequilíbrio ecológico, seguido por um subsequente “boom” nas 

populações de escorpiões [60, 99].  

A seleção positiva de espécies oportunistas prejudiciais está diretamente 

associada à atividade humana. Em ambientes profundamente modificados, como 

várias cidades "artificiais" (cidades projetadas e/ou criadas do zero) no Brasil, a 

população humana começa a crescer rapidamente, e os três principais fatores 

necessários para altas incidências de escorpiões nessas regiões se tornaram 

presentes: primeiro, a expansão demográfica da população humana; segundo, a 
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rápida expansão de populações de escorpiões oportunistas prejudiciais que podem 

ocupar os nichos vazios deixados para trás quando as espécies em equilíbrio 

diminuem ou se extinguem, e, em muitos casos, espécies oportunistas adaptam seu 

comportamento e se mudam para habitações humanas; e terceiro, a sobreposição 

entre uma grande população humana e uma grande população de escorpiões nocivos 

aumenta muito a probabilidade de picadas de escorpião [112], situação típica em várias 

regiões do Brasil, embora principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.  

Um fator adicional que pode estar relacionado ao aumento de escorpiões e, 

portanto, picadas de escorpião, é a mudança climática que afeta todo o planeta, 

especificamente o meio ambiente, e que pode influenciar a distribuição das 

populações de artrópodes. Em um estudo recente sobre como o clima afeta os 

escorpiões no Irã, Rafinejad et al. (2020) [113] enfatizaram que a mudança climática é 

uma variável importante na distribuição espacial desses artrópodes, pois suas 

atividades são altamente dependentes das condições ambientais. Por exemplo, 

temperaturas mais altas podem encurtar os tempos de procriação enquanto 

aumentam a taxa de maturação dos escorpiões.  

Needleman et al. (2018) [114] afirmaram que os efeitos climáticos estão 

intimamente ligados a espécies venenosas terrestres, e que mudanças ambientais 

poderiam resultar em maior migração de espécies, redistribuição geográfica e 

períodos mais longos com mais picadas, o que teria repercussões para a saúde 

humana. Todos esses três impactos hipotéticos foram vistos em SP. O primeiro foi a 

substituição quase total de T. bahiensis (que tinha sido a espécie predominante) por 

T. serrulatus, que é partenogenética e se adaptou com sucesso a ambientes 

profundamente modificados [107, 115]. Braga-Pereira & Santos (2021) [116] também 

mostraram que a reprodução partegenética em T. serrulatus pode ocorrer não apenas 

em populações assexuadas desta espécie, mas também naqueles onde a reprodução 

sexual ocorre — ou seja, a partenogênese é opcional em T. serrulatus. A segunda e 

terceira hipóteses levantadas por Needleman et al. (2018) [114], em relação à 

redistribuição geográfica e aumento contínuo do número de picadas de escorpião, 

também correspondem aos resultados do presente estudo. Abreu et al. (2019) [61] 

observaram que temperaturas mais altas no Sudeste do Brasil entre 1995 e 2004 

teriam sido apropriadas para a proliferação de escorpiões nesta região. Os achados 

do presente estudo confirmam o aumento da incidência de picadas de escorpião em 
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quase todos os municípios e regiões de SP, ao mesmo tempo em que demonstram 

que essas incidências não estão distribuídas uniformemente nos municípios em que 

ocorrem. São mais numerosos nas regiões oeste, noroeste e norte. Essas regiões 

fazem parte do planalto oeste de SP, e têm as temperaturas mais altas e as menores 

chuvas do Estado [117], o que favorece o desenvolvimento de escorpiões [113, 118]. Ureta 

et al. (2020) [119] também estudaram os impactos das mudanças climáticas sobre os 

escorpiões, utilizando modelagem de nicho ecológico no México, a partir do qual 

identificaram a dispersão e redistribuição geográfica de algumas espécies de 

escorpiões entre as regiões do país. 

 Em relação à sazonalidade, notamos que o período mais importante para o 

escorpionismo em SP foi a época da primavera. Por ser uma região tropical, as quatro 

estações do ano não estão bem definidas, mas a Primavera marca a chegada de 

temperaturas elevadas e a precipitação torna-se mais intensa e também mais 

frequente. Resultados semelhantes foram encontrados noutras áreas brasileiras [96, 

120]) em outros países [48, 121-123], onde o escorpionismo têm sido mais frequentes nos 

períodos mais quentes e chuvosos do ano. Por outro lado, outro estudo [100] mostrou 

uma uniformidade de ocorrência de escorpiões durante os meses do ano, o que 

poderia ser explicado pelas temperaturas ideais, umidade e alimentos abundantes ao 

longo do ano. 

Identificamos que as áreas de maior risco estão concentradas principalmente 

nas regiões norte e noroeste do estado durante todo o período analisado. Dados de 

Paula et al. (2020) [124] também mostraram estas regiões como focos de preocupação 

médica para o escorpião. Todas as áreas de alto risco foram consistentes mostrando 

temperaturas mais altas, menor precipitação e menor percentagem de vegetação 

natural, indicando alguma possível associação destes fatores com a ocorrência de 

escorpionismo. Os resultados corroboram com estudos realizados por Moradiasl et al 

(2018) [118], que identificaram a temperatura média, umidade anual e precipitação 

como variáveis ambientais que afetavam a ocorrência de casos com escorpiões no 

Irã. A medida que as temperaturas aumentaram e a precipitação diminuiu, observou-

se um aumento do escorpionismo, o que caracteriza estes fatores ambientais 

descritos como ideais para mais casos deste evento.  Rafinejad et al (2020) [113], no 

seu recente estudo no Irã, consideraram as variações climáticas como fatores 

importantes para a propagação de escorpiões no país, bem como a geração e 
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maturação aceleradas dos animais. A descrição de ambientes mais propícios à 

presença de escorpiões torna as localidades onde a temperatura era mais elevada e 

a precipitação mais baixa prioritárias de mais atenção epidemiológica, principalmente 

devido aos aspectos ideais para a sobrevivência e proliferação destas espécies de 

escorpiões, que consequentemente proporcionará mais casos de escorpiões nestas 

áreas. 

Em uma análise das notificações e serviços de divulgação governamental 

resultantes da observação de escorpiões pelo público em SP, Morais et al. (2021) [108] 

encontraram maior número de escorpiões nas regiões oeste, noroeste e norte do 

estado. O sistema de monitoramento revelou maior número de notificações de 

escorpiões nos DRS de Ribeirão Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Barretos e 

São José do Rio Preto, e menor número nos DRS da Baixada Santista. Em um estudo 

sobre picadas de escorpião em SP entre 2000 e 2011 com previsões futuras, Azevedo 

et al. (2019) [60], também observaram uma maior probabilidade de envenenamentos 

devido às mudanças climáticas, e os autores mostraram que esse aumento está 

relacionado às mudanças na amplitude da temperatura, e, portanto, espera-se que 

seja mais acentuado no Oeste, Noroeste, e regiões do Norte do estado; 

especificamente as regiões que encontramos mais afetadas.  

A maior cobertura vegetal natural nos municípios localizados nas áreas de 

menor risco mostrou ser um fator de proteção para o escorpionismo. Kotviski & 

Barbola (2013) [35] também tinha evidenciado, predominantemente, a presença de 

escorpionismo fora das áreas verdes. A vegetação natural é um fator ambiental 

importante porque neste tipo de áreas os escorpiões têm predadores, o que diminui a 

probabilidade do seu contato com humanos. Embora a percentagem de urbanização 

não se tenha mostrado diferente entre áreas de menor e maior risco, pode-se inferir 

que as áreas com menos vegetação natural são as que estão mais urbanizadas. Os 

efeitos da urbanização nas cidades e do desflorestamento podem influenciar o 

aparecimento e a adaptação de escorpiões no ambiente urbano, tais como a falta de 

saneamento básico, heterogeneidade geográfica, social e económica [125, 126]). 

McIntyre (1999) [127] estudou escorpiões na região metropolitana de Phoenix e 

descobriu que o uso do solo influencia a distribuição de acidentes. É provável que os 

escorpiões respondam a variações de pequena escala no uso do solo. Outros fatores, 

como o tipo de vegetação, provavelmente desempenham papéis cruciais na 
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abundância de escorpiões. McIntyre (1999) [127] também descobriu que o uso de terras 

pode interagir com outros fatores, como a presença de palmeiras e lenha (que podem 

fornecer cobertura) e irrigação (o que pode contribuir para uma maior abundância de 

presas artrópodes). 

O aglomerado da variação espacial da tendência temporal localizado na região 

noroeste do estado merece atenção, uma vez que apresentou um aumento anual 

interno maior do que o externo e um RR elevado. Estes mostram que esta área, 

embora seja um local importante para a ocorrência de escorpionismo, poderá, no 

futuro, ter a sua importância epidemiológica ainda maior, caso se confirme a tendência 

de crescimento temporal [128]. Embora o problema do escorpião esteja presente em 

SP, esta área precisa ser priorizada em termos de vigilância epidemiológica, controle 

do escorpião e cuidados de saúde. As áreas de baixo risco para escorpionismo têm 

temperaturas mais amenas, mais chuva e alta cobertura vegetal natural. Por outro 

lado, todas as áreas de alto risco apresentam um padrão consistente de altas 

temperaturas, baixa pluviosidade e baixa cobertura vegetal natural. Distúrbios em 

grande escala no solo resultantes de novas construções e desenvolvimentos podem 

deslocar os escorpiões de suas tocas subterrâneas, levando-os a buscar refúgio em 

casas próximas [127]. Estudos futuros devem abordar outros fatores que podem estar 

afetando a distribuição do escorpionismo, como características socioeconômicas de 

cada região. 

