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I.INTRODUCAO
1.1. Caracteriza~ao do Municipio

General Salgado e um tnunicipio brasileiro do Estado de Sao Paulo. A

cidade tem uma populayao de 1.0.669 habitantes (IBGE/20 10). General

Salgado pertence a Microrregiao de Auriflan1a.

A pOVOay30surgiu por volta de 1920, no territ6rio do municipio de Rio

Preto (atual Sao Jose do Rio Preto). 0 Patrim6nio da Matriz de Nossa

Senhora das Dores se originou em terras doadas do fazendeiro Coronel

Antonino Jose de Carvalho, 0 Tonico Badio. 0 prilneiro nome da

povoayao foi Pahnira, uma homenage.m a filha do fundador da Pela Lei nO

2.008, de 23 de dezembro de 1924 e criado 0 municipio de Monte

Aprazfvel deslnen1brado de Rio Preto e 0 povoado de Palmira passa a

integrar esse municipio.

Pela Lei nO 2.301, de 5 de dezembro de 1928 0 distrito policial de

Sebastian6polis (atual Sebastian6polis do SuI) foi elevado a condic;ao de

distrito de paz do Inunicipio de Monte Aprazivel, e a povoayao de Pahnira

passou a integral' 0 territ6rio desse distrito.

Pela Lei n° 2.841, de 7 de janeiro de 1937 a sede do distrito de paz foi

transferida de Sebastianopolis para 0 povoado de Palmira, e 0 distrito

passou a se chamar General Salgado, cujo teor da lei e 0 seguinte:

"A Assembleia Legislativa do Estado decreta e eu promulgo a lei seguinte:

Artigo 1°: Denominar-se a General Salgado~ 110lnunicipio e COll1arcade

Monte Aprazfvel, 0 Distrito de Paz de Sebastianopolis, tendo como sede a

povoayao de Pahnira, que tambem adotani aquela designac;ao."
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o Distrito de paz foi elevado a condi<;ao de municipio pelo Decreto-Lei

estadual nO14.334, de 30 de novembro de 1944, e a condiyao de comarca

eln 30 de dezenlbro de 1953, pela Lei estadual nO2.456.

Em 1953, 0 Distrito de Vila Aurea e deslnembrado de General Salgado

para a cria<;aodo municipio de Auriflatna.

Em 1991, 0 distrito de Sao Joao de Iracelna e elevado a categoria de

ll1unicipio, sendo desmembrado de General Salgado.

o munidpio homenageia, eln seu nome, ao General Julio Marcondes

Salgado, Comandante da Policia Militar do Estado de Sao Paulo, nlorto na

Revoluyao de 1932.

Padroeira do Inunicipio: Nossa Senhora das Dores Data de comemora<;ao:

15 de setenlbro, data que em homenagem a santa, comelnora-se 0

aniversario do municipio.

Funda<;ao: 5 de dezenlbro de 1928

Gentilico: Salgadense

Prefeito: MAURO GILBERTO FANTINI

4



1.1.Infesta~aoe Escorpionismo no Municipio

A infesta<;ao come<;ou a ser preocupante no ana de 2010 quando os numeros de
notifica<;oes aumentarao. Desde entao os casos com acidente s6 vern crescendo.
o Municipio registrou uma morte em 2018 e e preocupante a infesta<;ao, por que
quase toda semana a registros de acidente com escorpiao.

As especies identificadas pelo Setor de Combate a Endemias e da VigiHincia
Sanitaria foram a maioria do Tityus serrulatus, conhecido como escorpiao
amarelo, e a principal especie que causa acidentes graves, principal mente em
crian<;as e idosos.

1.2. Estratificac;ao de Risco.

Condi<;oes de terrenos baldios: os lotes particulares sao identificados e notificados
atraves do setor de Fiscaliza<;ao, que em seguida notificados com prazo para
limpeza, porem nao sao todos que sao limpos e no periodo das chuvas 0 mate
cresce muito nipido, dificultando a permanencia dos mesmos limpos.

A rede de esgoto tambem e urn problema, a muitos insetos que 0 escorpiao se
alimenta e por isso se tomou moradia deles.

A limpeza de parques, predios e pra<;aspublicas sao realizados freqtientemente.

2. OBJETIVOS PRINCIPAlS

2.1.Reduzir 0 numero de acidentes por escorpIaO em humanos, com
desenvolvimento de a<;5escomo: orienta<;ao,mobiliza<;ao social, integra<;aocom os
diversos setores e manejo ambiental.

2.2. Reduzir a infesta<;ao por escorpiao no ambito do municipio, qualificando os
agentes e intensificando a<;5esde manejo de forma individualizada para areas com
maior numero de notifica<;5es.

3. VIGILANCIA DO ANIMAL E HUMANA

3.1. NOTIFICA<;AO SEM ACIDENTE

A notifica<;ao e a identifica<;ao de especies recebidas sao feitas pela Equipe de
Controle de Endemias. 0 sistema de notifica<;ao de acidente com animal
pe<;onhento e feito na Santa Casa por demanda espontanea da popula<;ao.
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o controle de Endemias tern uma ficha propria para controle interno.

3.2. Para caso de avistamento ou captura de escorpHio pelo municipe:

o mesmo e enviado ao controle de Endemias para identificayao e se preciso
para 0 laboratorio de referencia.

4.1. NOTIFICA<;AO COM ACIDENTE

A conduta medica depende da presenya das manifestayoes clinicas.
QUE PODE SER CONSIDERADA: LEVE, MODERADA E GRAVE.
o MEDICO DEPOIS DES SA AVALIA<;:Ao ENTRA COM 0 MEDICAMENTO DE
ACORDO COM AS NECESSIDADES.

