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COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE 
 

Deliberação CIB-29, de 19-03-2021 
 

 

Considerando o cenário epidemiológico do escorpionismo (acidente por picada de escorpião) no Estado de 
São Paulo, com alta incidência e aumento significativo do número de acidentes, bem como, do número de 
óbitos, nos últimos anos; 
 
Considerando a necessidade de adequação na conduta diagnóstica e terapêutica do escorpionismo no 
Estado de São Paulo. 
 
Considerando a necessidade de melhor distribuir os Pontos Estratégicos para Soro Antiescorpiônico no 
Estado de São Paulo, em função das características de evolução clínica do envenenamento por picada de 
escorpião, bem como, de operacionalizar e padronizar o fluxo de atendimento às vítimas de escorpionismo, 
visando à adequada oportunidade de acesso ao atendimento nas Unidades de Referência para diagnóstico e 
tratamento do escorpionismo/soroterapia antiescorpiônica, principalmente quanto ao grupo de risco; 
 
Considerando a iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde – SES/SP e definição conjunta com o COSEMS-
SP quanto às necessidades acima mencionadas; 
 
Considerando as orientações contidas nas Deliberações CIB nº. 14 de 27/03/2019 que aprovou as 
Orientações para a Elaboração dos Planos de Ação Regional para o Atendimento às Pessoas Vítimas de 
Acidentes por Escorpião e a CIB nº. 53 de 14/08/2019 que estabeleceu Pontos Estratégicos e as Referências 
Terciárias (Hospitais com UTI Adulto e Hospitais com UTI Pediátrica) que constam nos Planos de Ação 
Regional para o Atendimento às Pessoas Vítimas de Acidentes por Escorpião;  
 
Considerando os Planos de Ação Regional para o Atendimento às Pessoas Vítimas de Acidentes por 
Escorpião elaborados nas 63 Regiões de Saúde do Estado e aprovados nas CIRs;  

 
A Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo – CIB/SP em sua 309ª reunião ordinária realizada em 

18/03/2021 aprova a Nota Técnica CIB: Normas Técnicas Para o Atendimento às Vítimas de Escorpionismo no 
Estado de São Paulo, disponível no sítio: http://portal.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-

epidemiologica/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-por-vetores-e-
zoonoses/doc/peconhentos/minutadeliberacaocibescorpionismo202116032021.pdf 
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