Acreditamos que abordagens metodológicas espaço-temporais que lidam 

diretamente com dados epidemiológicos podem ser grandes aliados para ajudar os 

investigadores a abordar estas questões, para além da priorização espacial e da 

documentação da realidade da epidemiologia do escorpião em SP. Parece que os 

escorpiões estarão cada vez mais adaptados aos ambientes urbanos e, somado ao 

cenário das alterações climáticas, o número de acidentes aumentará. Assim, a 

implementação de programas educativos para a prevenção e tratamento de 

envenenamento por escorpiões, oferecidos a comunidade e agentes comunitários de 

saúde, pode ser uma medida eficaz de política pública para reduzir o número 

crescente de casos [126]. 

O uso de duas técnicas de análise e detecção de aglomerados espaciais nos 

traz uma gama maior de informações a serem estudadas e avaliadas. Alguns estudos 

[129-131] demonstraram a efetividade do uso de múltiplas técnicas de detecção de 
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aglomerados de forma com que caracterize um filtro de aglomerados simultâneos 

entre estes testes. A varredura espacial, explicada por Kulldorff [85] pode ser 

classificada como um teste de maior abrangência de área ou caracterizado como uma 

técnica mais sensível, devido ao seu padrão de detecção de aglomerados baseado 

no raio de porcentagem populacional. Já a estatística de Getis & Ord [80] nos introduz 

resultados mais precisos e específicos, que quando adicionada a filtragem pelo FDR 

nos dá uma especificidade não presente na varredura espacial. Em outros trabalhos, 

o teste LISA de Moran Local [78] foi correlacionado com a varredura espacial, 

mostrando-se, também, ligeiramente diferente. Pode-se classificar a estatística Gi* 

como uma técnica de detecção do "coração" do aglomerado e a varredura espacial 

como o "resto do corpo", devido a sua classificação menos específica.  

Mesmo com as diferenças metodológicas baseadas em matriz de vizinhança 

por contiguidade e associações espaciais locais e varredura espacial baseada em 

limites populacionais, se mostrou possível estruturar resultados semelhantes, mais 

precisos e validados do ponto de vista do planejamento estratégico para a vigilância 

epidemiológica. Resume-se com isso, a utilidade e corroboração dos resultados 

utilizando múltiplas aplicações de técnicas de detecção de aglomerados, mudando o 

pensamento empírico científico de singularidade de técnicas com o mesmo propósito, 

evidenciando a ausência de técnica "padrão-ouro" para detecção de aglomerados 

espaciais. 

Há, é claro, limitações ao presente estudo. A primeira é que é baseada em 

dados secundários sobre notificações passivas de picadas de escorpião. Dois 

possíveis vieses estão relacionados a esse ponto. A primeira relacionada ao sistema 

de notificação que está sujeito à subnotificação, podendo gerar incidências inferiores 

aos valores reais. Embora o sistema tenha melhorado ao longo do tempo, o que pode 

refletir tanto no aumento das notificações quanto na demanda por cuidados de saúde 

[97], estas limitações são importantes, e não foram consideradas no presente estudo. 

Em segundo lugar, não foram considerados dados referentes à notificação de 

espécies de escorpiões em SP. Esses dados foram recentemente registrados em um 

sistema criado pela SUCEN, seção da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 

para monitorar esses artrópodes no estado. Esse sistema identifica tanto as 

notificações quanto as capturas de escorpiões por técnicos municipais em tempo real, 

e proporciona a distribuição geográfica das espécies presentes em todo o Estado, 
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gerando indicadores úteis para o planejamento das atividades municipais de controle 

e manejo relacionadas aos escorpiões [108]. Esse tipo de informação, bem como 

relativas aos demais fatores envolvidos no quadro epidemiológico dos acidentes no 

ESP e, especialmente, em sua área de maiores incidências, serão objeto de novos 

estudos. 

Existem diversos fatores envolvidos na epidemiologia do escorpião que 

poderiam ser explorados para melhor entender esse problema de saúde: informações 

sobre a população de escorpiões, condições ambientais, demográficas e 

socioeconômicas; mudanças climáticas; acessibilidade aos cuidados de saúde; e 

diferenças nos métodos de controle de escorpiões e na gestão de picadas de 

escorpião pelos municípios; entre outros. Embora tenhamos discutido anteriormente 

possíveis fatores associados ao envenenamento de escorpiões, é uma limitação do 

presente estudo o fato de não considerar esses fatores na análise. 

A principal fortaleza do estudo é o uso de técnicas de análise espacial para mapear 

picadas de escorpião e detectar áreas de risco. Para o mapeamento, utilizamos a taxa 

bayesiana empírica local para controlar flutuações aleatórias de dados em áreas com 

pequenas populações. Para detectar aglomerados, a varredura espacial e a estatística 

Gi* [80] com correção FDR foi usado para múltiplas comparações. Essa técnica, que 

limita a possibilidade de encontrar resultados falso-positivos, é mais precisa na 

identificação de aglomerações reais [75, 82]. Outra força do presente estudo é a 

padronização das taxas de acordo com idade e sexo. Este é um fator importante para 

evitar o viés de confusão nos estudos devido às diferenças de idade da população. 

Além disso, essa técnica muitas vezes não é descrita na literatura quando o método 

bayesiano empírico local é usado [132]. 

 

Estudos futuros devem investigar as características ambientais e climáticas das 

áreas com altas e baixas taxas de picadas de escorpião, e modelar as taxas de 

incidência de escorpião e ocorrência de escorpião utilizando ambiental, clima, 

demografia, socioeconômicas, e outras características específicas dos municípios. 

Por isso, é fundamental melhorar a vigilância e o controle dessa crescente 

preocupação da saúde em SP. Embora não tenhamos considerado essas 

características no presente estudo, é um importante primeiro passo na compreensão 

da distribuição real do escorpião em SP, podendo servir de base para estudos futuros. 
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7. CONCLUSÃO 
 

As taxas de incidência e mortalidade por escorpiões aumentaram significativamente 

de 2008 a 2018 no ESP. Embora esse aumento de incidência tenha ocorrido em quase 

todos os municípios e regiões do estado, as maiores incidências foram encontradas 

nas regiões oeste, noroeste e norte. Os DRS de Araçatuba e Ribeirão Preto 

caracterizaram-se como as regiões de maior vulnerabilidade ao escorpionismo e 

representaram importância em todas as aplicações espaciais. As taxas de incidência 

foram maiores para os homens e aumentaram com a idade; no entanto, as mortes por 

envenenamento escorpiônico foram concentradas quase inteiramente em crianças de 

0 a 9 anos de idade. Os fatores climáticos, ambientais e temporais mostraram-se 

importantes fatores condicionantes para a ocorrência desse agravo, principalmente 

influenciados pela temperatura mais elevada, menor precipitação e vegetação natural 

e em períodos mais propícios para o encontro com o animal, principalmente na 

primavera. A distribuição de escorpionismo encontrados no ESP, bem como a 

identificação de áreas de maior risco, podem ser utilizadas para identificar áreas 

prioritárias para o desenvolvimento de planos de vigilância e controle, tanto no âmbito 

regional quanto municipal. Essa distribuição também pode ser útil na avaliação da 

adequação da localização das unidades de referência para o atendimento de 

escorpionismo no ESP, podendo também ser útil para dimensionar as necessidades 

de soro anti-veneno. Os achados do presente estudo podem ajudar os serviços de 

saúde a tomar decisões para reduzir o contato com escorpiões e evitar fatalidades, 

especialmente entre crianças e entre os meses da primavera. 
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Abstract

Scorpion envenomation is a significant public health concern in São Paulo, Brazil, and its

incidence and mortality have increased in recent decades. The present study analyzed doc-

umented scorpion envenomation notifications from 2008 to 2018 throughout the 645 munici-

palities of São Paulo. Annual incidence and mortality rates were calculated and stratified

according to sex and age. The local empirical Bayesian method and Getis-Ord Gi* statistic

were used to represent standardized incidence rates in the municipalities and to identify

high- and low-risk agglomerates. The incidence rate of scorpion envenomation quintupled

between 2008 and 2018. Overall, the risk was higher for man, and increased with age.

Deaths due to envenomation, however, were concentrated almost entirely in children 0–9

years of age. Incidence maps showed that the risk of envenomation increased in almost all

regions and municipalities of São Paulo throughout the study period. The highest incidence

rates were found in the western, northwestern and northern regions of the state, in contrast

to the São Paulo metropolitan area and southern and coastal regions. Hot spots were identi-

fied in the Presidente Prudente, Barretos, São José do Rio Preto, and Araçatuba regional

health districts, which over time formed a single high-risk cluster. In spatial terms, however,

deaths were randomly distributed. In this study, we identified areas and populations at risk

of scorpion envenomation and associated–fatalities, which can be used to support decision-

making by health services to reduce human contact with these arachnids and avoid fatali-

ties, especially in children.

Introduction

There are many venomous animals with toxins that are potentially harmful to humans among

the world’s diverse fauna. Envenomations that can cause severe injuries or sequelae, particu-

larly those with socioeconomic and medical repercussions, are considered important from a
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public health perspective, as they can result in temporary or permanent injuries and even fatal-

ities [1]. Scorpions can inflict such envenomations, resulting in a significant and emerging

public health concern, especially in the Middle East, India, Mexico, and Brazil [2–4].

There are approximately 2,621 species of scorpion worldwide, belonging to 23 distinct fam-

ilies [5]. Of these, only 30 are considered harmful to humans, 29 of which belong to the Buthi-

dae family. In South America, and particularly in Brazil, Tityus is the most medically relevant

scorpion genus due to the clinical manifestations caused by envenomations in humans and the

high incidence in recent years [2, 3, 6]. There are four epidemiologically significant species in

Brazil: Tityus serrulatus, T. bahiensis, T. obscurus, and T. stigmurus [7, 8]. The high incidence

and severity of, as well as the difficulty controlling scorpion stings, in some tropical countries,

have made envenomations a public health concern. In these countries there are more than

1,200,000 envenomations annually, resulting in over 3,000 deaths [2].

From a clinical point of view, scorpion envenomations can be classified as mild, moderate,

or severe [7, 9–12]. In mild cases, the toxins in the scorpion venom usually cause local effects,

while systemic symptoms of autonomous nervous system imbalance, including nausea and

vomiting, sweating, tachycardia, tachypnea, and mild hypertension occur in moderate cases.

