
Lesão causada pelo veneno de um escorpião.

Rara
Menos de 150 mil casos por ano (Brasil)

O tratamento é feito com auxílio médico

Geralmente diagnosticável pela própria pessoa

Não requer exames laboratoriais ou de imagem

Propaga-se por animais ou insetos

Curto prazo: resolve-se em dias ou semanas

As picadas de escorpião podem ser dolorosas, mas a grande maioria é
inofensiva. No entanto, algumas espécies podem ter picadas fatais. As
picadas são mais graves em crianças pequenas e idosos.

Os sintomas leves incluem dor e inchaço no local da picada. Os sintomas
graves incluem espasmos musculares, sudorese e salivação.

A maioria das picadas não necessita de tratamento. Os casos graves
podem precisar de soro antipeçonhento.

Idades afetadas
0-2

3-5

6-13

14-18

19-40

41-60

60+

Como é a propagação
Por picadas ou ferroadas de animais ou insetos.

As pessoas podem ter:
Sintomas comuns: vermelhidão, coceira ou inchaço

Picada de escorpião

Sintomas
Geralmente diagnosticável pela própria pessoa
Os sintomas leves incluem dor e inchaço no local da picada. Os sintomas

graves incluem espasmos musculares, sudorese e salivação.

www.google.com.br/search?q=Picada+de+escorpiaõ
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Medicamentos
Anti-inflamatórios não esteroides: Alivia a dor, diminui a inflamação e reduz a
febre.

Especialistas
Clínico geral: Previne, diagnostica e trata doenças.

Médico de emergência: Trata pacientes no setor de emergência.

Consulte um médico para receber orientação

Observação: as informações exibidas descrevem o que geralmente acontece com uma
condição clínica, mas não se aplicam a todas as pessoas. Essas informações não são uma
consulta médica. Portanto, entre em contato com um profissional da área de saúde se você
apresentar um problema médico. Se você acredita ter uma emergência médica, ligue para
seu médico ou para um número de emergência imediatamente.

Fontes: Hospital Israelita A. Einstein e outros. Saiba mais

Tratamentos
O tratamento é feito por meio do uso de anti-inflamatórios
A maioria das picadas não necessita de tratamento. Os casos graves

podem precisar de soro antipeçonhento.

www.google.com.br/search?q=Picada+de+escorpiaõ
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http://support.google.com/websearch?p=medical_conditions