Nem todos os pacientes necessitam tratamento com antiveneno, pois, na maioria
dos casos, as manifestayoes clinicas se restringem ao local da picada.
Tratamento sintomatico: Dependendo da intensidade da dor, podem ser
utilizados: Anestesico sem vasoconstritor, como lidocaina, em infiltrayao na
regiao da picada; Analgesico sistemico, e Compressa moma local.
Tratamento com antiveneno: Indicado quando ha manifestayoes sistemicas;
nessas circunstancias, deve ser administrado 0 mais precocemente possivel.
Soro antiescorpionico: imunoglobulinas especificas, de origem l heterologa,
capazes de neutralizar 0 veneno de Tityus. Soro antiaracnidico (Loxosceles,
Phoneutria, Tityus), imunoglobulinas especificas, de origem heterologa, capazes
de neutralizar 0 veneno de aranhas dos generos Loxosceles e Phoneutria, bern
como de escorpioes do genero Tityus. A administrayao deve ser feita de acordo
a gravidade do envenenamento:
OBSERVA<;AO: Seria de suma importancia se tivessemos mais eco pontos em
nossa regiao com 0 soro antiescorpionico, para 0 atendimento mais rapido
quando necessario.

4. MANEJO AMBIENTAL

As medidas de controle e manejo ambiental e populacional de escorplOes
baseiam-se na retirada coleta dos escorpioes e modificayao das condiyoes do
ambiente a fim de toma-Io desfavoravel a ocorrencia, permanencia e
proliferayao destes animais.

4.1. Na area externa do domicilio manter limpos quintais e jardins, nao
acumular folhas secas e lixo domiciliar; Acondicionar lixo domiciliar em sacos
plasticos ou outros recipientes apropriados e fechados,e entrega-los para 0

serviyo de coleta. Nao jogar lixo em terrenos baldios; Limpar terrenos baldios
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situados a cerca de dois metros (aceiro) das redondezas dos im6veis; Eliminar
fontes de alimento para os escorpioes: baratas, aranhas, grilos e outros pequenos
animais invertebrados; Evitar a forma<;ao de ambientes favoniveis ao abrigo de
escorpioes, como obras de constru<;ao civil e terraplanagens que possam deixar
entulho, superficies sem revestimento, umidade etc; Remover periodicamente
materiais de constru<;ao e lenha armazenados, evitando 0 acumulo exagerado;
Preservar os inimigos naturais dos escorpioes, especialmente aves de habitos
noturnos (corujas,joao-bobo, etc.), pequenos macacos, quati, lagartos, sapos e
gansos (galinhas nao sao eficazes; agentes controladores de escorpioes); Evitar
queimadas em terrenos baldios, pois desalojam os escorpioes. Remover
folhagens, arbustos e trepadeiras junto as paredes extern as e muros; Manter
fossas septicas bem vedadas, para evitar a passagem de baratas e escorpioes;
Rebocar paredes externas e muros para que nao apresentem vaos oul frestas.
4.2. Na area interna rebocar paredes para que nao apresentem vaos ou frestas;
Vedar soleiras de portas com rolos de areia ou rodos de borracha; Reparar
rodapes soltos e colocar telas nas janelas; Telar as aberturas dos ralos, pias ou
tanques; Telar aberturas de ventila<;ao de poroes e manter assoalhos calafetados;
Manter todos os pontos de energia e telefone devidamente vedados.
Observa~ao: em areas rurais, a prepara<;ao do solo para plantio pode promover
o desalojamento de escorpioes de seu habitat natural (barranco, cupinzeiros,
troncos de arvores abandonadas por longos periodos).

5. PREVEN(:AO DE ACIDENTES COM ESCORPIOES

Examinar calc;ados, roupas e toalhas antes de usa-los; manter limpos
quintais, jardins, s6taos, garagens e dep6sitos, evitando acumulo de
folhas secas, lixo e demais materiais como entulho, telhas, tijolos,
madeiras e lenha; ao manusear materiais de construc;ao, usar luvas de
raspa de couro e calc;ados; manter berc;os e camas afastados das
paredes, no mlnimo 10 cm, e evitar que mosquiteiros e roupas de cama
esbarram no chao.
E importante tambem tomar cuidado especial ao encostar-se em locais
escuros e umidos e com presenc;a de baratas; A orientac;ao para as
crianc;as com fotos do escorpi6es sao fundamental para que elas
identifique e se afasta quando ver algum.

6. PARA 0 CAMPO DA INFORMA<,::AO EDUCA<,::AOE
COMUNICA<;AO:

Utilizar os canais oficiais e populares de comunica<;ao (radios comunitarias,
carros de som, internet etc.) para a circula<;ao de informa<;ao sobre preven<;ao, e
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controle de acidentes com escorplOes, e os procedimentos e fluxos para 0
atendimento aos acidentados; Estimular a criayao de "Comunidades de
DiaJogos", dando espayO para a polifonia dos atores locais envolvidos com 0

escorpionismo, e oficinas de trabalho para a construyao de conteudo e materiais
de apoio para a circulayao de informayao sobre 0 tema; Estimular junto ao
sistema de ensino, local a inclusao do escorpionismo como tema e assunto
transversal nas atividades didaticas e pedag6gicas.

General Salgado, 13 de janeiro de 2022.

f#
Paulo H. Rodrigues Pinto

Secretario Municipal de Saude
General Salgado/SP

<"

/C'~~Edilson de Oliveira
Coordenador Equipe Controle de Endemias

General Salgado/SP
:'
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