Severe envenomations are generally associated with cardiovascular, pulmonary, metabolic,

and neurological complications, and can result in death, especially in children under 10 years

of age [7, 9, 12–14]. According to the Brazilian Ministry of Health Guidelines, antivenom treat-

ment is recommended in which the patient presents with signs and symptoms of systemic

envenomation, which are classified as moderate or severe cases depending on the severity of

the clinical manifestations [11, 14, 15].

Although the vast majority of scorpion envenomations in Brazil are considered mild with

benign outcome [16], numerous severe cases occur, with some resulting in deaths. According

to Reckziegel and Pinto (2014) [17], the highest rates of scorpion envenomations and deaths

were observed in the northeast and southeast regions of Brazil, between 2000 and 2012. In the

southeast region, the average annual incidence was 19.1 cases per 100,000 inhabitants, with the

state of São Paulo (SP) accounting for 13.3% of all cases and 3.4% of the total envenomation-

related deaths recorded in the country during this period.

In Brazil, envenomations due to scorpion stings are a significant public health concern

because of their increasing incidence, which is related to the close proximity of scorpions to

humans, as well the adaptation to their habitat. Monitoring and control of these arachnids are

essential to eliminate, or at least minimize, the risk of death due to an envenomation [18]. For

this reason, it is extremely important to characterize scorpion envenomations in terms of the

people affected by the stings, as well as, spatiotemporal factors.

Few studies have addressed scorpion envenomation in geographic terms [19–21], despite

the evident influence of the environment, climate, and human occupation [21–25]. Spatial

analysis tools available now offer results that can strengthen decision-making strategies and

guide efforts to target higher-risk areas in an effort to fill in this knowledge gap. As such, the

present study aimed to describe the occurrence of scorpion envenomations in SP between

2008 and 2018 based on case data, and assesses the temporal and spatial distribution of these

envenomations to identify areas at higher or lower risk, with the goal of assisting in the devel-

opment of strategies with which to monitor and control these epidemiological events.

Methods

Type, period, population, and study area

This descriptive and ecological study utilizes secondary data on scorpion envenomations in SP

between 2008 and 2018; the data unit considered during analysis was each municipality in the
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state. SP is located in southeastern Brazil (Fig 1), and includes 645 municipalities, which are

divided into 17 Regional Health Districts (RHDs). With 46,289,333 inhabitants, the population

density of SP is 166.23 inhabitants/km2; it has the second-highest Human Development Index

(HDI) score of any Brazilian state (0.783) [26].

The state of SP has three primary climates. According to the Köppen-Ginger classification

scheme, the western plateau of the state has a tropical climate (Aw) characterized by wet sum-

mers and dry winters. The higher altitude regions located in the Atlantic plateau and basaltic

cuestas have a high-altitude tropical climate (Cwa and Cwb), whcih is characterized by hot

summers and cold winters. The lowland coastal region has a humid tropical climate (Af),
which is characterized by being hot and humid all year round. The annual rainfall varies

between 1,600 mm on the south coast and 2,700 mm on the north coast. Finally, the peripheral

depression has a subtropical climate (Cfa), which is characterized by the occurrence of well-

distributed rainfall throughout the year, with hot summers and cold winters [27]. Although

very little of the vegetation native to SP remains, largely due to the agriculture of sugar cane

and pastures, the state’s territory has three types of vegetation cover: mangroves are found in

the coast; patches of savanna are found in the peripheral depression and on the eastern border

of the western plateau; and the predominant vegetative throughout the rest of the state is the

Atlantic Forest (Fig 1) [28].

Fig 1. Location of the state of São Paulo in Brazil and South America, its relief and the regional health departments (RHDs).

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266138.g001
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Data source, variables, and data analysis

Data regarding scorpion envenomations were obtained from the Brazilian Information System

for Notifiable Diseases (SINAN) and were provided by the São Paulo State Epidemiological

Surveillance Center (CVE). Geographic and demographic information on the municipalities

was obtained from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), including shape

maps. This information was entered into a database, and is also available in S1 File.

We calculated the incidence and mortality rates of scorpion envenomations in SP through-

out the study period, taking age and sex into consideration. These rates were calculated annu-

ally and standardized by age and sex using the population of SP in 2013 as the standard. Linear

and quadratic regression models were used to analyze the temporal series, and the rates were

modelled per calendar year as a function of the year and the year raised to the square, respec-

tively. We used the Shapiro-Wilk (SW) test to assess the normality of the residuals, and the

Durbin-Watson (DW) test to assess the existence of temporal autocorrelation, for which

DW = 0 was considered to correspond to the existence of positive autocorrelation, DW = 2 to

no autocorrelation, and DW = 4 to negative autocorrelation [29]. Incidence rates for scorpion

envenomations were calculated annually for the municipalities of SP and standardized by age

and sex. We mapped these rates using the local empirical Bayesian method with the queen cri-

teria for neighborhood contiguity between municipalities. The entire population of SP from

2013 was considered the standard, and the results of these analyses are presented as choropleth

maps, which also include data regarding municipalities with deaths.

We utilized the Getis-Ord Gi� spatial analysis of the calculated incidence rate for the

municipalities of SP to identify clusters with high and low risks of scorpion envenomations for

each year of the study. This technique considers a neighborhood matrix between municipali-

ties, and identifies local spatial associations. The results were allocated to each municipality to

develop statistical maps. In the Gi� statistics, high values indicate areas of increased occur-

rences of the event/phenomenon, and low values indicate groupings of decreased occurrences

[30]. Finally, we used the false discovery rate (FDR) to avoid the problem of multiple compari-

sons in local statistics; this method can prevent false positive clusters, and more efficiently filter

the real spatial agglomerates of interest [31].

Ethical considerations

The present study was developed using secondary data provided by the CVE (Secretary of

Health of the state of São Paulo). The data form which was anonymized without names or

addresses, and scorpion accidents were aggregated by municipality and year. The protocol for

the present study was submitted for approval by the institutional ethics review board of the

University of São Paulo School of Public Health (COEP FSP/USP, CAAE approval record

10457119.6.0000.5421, protocol number 3408558) and no consent was required because we

used anonymized secondary data.

Results

Between 2008 and 2018, there were 145,464 scorpion envenomations documented in the 645

municipalities of SP (Table 1). A 425% increase was observed from 2008 (5,788 cases) to 2018

(30,394 cases).

The incidence and mortality rates of scorpion envenomations were 33% and 86% higher in

men than in women, respectively, throughout the study period. These rates were also higher in

men of all age groups, with the exception of mortality in the young adult age groups. Incidence

rates increased with age, at 68% higher for people aged 60 years and over than for children

aged 0–9 years, while mortality exhibited a distinct trend, and was concentrated in children
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younger than 9 years of age, with 42 of the 48 documented deaths (88%) occurring in this age

group. These results demonstrate that although adults are more likely to be envenomated, chil-

dren are at a higher risk of death from envenomation.

The incidence rate of scorpion envenomations quintupled in SP between 2008 and 2018,

gradually increasing from approximately 14 cases per 100,000 inhabitants in 2008 to 70 in

2018 (Fig 2). Mortality from scorpion envenomation was constant in SP from 2008 through

2014, from which point it increased significantly, with approximately 0.3 deaths per 1 million

inhabitants in 2018, a 244.2% increase in the period.

Table 2 presents the results of the quadratic regression models for incidence and mortality,

which all coefficients (intercept, year, and year squared) were significant or at their limit (year,

in the incidence model). Since the models used for incidence and mortality correspond to sec-

ond-degree functions with a positive quadratic term coefficient, both incidence and mortality

rates clearly showed a significant increase between 2008 and 2018.

We opted to use quadratic regression models because the linear models were not sufficient

to adjust for temporal autocorrelation. For incidence, the DW value of the model, without

Table 1. Number of cases and deaths resulting from scorpion envenomation by age and sex and respective rates of incidence (100,000 inhabitant-years) and mortal-

ity (1,000,000 inhabitant-years) in the state of São Paulo, Brazil from 2008–2018.

Sex Incidence and mortality rate Age group

0-9 years 10-19 years 20-39 years 40-59 years 60+ years Total

Male Incidence 19.3 26.2 33.8 42.5 52.9 34.7

(N) 6605 10006 27024 24995 13433 82063

Mortality 0.79 0 0 0.02 0.08 0.13

(N) 27 0 0 1 2 30

Female Incidence 16.7 24.3 25.2 29.6 32.4 26

(N) 5481 8916 19907 18413 10684 63401

Mortality 0.46 0.03 0.01 0.02 0 0.07

(N) 15 1 1 1 0 18

Total Incidence 18 25.3 29.5 35.8 41.3 30.3

(N) 12086 18922 46931 43408 24117 145464

Mortality 0.63 0.01 0.01 0.02 0.03 0.1

(N) 42 1 1 2 2 48

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266138.t001

Fig 2. Incidence and mortality rates of scorpion envenomations per year in the state of São Paulo, Brazil from

2008–2018.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266138.g002
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quadratic adjustment was 0.72, with R2 = 0.86, whereas with the quadratic adjustment, the

DW value was 1.80, R2 = 0.97, showing improvement and adjustment of the model for the

series autocorrelation. For mortality, the DW value without quadratic adjustment was 1.20,

with R2 = 0.61, while with adjustment the DW value was 2.78, R2 = 0.89, also showing

improvement and adjustment of the model for the series autocorrelation. The SW normality

test for the residuals of the models for incidence and mortality did not reject the hypothesis of

normal distribution in these time series.

The western, northwestern and northern regions of SP, which are part of the western pla-

teau (Fig 1), had the highest numbers of scorpion envenomations during the study period

(Figs 3 and 4). The highest incidence rates were found in the São José do Rio Preto, Barretos,

Presidente Prudent and Araçatuba RHDs, although Araçatuba was the only municipality

which reported two deaths, both in children, in the same year during the study period, 2018.

