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O município de Maceió registrou entre os anos de 2010 e 2014 mais de 16 mil 
acidentes com animais peçonhentos, sendo a grande maioria deles causados por 
escorpiões, animais comumente atraídos pelo esgoto pela facilidade em obter 
alimento. O objetivo deste trabalho foi relacionar os acidentes com tais animais 
com a cobertura total da rede esgoto que o município dispõe. Trata-se de um 
estudo transversal, exploratório e comparativo, utilizando dados secundários 
sobre acidentes com animais peçonhentos ocorridos em Maceió nos anos de 
2010 e 2014. Com base nas informações disponíveis no DATASUS foi possível 
analisar o número de ocorrências, assim como a possível relação com os dados 
sobre saneamento básico, disponíveis no Sistema de Informação da Atenção 
Básica-SIAB. As informações disponíveis demonstram que o número de acidentes 
notificados envolvendo animais peçonhentos em Maceió no ano de 2010 foi de 
2.246 casos, enquanto em 2014 foram registrados 4.709 acidentes, evidenciando 
um aumento de 109,66% de notificações. No mesmo período também houve um 
crescimento de 11,62% no número de famílias na cidade, no entanto, observou-se 
que no ano de 2010 havia no município de Maceió 34,37% de cobertura total da 
rede de escoamento e que até 2014 houve um aumento de apenas 2,81%, 
atingindo o valor final de 37,18%. A literatura registra que ocupações irregulares, 
rede hidrográfica e rede de esgoto deficientes são fatores que favorecem a 
adaptação de tais animais às condições urbanas. Assim, pode-se considerar 
Maceió como área de risco, por contar com menos de 40% de cobertura no 
saneamento básico e por ter recebido um aumento significativo de famílias em um 
curto período de tempo, aglomerando-se em regiões periféricas onde há escassez 
de saneamento básico e entre outros fatores que contribuem para um ambiente 
propício para a reprodução destes animais e consequentemente para o aumento 
do número de acidentes.     
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