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PESQUISA DE CASOS DE ATAQUES DE ESCORPIÕES NA CIDADE DE BAURU, 

INTERIOR DE SÃO PAULO 

 

RESUMO 

 

Os escorpiões são animais invertebrados encontrados em regiões que possuem clima 

tropical, onde ocorrem mais infestações em épocas de muito calor. São animais que possuem 

habito noturno e que se escondem debaixo de pedras, entulhos, frestas, lenhas e até em 

roupas e calçados. Eles são uns dos responsáveis pelo grande número de ataques com 

animais peçonhentos na região de Bauru. Portanto, o presente estudo tem por objetivo 

realizar buscas bibliográficas e levantamentos de dados de órgãos competentes para que com 

cinco anos e quais os principais motivos que levam a esse grande número, priorizando 

estratégicas à população que contribuirá para a diminuição desses ataques.  
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INTRODUÇÃO 

 

 A convivência com os animais é desde o principio pontuada por conflitos. Esta relação 

muitas vezes levou a classificações injustas e arbitrarias dos animais. Uma destas 

classificações são o conceito de praga e peçonhento. Este paradigma aliado ao imaginário 

popular leva a ações para livrar-se destas pragas sem muitas vezes considerar o desequilíbrio 

do ecossistema como um fator importante. Quando se trata de escorpiões o medo e o pavor da 

população aliado à desinformação tornam se combinações perfeitas para ações sem eficiência 

e/ou meramente paliativas. 

 

OBJETIVOS 

 

 O objetivo geral deste estudo é levantar dados de ataques de escorpiões no município 

de Bauru, São Paulo, Brasil. 

 Já os objetivos específicos incluíram: (1) quantificar os ataques de escorpiões na 

cidade nos últimos cinco anos; (2) identificar os bairros mais afetados; (3) correlacionar os 

bairros mais afetados; (3) correlacionar os bairros mais afetados com as situações de limpeza 

encontrada; (4) levantar dados das principais espécies de escorpiões na cidade. 

 

 

 



METODOLOGIA 

 

 A pesquisa dos casos de acidentes envolvendo escorpiões será realizada no        

município de Bauru no interior de São Paulo localizada na região sudeste do Brasil que 

comporta aproximadamente 359.429 hab. (SP: 17º) – est. IBGE/2009. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Com dados obtidos pelo SINITOX, observou-se a construção de um gráfico no 

período de 2001 a 2011. Ao interpretar o gráfico, nota-se que a região sudeste é onde ocorre o 

maior nível de infestação de invertebrados do gênero Tityus. Então este estudo é útil para 

efetuar um levantamento que facilite a conscientização da população e o fornecimento de 

informações. Segue a figura dos dados estatísticos abaixo: 

 

Figura 1: Quadro de Ocorrência de infestações de Escorpiões nas regiões 
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Fonte: MS/FIOCRU  

 Em Bauru, segundo o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, José 

Rodrigues Neto informa que:  

Escorpião a gente tem na cidade inteira, alertou. Apesar disso, áreas menos 

habitadas que têm terrenos baldios, onde ocorre o despejo irregular de lixo 

doméstico estão mais vulneráveis a terem a presença desses animais. A cobra ou o 

escorpião estão no local porque têm alimento e abrigo. O escorpião se alimenta de 

insetos moles (barata e grilo) e a cobra come rato. Então, o hábito que as pessoas 

têm de dispor o lixo de forma incorreta acaba fazendo com que haja o aparecimento 

maior de ratos e baratas e consequentemente de cobras e escorpiões. 



 Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, no ano de 2012 foi 

contabilizado na cidade 171 casos de acidentes com escorpiões, entre outros animais 

peçonhentos, contudo nenhum registro de morte. Segundo dados também do Ministério da 

Saúde revelam que nos últimos 10 anos, o crescimento no número de notificações em todo 

território brasileiro foi de 157%, sendo que no ano de 2011 foram mais de 139 mil acidentes, 

com 293 óbitos.  

 São inúmeras causas que contribuem para essa infestação desses animais, entre eles o 

desequilíbrio ecológico, por exemplo, as chuvas, que desalojam os animais escondidos e o 

período coincidem com a fase reprodutiva de algumas espécies, do mesmo modo, o aumento 

da temperatura no ambiente, que acarreta também no aumento do metabolismo desses 

animais. Contudo explica Mário Ramos, veterinário da Divisão de Vigilância Ambiental de 

Bauru:  

Os animais saem em busca de abrigo em locais secos, muitas vezes dentro de 

residências, o que aumenta a chance de ocorrência de acidentes. O mesmo processo 

ocorre com algumas presas destes predadores, como baratas e outros insetos. E, 

obviamente, é atrás deles que estes predadores irão.   

 

RESULTADOS 

 Resultados ainda não concluídos. Aguardando coletas de dados.  
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