Meanwhile, incidence rates were lowest in the southern, eastern, and coastal regions of SP, as

well as in the metropolitan region surrounding the capital city of SP.

Over time, an increase in scorpion envenomation incidence rates can be seen in almost all

of the municipalities (S1 Fig) and RHDs of SP (Fig 4), corresponding to the temporal increase

identified throughout the study period. This increase was much more pronounced in the west-

ern, northwestern, and northern regions of the state. The central region of the state, particu-

larly the Piracicaba RHD (which had more moderate growth), acts as a division between the

large increase in envenomations in the west and a smaller increase in the east. Spatially, the

deaths were spread out randomly, but for each calendar year, they primarily remained in the

central, northern, and western regions of the state (Fig 3).

The Gi� statistic clusters were identified by applying FDR adjustment, so that the agglomer-

ates would be more representative and accurate. This adjustment made it possible to identify

whether an area had a higher or lower potential for scorpion stings. Fig 5 depicts two hotspots

in red: one in the Barretos and São José do Rio Preto RHDs, and the other in the Araçatuba

and Presidente Prudente RHDs, both in 2008. Over time, these high-risk agglomerations grew

to include more municipalities, until a single cluster involving these four health districts was

formed in 2018. This unification is in line with the higher numbers of scorpion envenomations

in the western, northwestern, and northern regions of SP, as well as the temporal increase in

incidence rates. Meanwhile, cold spots, or those with lower risks, occurred in the same areas,

which were identified as having lower incidence rates, namely the southern, eastern, and

coastal regions of the state, as well as the São Paulo metropolitan region.

Discussion

Reckziegel & Pinto (2014) [17] have already demonstrated the increase in scorpion envenom-

ation, and the subsequent increase in scorpion-related deaths, in Brazil, in their assessment of

Table 2. Ordinary least squares quadratic regression models for temporal modeling of incidence and mortality rates for scorpion envenomations in the state of São

Paulo, Brazil from 2008 to 2018, and the results of the Durbin-Watson and Shapiro-Wilk tests.

Variables, tests and R2 Incidence rate Mortality rate

Coefficients/tests p values Coefficients/tests p values

Intercept 18.082 0.0004 0.103 0.0138

Year -2.647 0.0554 -0.036 0.022

Year2 0.604 0.0002 0.005 0.002

Durbin-Watson (DW) 1.8098 0.1137 2.7858 0.7381

Shapiro-Wilk (SW) 0.9759 0.9388 0.9837 0.9832

R2 0.9766 0.8918

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266138.t002
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incidents between 2000 and 2012. They found growth throughout all Brazilian states similar to

we found in SP. Additionally, our findings regarding the age group in which envenomation-

related deaths occurred are corroborated by other authors in Brazil [17, 32–34], as well rele-

vant international literature [35, 36]. This trend indicates the need for more adequate health

measures to reduce the number of scorpion envenomations occurring in these regions, in an

effort to avoid deaths in the most vulnerable group (children aged 0–9 years).

The association between the severity of the envenomation and the age group was attributed

to the proportion of venom injected in relation to body surface, and a positive association was

found between the severity of the envenomation and the amount of venom in the plasma [37].

Reduced levels of circulating vasoactive mediators, such as epinephrine and angiotensin-con-

verting enzyme, were found in children who had experienced a severe envenomation [38].

Additionally, it is possible that the heart and other organs may absorb more venom in this age

Fig 3. Maps of standardized local empirical Bayesian incidence rates (per 10,000 inhabitant-years) and deaths from scorpion envenomations for

municipalities in the state of São Paulo, Brazil from 2008–2018.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266138.g003
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group [39]. Meanwhile, the occurrence of severe cases among the elderly is most likely due to

comorbidities, which affect the cardiovascular system in this population. Regardless, in any

age group, a poor prognosis is clearly associated with delays in determining severity and in

specific treatment with scorpion or arachnid antivenom.

One reason for the increase in the incidence rate of scorpion envenomations in SP is the

continued improvement of the notification system for these accidents, as well as the increased

demand for health care from patients affected by scorpion stings in Brazil [40]. The introduc-

tion of an internet version of SINAN in 2007 (SINAN Net), for example, improved the opera-

tionalization of notifications and the precision of data collection. With the increase in the

number of notifications of the accidents and the related deaths, the health system itself became

more sensitive, communicating more effectively with the population about the severity of scor-

pion stings. The media is also involved in this communication circuit, helping to make the

population aware of the need for prevention of scorpion accidents, while increasing their sen-

sitivity to the problem, driven them to seek care within the healthcare system when they expe-

rience a scorpion sting [40, 41]. The implementation of the scorpion control program in 2009

has played an important role in this scenario [42], as this program has driven improved com-

munication with society, training human resources and the control and environmental man-

agement of scorpion infestation throughout Brazilian municipalities (MS 2009).

Additionally, ecological, climate and socioeconomic factors can be associated with the

worsening epidemiological picture of scorpion envenomations in SP. A major factor

Fig 4. Standardized incidence rates of scorpion envenomations (per 10,000 inhabitant-years) for the Regional Health

Districts (RHDs) located in the western, northern, northwestern, and central portion (A), and in the eastern and

southern portion (B) of the state of São Paulo, from 2008 to 2018.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266138.g004

PLOS ONE Scorpion envenomation in the state of São Paulo, Brazil

PLOS ONE | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266138 April 8, 2022 8 / 15

86

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266138.g004
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266138


associated with the growing incidence rate of envenomation in SP that we identified in the

present study is the replacement of T. bahiensis by T. serrulatus as the primary scorpion species

across nearly the entire state of SP. In a study on the occurrence of medically relevant scorpi-

ons in SP, Candido (2008) [43] identified this change, and attributed it primarily to partheno-

genesis in T. serrulatus. The increase in stings and subsequent deaths may be related to the fact

that this species causes more severe envenomations than T. bahiensis, and also to a continued

increase in T. serrulatus infestation [44], which in turn may be related to factors such as urban-

ization and climate change. T. serrulatus typically colonizes in urban areas (cities and villages),

and can be easily unknowingly transported between cities by humans. For example, Brası́lia

was invaded and colonized by T. serrulatus in less than 15–20 years [45, 46].

The growing process of urbanization, precarious living conditions, human behavior, and

high ecological plasticity of some clinically relevant scorpion species, such as T. serrulatus and

T. stigmurus, may affect the epidemiology of envenomations [47]. Disorderly urban growth

can therefore be considered a determining factor in the proliferation of scorpions, where the

generation and accumulation of debris plays a fundamental role in the availability of breeding

habitats, as these conditions facilitate the spread of cockroaches and other insects that are pri-

mary food sources for scorpions [48]. Expanding agricultural frontiers combined with clearing

Fig 5. Spatial clusters of the Getis-Ord Gi� statistic with false discovery rate (FDR) adjustment for municipalities in the state of São Paulo,

Brazil from 2008–2018.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266138.g005
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of native vegetation also contributes to the higher incidence of scorpion stings, since the

destruction of scorpions’ natural habitats and that of their natural predators (such as monkeys,

raccoons, frogs, owls, and lizards) causes an ecological imbalance followed, by a subsequent

boom in scorpion populations [17, 49].

The positive selection of harmful opportunistic species is directly associated with human

activity. In profoundly modified environments, such as several "artificial" cities in Brazil, the

human population begins to grow rapidly, and the three main factors required for high inci-

dences of scorpion envenomations in these regions became present: first, the demographic

expansion of the human population; second, the rapid expansion of populations of harmful

opportunistic scorpions that can occupy the empty niches left behind when species in equilib-

rium diminish or go extinct, and in many cases, opportunistic species adapt their behavior and

move into human dwellings; and third, the overlap between a large human population and a

large population of harmful scorpions greatly increases the likelihood of scorpion stings [50], a

situation which is typical in several regions of Brazil, although primarily in the southeast and

Midwest regions.

An additional factor that may be related to the increase in scorpions, and therefore scorpion

stings, is climate change, which affects the entire planet. It has severely affected the environ-

ment, and may influence the distribution of arthropod populations. In a recent study on how

climate affects scorpions in Iran, Rafinejad et al. (2020) [25] emphasized that climate change is

an important variable in the spatial distribution of these arthropods, because their activities

are highly dependent on environmental conditions. For example, higher temperatures may

shorten the procreation times while increasing the maturation rate of scorpions.

Needleman et al. (2018) [51] stated that climatic effects are closely linked to land-based ven-

omous species, and that environmental changes could result in greater species migration, geo-

graphical redistribution, and longer periods with more stings, which would have repercussions

for human health. All three of these hypothetical impacts have been seen in SP. The first was

the near-total replacement of T. bahiensis (which had been the predominant species) by T. ser-
rulatus, which is parthenogenetic and successfully adapted to profoundly modified environ-

ments [43, 52]. Braga-Pereira & Santos (2021) [53] also showed that parthenogenetic

reproduction in T. serrulatus can occur not only in asexual populations of this species, but also

in those where sexual reproduction occurs—in other words, parthenogenesis is optional in T.

serrulatus. The second and third hypotheses raised by Needleman et al. (2018) [51], regarding

geographical redistribution and a continued increase in the number of scorpion stings, also

correspond to the results of the present study. Abreu et al. (2019) [54] noted that higher tem-

peratures in southeast Brazil between 1995 and 2004 would have been appropriate for the pro-

liferation of scorpions in this region. The findings of the present study confirm the increased

incidence of scorpion stings in almost all municipalities and regions of SP, while also demon-

strating that these incidences are not evenly distributed in the municipalities in which they

occur. At they are more numerous in the western, northwestern, and northern regions. These

regions are part of the western plateau of SP, and have the highest temperatures and lowest

rainfall in SP [27], which favors the development of scorpions [25, 55]. Ureta et al. (2020) [56]

also studied the impacts of climate change on scorpions, using ecological niche modeling in

Mexico, from whichthey identified the dispersion and geographical redistribution of some

scorpion species among the country’s regions.

In an analysis of notifications and government outreach services resulting from scorpion

sightings by the public in SP, Morais et al. (2021) [44] found higher numbers of scorpions in

the western, northwestern, and northern regions of the state. The monitoring system revealed

higher numbers of scorpion notifications in the Ribeirao Preto, Araçatuba, Presidente Pru-

dente, Barretos, and São José do Rio Preto RHDs, and lower numbers in the Baixada Santista
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RHD. In a study of scorpion stings in SP between 2000 and 2011 with future predictions, Aze-

vedo et al. (2019) [49], also noted an increased probability of envenomations due to climate

change, and authors showed that this increase is related to changes in temperature amplitude,

and is therefore expected to be more pronounced in the western, northwestern, and northern

regions of the state; specifically the regions we found to be most affected.

There are, of course, limitations to the present study. The first is that it is based on second-

ary data on passive notifications of scorpion stings. Two possible biases are relate to this point:

the notification system is subject to underreporting, which can generate incidences lower than

the actual values, although the system has improved over time, with is reflected both in the

increase in notifications and in the demand for health care [40]. These are important limita-

tions, as they were not considered in the present study.

Second, we did not consider data regarding the notification of scorpion species in SP. These

data have recently been registered in a system created by the Endemic Diseases Department

(SUCEN), a section of the São Paulo State Department of Health, to monitor these arthropods

in the state. This system identifies both notifications and captures of scorpions by municipal

technicians in real-time, and provides the geographical distribution of the species present

throughout the state, generating indicators that are useful for the planning of municipal con-

trol and management activities related to scorpions [44].

There are several factors involved in epidemiology of scorpionism that could be futher

explored to better understand this health problem: information about the scorpion population,

environmental, demographic and socioeconomic conditions; climate change; accessibility to

health care; and differences in the scorpion control methods and the management of scorpion

stings by the municipalities; among others. Even though we previously discussed possible fac-

tors associated with scorpion envenomation, it is a limitation of the present study the fact that

we do not consider these factors in our analysis.

The primary strength of our study is the use of spatial analysis techniques to map scorpion

stings and detect at-risk areas. For mapping, we utilized the local empirical Bayesian rate to

control random fluctuations of data in areas with small populations. To detect clusters, Gi�

[57] with FDR correction was used for multiple comparisons. This technique, which limits the

possibility of finding false-positive results, is more precise in identifying real agglomerates [31,

58]. Another strength of the present study is the standardization of the rates according to age

and sex. This is an important factor for avoiding confusion bias in studies due to population

age differences. Furthermore, this technique is often not described in the literature when the

local empirical Bayesian method is used [59].

The best of our knowledge, this is the first study to highlight the increasing magnitude of

scorpionism in the state of SP. Future studies should investigate the environmental and cli-

matic characteristics of the areas with high and low rates of scorpion stings, and model the

incidence rates of scorpionism and scorpion occurrence using environmental, climatic, demo-

graphic, socioeconomic, and other municipatity-specific characteristics. Therefore, it is crucial

to improve the surveillance and control of this growing health concern in SP. Although we did

not consider these characteristics in the present study, it is an important first step in under-

standing the actual distribution of scorpionism in SP, and can serve as a basis for future

studies.

Conclusions

The incidence and mortality rates of scorpion envenomations increased significantly from

2008 to 2018 in the state of SP. Although this increase in incidence occurred in almost all

municipalities and regions of the state, the highest incidences were found in the western,
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northwestern, and northern regions. Incidence rates were higher for men, and increased with

age; however, fatalities from envenomations were concentrated almost entirely in children 0–9

years old of age. The distribution of accidents found in SP, as well as the identification of areas

of greater risk, can be used to identify priority areas for the development of surveillance and

control plans, both at the regional and municipal level. This distribution could also be useful

in assessing the suitability of the location of the reference units for the care of scorpion acci-

dents in SP, and may also be useful for sizing antivenom serum needs. The findings of the pres-

ent study can help health services make decisions to reduce contact with scorpions and avoid

fatalities, especially among children.
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São Paulo, Sarvier, 2009, 2ª ed.

9. Osnaya-Romero N, Medina-Hernández TJ, Flores-Hernandéz SS, León-Rojas G. Clinical symptoms
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map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, 2014; 22(6): 711–728. https://doi.org/10.1127/0941-2948/

2013/0507

28. Paulo São. Inventário Florestal do Estado de São Paulo: Mapeamento da Cobertura Vegetal Nativa.

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. 2020. Available at https://www.

infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/

29. Gujarati DN, Porter DC. Econometria básica. The McGraw-Hill Companies. New York. 5 ed. 2011.

30. Barbosa GL, Lage MO, Andrade VR, Gomes AHA, Quintanilha JA, Chiaravalloti-Neto F. Influência de

pontos estratégicos na dispersão de Aedes aegypti em áreas infestadas. Rev Saude Publica. 2019;
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42. Brasil, Ministério da Saúde. Manual de Controle de Escorpiões. Brası́lia, DF, 2009. Available at

<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_controle_escorpioes.pdf>. Accessed on Febru-

ary 07, 2022.

PLOS ONE Scorpion envenomation in the state of São Paulo, Brazil

PLOS ONE | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266138 April 8, 2022 14 / 15

92

https://doi.org/10.1016/j.sste.2018.03.002
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29751894
https://doi.org/10.1111/aec.12849
https://doi.org/10.4103/1995-7645.295361
https://doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0507
https://doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0507
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/
https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2019053000702
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30942271
https://doi.org/10.1111/j.0016-7363.2006.00682.x
https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2017-0561
https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2017-0561
https://doi.org/10.1590/S1678-9946202062026
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32401958
https://doi.org/10.1093/trstmh/trab120
https://doi.org/10.1093/trstmh/trab120
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34352889
https://doi.org/10.4269/ajtmh.19-0319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31407657
https://doi.org/10.1007/s00134-020-05924-8
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32125457
https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2014.06.022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25011046
https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2017.01.006
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28088475
https://doi.org/10.4269/ajtmh.2010.10-0036
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21036842
https://doi.org/10.1186/s40409-015-0011-1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26042152
http://www.esp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2009/06/caderno_midia_e_saude_publica.pdf
http://www.esp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2009/06/caderno_midia_e_saude_publica.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_controle_escorpioes.pdf
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266138
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A B S T R A C T   

Accidents caused by scorpions are considered a neglected condition and represent a major health problem in 
most tropical countries, especially for children and elderly people. In Brazil, scorpionism is recurrent in the 
southeast region, mainly in the state of São Paulo, due to the progressive increase in scorpions found in urban 
habitats. Thus, our study aimed to provide better insights into the geographic and epidemiological characteristics 
of scorpion envenomation in São Paulo state and identify the environmental factors that are associated with these 
accidents. This is an ecological and retrospective study with secondary data on scorpion accidents in the state of 
São Paulo from 2008 to 2018 obtained from the Notifiable Disease Information System. The SatScan software 
was used to identify the higher- and lower-risk spatiotemporal clusters. A total of 145,464 scorpion sting cases 
were recorded in the state of São Paulo, between 2008 and 2018; there was a four-fold increase in the incidence 
rate. Accidents occurred more frequently in the spring season, wherein higher-risk clusters were in the north and 
northwest regions of the state. High temperatures, low precipitation, and poor natural vegetation are associated 
with higher risk areas. Our study mapped vulnerable areas for scorpion accidents that can aid in the design of 
efficient public health policies, which should be intensified during the spring season.   

1. Introduction 

Scorpionism - a generic name given to accidents due to scorpions - 
occurs commonly in tropical and subtropical regions (Abroug et al., 
2015), and represents a serious public health problem because of its high 
incidence and clinical relevance. It is estimated that in 2019, there were 
approximately 1.2 million accidents and 3500 annual deaths worldwide 
(SBMT, 2019). Scorpionism in Brazil has increased significantly in the 
last decade, leading the ranking of accidents caused by venomous ani-
mals in the country (Santos et al., 2016). Between 2007 and 2018, 
approximately 927,000 accidents due to scorpions have been reported, 
resulting in 972 deaths (MS, 2019; Furtado et al., 2020). 

In Brazil, there are approximately 160 species of scorpions, but stings 
of medical importance are caused by only one genus, the Tityus. The 
species Tityus serrulatus (MS, 2019; Torrez et al., 2019) is responsible for 
the most severe cases and deaths (Cupo, 2015; Torrez et al., 2019). Its 
origin is not certain, but older records indicate the Brazilian state of 

Minas Gerais. However, it was found in 19 of the 27 Brazilian states 
(Torrez et al., 2019). The evolutionary process allowed a wide adapta-
tion of several scorpion species, such as T. serrulatus, allowing greater 
dissemination that led them to occupy regions ranging from deserts to 
urbanized centers (Dabo et al., 2011; Santos et al., 2021). 

In Brazil, scorpionism is recurrent in the southeast region, mainly in 
the state of São Paulo (SP), due to the progressive increase in scorpions 
found in urban habitats. Control measures and population management 
are based on the removal/collection of scorpions and modification of the 
environment in order to make it unfavorable to their occurrence, such as 
removing debris and garbage. Chemical control is not indicated, as 
scorpions can remain for long periods in natural or artificial shelters that 
prevent contact with the venom. In addition, they have the ability to 
remain with their pulmonary stigmas closed for a long period of time 
(MS, 2019). Spatial epidemiology allows identification of the frequency 
and distribution of higher-risk areas for scorpionism (Almeida et al., 
2020), and these findings are essential for the prevention and 
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surveillance of possible accidents (Araújo et al., 2016; Amado et al., 
2021). Thus, the present study aimed to identify spatial, temporal, and 
space-time clusters with higher incidence rates of scorpionism in SP 
between 2008 and 2018, and investigate the environmental factors 
involved in the occurrence of these accidents. 

2. Methods 

This is an ecological and descriptive study using secondary data on 
scorpion accidents in 645 municipalities of SP reported between 2008 
and 2018. These municipalities are aggregated in 17 regional health 
departments (RHDs) (Supplementary Material 1). The data on 
confirmed cases of scorpion accidents correspond to the notification 
forms of the Notifiable Diseases Information System of each munici-
pality, available by the Center for Epidemiological Surveillance of SP. 
Demographic information and percentage of urbanization per munici-
pality were acquired from the Brazilian Institute of Geography and 
Statistics (IBGE). Environmental information was obtained for each 
municipality: percentage of natural vegetation (Souza et al., 2022); 
average day temperature ( ◦C); average night temperature ( ◦C); thermal 
amplitude (difference between day and night temperature) ( ◦C); and 
average precipitation (mm) (TRMM, 2011). 

We obtained the incidence rates of scorpionism for the 17 RHDs of 
the state of São Paulo for each year of the study period. These incidences 
rates were standardized by age and sex using the population of the state 
of year of 2013. The purely spatial, space-time, purely temporal, sea-
sonal, and spatial variations in the temporal trend clusters were deter-
mined using the scan statistics and SaTScan v10.0 program (Kulldorff, 
2021). The purely spatial and space-time analyses identify the higher- 
and lower-risk clusters in space and time, respectively. The temporal and 
seasonal analyses identify the clusters of higher and lower risk only in 
time. The spatial variation in the temporal trends identifies the clusters 
with growth rates (or decreases) in and out of these clusters, and eval-
uates whether the difference between them is statistically significant. 
For the space-time and spatial variations in the temporal trend analysis, 
scorpion accidents were aggregated by year, whereas for temporal and 
seasonal analyses, the data were aggregated by month. 

The maximum population size for the spatial scanning window was 
5%, which was determined using the Gini index option in the SaTScan 
for the purely spatial analysis (Han et al., 2016). The maximum tem-
poral length of the temporal scanning window is 50%. The p-value of the 
clusters was obtained through the Monte Carlo hypothesis test with 999 
replications (Kulldorff, 2021). The level of significance was set at 5%. 
For the production of spatial, space-time, and spatial variation in the 
temporal trend clusters, the municipality of SP was ignored or dis-
regarded from the cluster analysis due to its exacerbated population 
number, which would hamper the application of this method in partic-
ular; this, however, in no way invalidates the quality of the data pre-
sented in this study. 

After identifying the higher- and lower-risk clusters for scorpionism 
in the purely spatial analysis, we statistically compared the values of 
demographic and environmental variables of the group of municipalities 
belonging to the higher-risk clusters with those of the lower-risk group. 
We created a spreadsheet in an Excel file for each one of these variables 
to insert their values, so that in the first and second columns we had, 
respectively, the values corresponding to the group of municipalities of 
higher-risk and lower-risk clusters. Then, we compared, for each de-
mographic and environmental variable, the registered values in these 
two columns using the t-test for comparing means between two groups, 
assuming equivalent variances. The null hypothesis was that the means 
for the same variable were equal, with significance level equal to 5% 
(Oliveira, 2008). 

Maps with significant clusters and respective relative risks (spatial 
and space-time scanning analyses) as well as the internal and external 
temporal trends (spatial variation in temporal trends analysis) were 
elaborated in the QGIS v3.16 program (QGIS Development Team, 2021). 

3. Results 

In 645 municipalities of SP, a total of 145,464 cases of scorpion ac-
cidents were confirmed between 2008 and 2018. In 2008, 5788 cases 
were reported, with an increase of 425% until 2018, with 30,394 
confirmed cases. Since 2008, the incidence of scorpionism has gradually 
increased, starting with 14 cases per 100,000 inhabitant-years and 
reaching approximately 70 cases per 100,000 inhabitant-years in 2018, 
corresponding to an increase of 378.5% in the period (see Supplemen-
tary Material 2). This advance in the incidence rates corresponded, in 
different levels, to the increase in the incidences in almost all RHDs of 
the state of São Paulo (Supplementary Material 2). The main species 
found in São Paulo/Brazil was Tityus serrulatus. 

In the purely temporal aspect (Fig. 1A), a higher-risk cluster was 
identified in the period from September 2015 to December 2018 (rela-
tive risk [RR] = 2.48), while a lower-risk cluster was present in the 
initial period, from January 2008 to July s (RR = 0.42). The higher-risk 
months identified in the seasonal analysis for scorpion accidents were 
from September to December (spring season), with an RR of 1.38 
(Fig. 1B). A lower-risk period from March to August (RR = 0.73) was 
also identified (Fig. 1B). 

Regarding the purely spatial analysis of the total accidents, four and 
eight statistically significant higher- and lower-risk spatial clusters were 
identified, respectively. Throughout the analyzed period, the two 
highest-risk areas were concentrated in the northwestern and north re-
gions of the state, with RR of 6.06 and 4.80, respectively, and localized 
mainly on the Araçatuba, Barretos, and São José do Rio Preto RHDs 
(Fig. 2A and Supplementary Material 1). The other two secondary 
clusters of higher risk were located in the northeast and central east of 
the state. All lower-risk clusters were located in the eastern part of the 
state (Fig. 2A). 

The statistical comparison of demographic and environmental vari-
ables of municipalities included in the higher-risk purely spatial clusters 
with those in the lower-risk clusters showed important differences be-
tween these two groups. All analyses resulted in significant p-values, 
with the exception of the variable percentage of urbanization (Table 1). 
The higher-risk areas showed higher temperatures, lower precipitation, 
and a lower percentage of natural vegetation. 

The two significant clusters were identified using the space-time 
scanning statistics of the total cases. The higher-risk cluster, with an 
RR of 9.18 (Fig. 2B), occurred between 2014 and 2018, was identical to 
the purely spatial cluster that occupies the northwest region of the state 
and was localized mainly on the Araçatuba and São José do Rio Preto 
RHDs (Supplementary Material 1). The lower-risk cluster showed the 
same pattern presented in the purely spatial analysis; however, with a 
smaller size in the coastal region. 

In the analysis of spatial variation in the temporal trends, two sig-
nificant clusters were found in the total set of scorpion accidents. The 
values of their external and internal temporal trends are presented in 
Fig. 2C, highlighting the cluster located in the northwest region, also 
occupying the Araçatuba and São José do Rio Preto RHDs (Supple-
mentary Material 1). It presented an internal annual increase of 34.3%, 
which was greater than the external increase (15.1%), with a high RR 
(4.13). 

4. Discussion 

This study sought to identify the spatial, temporal, and space-time 
clusters of scorpion accidents in SP from 2008 to 2018. Few studies 
have sought to identify the spatial and spatiotemporal clusters for the 
occurrence of accidents due to scorpions. Most studies refer to the 
geographical distribution of scorpion species of clinical importance and 
their respective incidences (Brites-Neto and Duarte, 2015; Shahi et al., 
2016), failing to observe possible areas or regions that are more specific 
and vulnerable to the occurrence of these accidents (Silva et al., 2014, 
Barbosa et al., 2012). In this study, the scanning method was used to 
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Fig. 1. Distribution of scorpion accidents in the state of São Paulo. (A) Purely temporal aspect of incidence rate from 2008 to 2018. (B) Seasonal analysis showing the 
low and high-risk months of occurrence. 

Fig. 2. Maps of clusters with high rates of scorpionism, according to the study area, Regional Health Department (RHD), cluster period and relative risk (RR). (A) 
Purely spatial analysis, (B) Spatio-time analysis and (C) Spatial variation of the temporal trend. 
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target the identification of more vulnerable areas and time periods of the 
greatest risk to scorpionism. Our results showed that there was a great 
increase in the incidence of accidents (almost four times between 2008 
and 2018), which was more pronounced between September 2015 and 
December 2018. This increase has been attributed to the improvement 
of the notification system and an increase in search for hospital care 
(Chippaux, 2015), but also represents the high affinity of scorpion spe-
cies for anthropically altered environments, with consequent increases 
in contact with humans (Amado et al., 2021). 

Specifically, in SP, the change of the main precursor species 
(T. bahiensis) to T. serrulatus throughout the territory may have had a 
great impact on scorpionism. The findings of Amado et al. (2021) 
confirmed the affinity of T. serrulatus for altered environments, as its 
modeled distribution is highly correlated with human population den-
sity in Brazil. Another factor that contributes to the increase in scorpion 
species in urban areas is parthenogenetic reproduction. As they are 
animals with easy adaptation, when scorpions find favorable conditions, 
they reproduce (Candido, 2008; Amado et al., 2021). The main control 
measure in Brazil is based on the removal/collection of scorpions. In 
addition, other preventive measures can be adopted, such as preserving 
the natural enemies of scorpions, especially nocturnal birds, eliminating 
food sources for scorpions such as cockroaches and spiders, keeping 
yards and gardens clean, not accumulating dry leaves and household 
waste (MS, 2019). 

In relation to seasonality, we note that the most important period for 
scorpion accidents in SP was the spring season. Being a tropical region, 
the four seasons of the year are not well defined; however, spring marks 
the arrival of high temperatures, and rainfall becomes more intense and 
more frequent. Similar results were found in other Brazilian areas 
(Barbosa et al., 2012; Albuquerque et al., 2013) and other countries 
(Bahloul et al., 2010; Nejati et al., 2018; Firoozfar et al., 2019; Fir-
ooziyan et al., 2020) where scorpion accidents have been reported to be 
more frequent in the hotter and rainy periods of the year. On the other 
hand, some studies (Carmo et al., 2019) showed a uniformity of scor-
pionism occurrence over the months of the year, which could be 
explained by ideal temperatures, humidity, and abundant food 
throughout the year (Carmo et al., 2019). 

We identified that the higher-risk areas were mainly concentrated in 
the northern and northwestern regions of the state throughout the 
analyzed period Paula et al. (2020). also showed these regions as hot-
spots of medical concern for scorpionism. All the higher-risk areas were 
consistent with higher temperatures, lower precipitation, and a lower 
percentage of natural vegetation, indicating a possible association of 
these factors with the occurrence of scorpion accidents. The results 
corroborate those of Moradiasl et al., 2019, who identified average 
temperature, annual humidity, and precipitation as environmental 
variables that affected the occurrence of scorpions in Iran. As temper-
atures increased and rainfall decreased, an increase in scorpion acci-
dents was observed, which characterizes these environmental factors as 
ideal for more cases of such events. In their recent study in Iran, Rafi-
nejad et al. (2020) considered climatic variations as important factors 
for the spread of scorpions in the country, as well as their accelerated 
generation and maturation. The description of environments more 
conducive for the presence of scorpions makes the localities with higher 

temperature and lower precipitation the ones that need more epidemi-
ological attention due to the ideal conditions for the survival and pro-
liferation of these scorpion species, which will consequently cause more 
cases of scorpionism in these areas. 

The higher natural vegetation cover within the municipalities 
located in the lower-risk areas was a protective factor against scorpion 
accidents. Kotvitski and Barbola, (2013) also identified the presence of 
scorpion accidents away from the green areas. Natural vegetation is an 
important environmental factor because scorpions have predators in 
such areas Kotvitski and Barbola, (2013), decreasing the probability of 
their contact with humans. Although the percentage of urbanization has 
not been shown to be different between the lower-and higher-risk areas, 
the areas with less natural vegetation can be inferred to be more ur-
banized. The effects of urbanization on cities and deforestation, such as 
the lack of basic sanitation and geographic, social, and economic het-
erogeneity, can influence the appearance and adaptation of scorpions in 
urban environments (Zanella et al., 2018; Braga et al., 2021) McIntyre 
(1999). studied scorpions in Phoenix metropolitan area and found that 
land use influences the distribution of accidents. It is likely that scor-
pions respond to small-scale variations in land use. Other factors, such as 
vegetation type, most likely play crucial roles in scorpion abundance 
McIntyre (1999). also found that land use may interact with other fac-
tors, such as presence of palm trees and woodpiles (which may provide 
cover) and irrigation (which may contribute to a greater abundance of 
arthropod prey). 

The cluster of spatial variation of the temporal trend located in the 
northwest region of the state deserves attention having presented an 
internal annual increase greater than the external and a high RR. These 
results show that this area, even though an important location for the 
occurrence of accidents with scorpions, may, in the future, have its 
epidemiological importance further increased, if the temporal growth 
trend is confirmed (Areias et al., 2015). Although the problem of scor-
pionism is present throughout SP, this area needs to be prioritized in 
terms of epidemiological surveillance, scorpion control, and health care. 
Lower-risk areas for scorpion accidents have milder temperatures, more 
rain and high natural vegetation cover. On the other hand, all 
higher-risk areas show a consistent pattern of high temperatures, low 
rainfall and low natural vegetation cover. Large-scale disturbances to 
the soil result from new construction and development could displace 
scorpions from their subterranean burrows, causing them to seek refuge 
in nearby homes (McIntyre, 1999). Future studies should address other 
factors that may be affecting the distribution of scorpionism, such as 
socioeconomic characteristics of each region. 

We believe that the spatiotemporal methodological approaches that 
deal directly with epidemiological data can be great allies in helping 
researches tackle such issues, besides spatial prioritization and docu-
mentation of the reality of epidemiology of scorpionism in SP. It appears 
that scorpions will be increasingly adapted to urban environments, and 
thus, in addition to climate change scenarios, the number of accidents 
will increase. Therefore, the implementation of educational programs 
for the prevention and treatment of envenomation by scorpions offered 
to community and health agents, can be an effective measure of public 
policy to reduce the growing number of cases (Braga et al., 2020). 

5. Conclusion 

Between 2008 and 2018, there was a four-fold increase in the scor-
pion incidence in SP. Accidents occurred more frequently in spring, and 
the higher-risk clusters were found in the northern and northwestern 
regions of the state. The Araçatuba and Ribeirão Preto RHDs were 
characterized as the regions with the highest vulnerability to scorpion 
accidents and represented importance in all spatial applications. High 
temperatures, low precipitation, and poor natural vegetation are asso-
ciated with higher risk areas. This study helped reveal priority areas, 
both for programmatic actions in the scope of scorpion accidents and to 
guide future studies. 

Table 1 
Comparison of means between high and low risk clusters (t-test, two samples 
assuming equivalent variance). The number in parentheses indicates the stan-
dard deviation. *Indicates p value significant (p < 0.0001).  

Variable High-risk cluster Low-risk cluster 

Urbanization (%) 85.38 (10.24) 87.97 (17.08) 
Natural vegetation (%) 9.91 (6.26)* 34.14 (22.70)* 
Average day temperature ( ◦C) 23.85 (1.01)* 21.50 (0.97)* 
Average night temperature ( ◦C) 17.92 (1.10)* 15.63 (1.13)* 
Average precipitation (mm) 338.90 (42.09)* 421.74 (183.26)* 
Thermal amplitude (C◦) 12.71 (1.27)* 10.48 (1.82)*  
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acidentes no Estado de São Paulo, obtenção de veneno e manutenção em cativeiro. 

Carmo, É.A., Nery, A.A., Nascimento, C.L., Casotti, C.A, 2019. Clinical and 
epidemiological aspects of scorpionism in the interior of the state of Bahia, Brazil: 
retrospective epidemiological study. Sao Paulo M J 137, 162–168. 

Chippaux, J., 2015. Epidemiology of envenomations by terrestrial venomous animals in 
Brazil based on case reporting: from obvious facts to contingencies. J. Venom. Anim. 
Toxins 21, 13. 

Cupo, P., 2015. Clinical update on scorpion envenoming. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 48, 
642–649. 
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Grossa, Paraná, Brasil. Cad. Saude Publica 29 (9), 1843–1858. 

Kulldorff, M., 2021. SaTScanTM User Guide - for version 10.0. Available at. https 
://www.satscan.org/. Accessed on 1 Sep 2021.  

McIntyre, N.E., 1999. Influences of urban land use on the frequency of scorpion stings in 
the Phoenix, Arizona, metropolitan area. Landscape Urban Plan 45 (1), 47–55. 

Moradiasl, E., Adham, D., Solimanzadeh, H., Saghafipour, A., Eghbal, H., 2019. The 
impact of climatic factors on spatial distribution of scorpion stings in Ardabil 
Province, North-West of Iran; 2012 - 2017. Shiraz E-Med. J. 20 (2), e69333. 

MS, 2019. Ministério da Saúde do Brasil. Manual de controle de escorpiões. Ministério da 
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(6), 777–788. 

Paula, L.G.G., Moreira, G.C., Castiglioni, L., Mendes, C.A.C., 2020. Levantamento clínico- 
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Trata-se de um estudo ecológico que pretende elaborar um modelo para detectar áreas e fatores de risco

para os acidentes com escorpiões baseado nos registros de ocorrências para o período de 2008 a 2018 e

em variáveis ambientais e socioeconômicas. A metodologia desenvolvida aqui possibilitará a determinação

das áreas de risco de acidentes com escorpiões sejam identificadas e assim, priorizadas pelos serviços de

saúde e de controle para o desenvolvimento de medidas de vigilância. Além disso, também será possível

rever a rede de distribuição de soro anti-veneno com o propósito de otimizar o tempo para o atendimento,

visando aumentar a sobrevida dos pacientes. Dessa forma, espera-se entender melhor os fatores de risco

que estão mais relacionados com os acidentes e óbitos, e assim, fortalecer os programas de prevenção,

vigilância e controle do escorpionismo no estado.

Apresentação do Projeto:

Objetivo Primário:

Identificar, correlacionar e estabelecer os fatores de risco para o escorpionismo no estado de São Paulo.
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Avaliar o comportamento histórico espacial dos acidentes, a gravidade dos casos e a utilização de

antivenenos durante o período de 2008 a 2018;

Identificar os fatores de risco da incidência de acidentes e óbitos utilizando modelos de regressão logística e

de modelagem espaço-temporal bayesiana;

Prever a distribuição dos acidentes em cenários futuros;

Descrever a distribuição, caracterização e intensidade da infestação de escorpião no estado de São Paulo,

identificando áreas de maior risco.

Segundo o pesquisador.

Riscos:

O projeto apresenta, em acordo com o estabelecido pela Resolução 466/12, riscos mínimos, visto que serão

utilizados somente dados secundários oriundos das fichas de investigação fornecidas pelo CVE (Centro de

Vigilância Epidemiológica- Secretaria de Estado da Saúde/SP) e SUCEN (Superintendência de Controle de

Endemias do Estado de São Paulo).
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Ampliará os conhecimentos sobre a biodiversidade e dinâmica de distribuição dos escorpiões no estado de

São Paulo, bem como os acidentes e óbitos causados por eles.Determinará a extensão e a grandeza das

áreas de risco de agravos por escorpiões nessas mesmas áreas. Avaliará a importância dos fatores

socioeconômicos e ambientais/climáticos na distribuição dos agravos, com o intuito de propor ações de

monitoramento e prevenção.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

A pesquisa, com delineamentos transversal e ecológico, pretende utilizar dados secundários provenientes

dos bancos de dados do Centro de Vigilância Epidemiológica “Alexandre Vranjac” e da Superintendência de

Controle de Endemias da Secretaria de Saúde do estado de São Paulo. Para o desenvolvimento deste

trabalho, serão necessárias informações dos acidentes e óbitos decorrentes do contato com escorpião,

ocorridos entre janeiro de 2008 e dezembro de 2018, presentes nas fichas de investigação como, idade,

sexo, endereço, bem como informações sobre os locais de encontro de escorpiões, entre outras. Para

minimizar ao máximo o risco de quebra de confidencialidade durante o processo de manipulação dos dados,

especialmente na geocodificação dos endereços dos agravos, etapa essencial à metodologia deste

trabalho, os nomes dos sujeitos da pesquisa serão trocados por códigos alfanuméricos e eliminados dos

bancos de dados, seguindo para a análise somente as
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    |    |    |    |    |    |    |    |    |

NºRepública Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN

Dados Complementares do Caso

FICHA DE INVESTIGAÇÃO
A

nt
ec

ed
en

te
s 

E
pi

de
m

io
ló

gi
co

s

35 Município de Ocorrência
do Acidente:

    |     |     |    |    | |  |
31 Data da Investigação 32 Ocupação

Zona de Ocorrência

1 - Urbana     2 - Rural     3 - Periurbana     9 - Ignorado

37

Local da Picada 01 - Cabeça     02 - Braço     03 - Ante-Braço    04 - Mão                 05 - Dedo da Mão     06 - Tronco
07 - Coxa        08 - Perna         09 - Pé                 10 - Dedo do Pé     99 - Ignorado

Manifestações Locais

1 -  Sim  2 - Não   9 - Ignorado  Dor Edema

 Outras (Espec.)
____________

Tempo de
CoagulaçãoSe Manifestações Sistêmicas Sim, especificar:       1 -  Sim  2 - Não   9 - Ignorado

hemorrágicas (gengivorragia,
outros sangramentos)

miolíticas/hemolíticas (mialgia,
anemia, urina escura)

39

40

4443

D
ad

os
 C

lín
ic

os

Animais Peçonhentos

ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS

33

    |     |     |    |    | |  |
Data do Acidente

SISTEMA DE INFORMAÇÃO  DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

Tempo Decorrido Picada/Atendimento38

Se Manifestações Locais Sim, especificar:       1 -  Sim  2 - Não   9 - Ignorado41

vagais (vômitos,
diarréias)

renais (oligúria/anúria)

 Outras (Espec.)  _________

Manifestações
Sistêmicas

42

neuroparalíticas (ptose
palpebral, turvação visual)

Equimose

CASO CONFIRMADO: Paciente com evidências clínicas de envenenamento, específicas para cada tipo de animal,
independentemente do animal causador do acidente ter sido identificado ou não.
Não há necessidade de preenchimento da ficha para casos suspeitos.

Tipo de Acidente

1 - Serpente     2 - Aranha    3 - Escorpião    4 - Lagarta
5 - Abelha         6 - Outros____________     9 - Ignorado
       __________________________________________

Serpente - Tipo de Acidente

1 - Botrópico      2 - Crotálico      3 - Elapídico      4 - Laquético

Aranha - Tipo de Acidente

1 - Foneutrismo          2 - Loxoscelismo          3 - Latrodectismo

4 - Outra Aranha   9 - Ignorado

45 46

47

D
ad

os
 d

o 
A

ci
de

nt
e

 5 -Serpente Não Peçonhenta      9 - Ignorado

1) 0    1h    2) 1    3h  3) 3     6h 4) 6    12h   5) 12     24 h   6) 24 e + h  9) Ignorado

Necrose

1 - Lonomia          2 - Outra lagarta      9 - Ignorado

48 Lagarta - Tipo de Acidente

1 -  Sim
2 - Não
9 - Ignorado

1 -  Normal
2 - Alterado
9 - Não
realizado

    |
UF34 36 Localidade de Ocorrência do

Acidente:

SVS          19/01/2006

ACIDENTES POR ANIMAIS
PEÇONHENTOS

D
ad

os
 d

e 
R

es
id

ên
ci

a
N

ot
if

ic
aç

ão
 I

nd
iv

id
ua

l

Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)

Nome do Paciente

Tipo de Notificação

Data da Notificação

Município de Notificação

Data dos Primeiros Sintomas

Agravo/doença

    |     |     |    |    |

    |     |     |    |    |

1

3

5

6

2

8

 |  |

 |  |
7

Data de Nascimento

    |     |     |    |    |
9

 |  |

2 - Individual

D
ad

os
 G

er
ai

s

Nome da mãe16

11 M - Masculino
F - Feminino
I - Ignorado    |    |

Número do Cartão SUS

   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

15

1-1ºTrimestre    2-2ºTrimestre       3-3ºTrimestre10 (ou) Idade  Sexo
4- Idade gestacional Ignorada    5-Não      6- Não se aplica
9-Ignorado

Raça/Cor13Gestante12

14 Escolaridade

1 - Hora
2 - Dia
3 - Mês
4 - Ano

0-Analfabeto     1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau)    2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau)
3-5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau)    4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau)     5-Ensino médio incompleto (antigo colegial  ou 2º grau )
6-Ensino médio completo (antigo colegial  ou 2º grau )   7-Educação superior incompleta     8-Educação superior completa     9-Ignorado   10- Não se aplica

Código (CID10)

   X 29

    |
UF4

    |    |    |    |    |    |

Código
    |    |    |    |    |

Código (IBGE)

    |    |    |    |    |

Código (IBGE)

1-Branca     2-Preta         3-Amarela
4-Parda       5-Indígena     9- Ignorado

CEP

Bairro

Complemento (apto., casa, ...)

    |    |    |    |   -   |    |
Ponto de Referência

País (se residente fora do Brasil)

23

26

20

28 30Zona29

22 Número

1 - Urbana     2 - Rural
3 - Periurbana  9 - Ignorado

(DDD) Telefone

27

Município de Residência

    |
UF17 Distrito19

Geo campo 124

Geo campo 225

    |    |    |    |    |

Código (IBGE)

Logradouro (rua, avenida,...)

Município de Residência18

    |    |    |    |    |

Código (IBGE)

2121

    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Código
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T
ra

ta
m

en
to

Data do Óbito

Acidentes com animais peçonhentos: manifestações clínicas, classificação e soroterapia

Evolução do Caso

C
on

cl
us

ão
Soroterapia

1 - Sim  2 - Não  9 - Ignorado

57

58

50

Se Soroterapia Sim, especificar número de ampolas de soro:

Antibotrópico (SAB)

Antibotrópico-laquético (SABL)

Antilbotrópico-crotálico (SABC)

Anticrotálico (SAC)

Antielapídico (SAE)

Antiescorpiônico (SAEs)

Antiaracnídico (SAAr)

Antiloxoscélico (SALox)

Antilonômico (SALon)

51

    |     |     |    |    |

49 Classificação do Caso
1 - Leve    2 - Moderado    3 - Grave   9 - Ignorado

Se Complicações Locais Sim, especificar:       1 -  Sim  2 - Não   9 - Ignorado
Infecção
Secundária

Síndrome
Compartimental

53

Necrose
Extensa

Complicações Locais

1 -  Sim  2 - Não   9 - Ignorado

52

Déficit
Funcional

Amputação

Complicações Sistêmicas

1 -  Sim  2 - Não   9 - Ignorado

54 Se Complicações Sistêmicas Sim, especificar:       1 -  Sim  2 - Não   9 - Ignorado
Insuficiência
Renal

Septicemia

55

Insuficiência Respiratória /
Edema Pulmonar Agudo

Choque

Acidente Relacionado
ao Trabalho

56

Tipo     Manifestações Clínicas Nº
ampolas

    Moderado: dor, edema e equimose evidentes, manifestações hemorrágicas discretas 4 - 8

Botrópico
jararaca
jararacuçu
urutu
caiçaca

     Leve: dor, edema local e equimose discreto 2 - 4

     Grave: dor e edema intenso e extenso, bolhas, hemorragia intensa, oligoanúria, hipotensão 12

    Moderado: ptose palpebral, turvação visual discretos de início precoce, mialgia discreta, urina escura

    Leve: ptose palpebral, turvação visual discretos de aparecimento tardio, sem alteração da cor da urina,
mialgia discreta ou ausente

    Grave: ptose palpebral, turvação visual evidentes e intensos, mialgia intensa e generalizada, urina
escura, oligúria ou anúria

    Grave: dor, edema, bolhas, hemorragia, cólicas abdominais, diarréia, bradicardia, hipotensão arterial

    Moderado: dor, edema, bolhas e hemorragia discreta

    Grave: dor ou parestesia discreta, ptose palpebral, turvação visual

1 - Sim
2 - Não
9 - Ignorado

    Moderado: sudorese, náuseas, vômitos ocasionais, taquicardia, agitação e hipertensão arterial leve

    Leve: dor, eritema e parestesia local

   Grave: vômitos profusos e incoercíveis, sudorese profusa, prostração, bradicardia, edema pulmonar
agudo e choque

   Moderado: lesão sugestiva com equimose, palidez, eritema e edema endurado local, cefaléia, febre,
exantema

    Leve: lesão incaracterística sem aranha identificada

   Grave: lesão característica, hemólise intravascular

Tipo
Soro

O
F

ID
IS

M
O

SAB

Crotálico
cascavel
boicininga

SAC 10

5

20

Laquético
surucuru
pico-de-jaca

SABL
20

10

SAEL 10Elapídico
coral verdadeiraE

S
C

O
R

P
IO

N
IS

M
O

Escorpiônico
escorpião

SAEsc
ou

SAA

2 - 3

---

4 - 6

A
R

A
N

E
ÍS

M
O

Loxoscélico
aranha-marrom

SAA
ou

SALox
5

---

10

  Moderado: sudorese ocasional, vômitos ocasionais, agitação, hipertensão arterial

    Leve: dor local

   Grave: sudorese profusa, vômitos freqüentes, priapismo, edema pulmonar agudo, hipotensão arterial

Foneutrismo
aranha-
armadeira
aranha-da-
banana

SAA 2 - 4

---

5 - 10

LO
N

O
M

IA

  Moderado: alteração na coagulação, hemorragia em pele e/ou mucosas

    Leve: dor, eritema, adenomegalia regional, coagulação normal, sem hemorragia

   Grave: alteração na coagulação, hemorragia em vísceras, insuficiência renal

taturana
oruga

SALon 5

---

10

Informações complementares e observações
Anotar todas as informações consideradas importantes e que não estão na ficha (ex: outros dados clínicos, dados laboratoriais, laudos de outros exames e necrópsia, etc.)

Animais Peçonhentos

In
ve

st
ig

ad
or Município/Unidade de Saúde

    |    |    |    |    |    |
Cód. da Unid. de Saúde

Nome Função Assinatura

Data do Encerramento

    |     |     |    |    | |  |
591-Cura 2-Óbito por acidentes por

animais peçonhentos3-Óbito por
outras causas 9-Ignorado

SVS         19/01/2006Sinan Net
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