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INTRODUÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Nome: Município de Panorama 

Endereço: Avenida Rodion Podolsky, 1995 

CEP: 17.980-000 

CNPJ: 044918712/0001-60 

Código do IBGE: 3535408 

Prefeito Municipal: Giulio Cesar Lima Pires 

Vice Prefeito: Edemilson Carlos Domingues 

Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde 

Secretário de Saúde: Ademilson Corrêa da Silva 

Enfermeira Responsável pela Vigilância epidemiológica: 

Selma Cristina Miqueloti Gênova 

Centro de Saúde – Vigilância Epidemiológica – Secretaria de Saúde: 

Endereço: Rua Emilio Conde, 1210 

Telefone/Fax: 18 3871-9097 Ramal 3 

E-mail: vigilancias-panorama@hotmail.com 

Densidade demográfica [2010]: 40,93 hab/km² 

Número de imóveis existentes na área urbana: 9.625                                                                                                                         

 

Caracterização do Município: 

Panorama é um município brasileiro do estado de São Paulo, com vistas para o rio Paraná. A cidade está localizada ao extremo oeste 

do Estado de São Paulo e vem se destacando pelas suas belezas naturais, contando com um Balneário Municipal com ótima infra-

estrutura e pelo Turismo de Pesca. A economia do município gira em torno das cerâmicas e olarias de telhas e tijolos, além da pesca 

e, mais recentemente, das lavouras de cana de açucar. Localiza-se a uma latitude 21º21'23" sul e a uma longitude 51º51'35" oeste, 

estando a uma altitude de 276 metros. A População, segundo a CENSO 2010 do IBGE é de 14.583 . Sua população estimada 

em 2019 era de 15.777 habitantes. Possui uma área de 356,050 km². A principal forma de acesso se dá pela SP 294 - Rodovia 

Comandante João Ribeiro de Barros. O município se distancia aproximadamente 139 Km da Sede Regional da DRS e da SUCEN, 

que ficam em Presidente Prudente/SP. 
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Em 2018, o salário médio mensal era de 1.9 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era  de 

20.0%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 557 de 645 e 333 de 645, respectivamente. Já na 

comparação com cidades do país todo, ficava na posição 2678 de 5570 e 1350 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios 

com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 31% da população nessas condições, o que o colocava na 

posição 335 de 645 dentre as cidades do estado e na posição 4489 de 5570 dentre as cidades do Brasil.  

                PIB per capita 17.297,86 R$ 
                Percentual das receitas oriundas de fontes externas 82,9 %                                                                                                           Pg 04                                                                                                       

                IDH Municipal (Índice de Desenvolvimento Humano) – 2010: 0,72 

                Esgotamento sanitário adequado 92,3 % 

                Arborização de vias públicas 81,9 % 

                Urbanização de vias públicas 8 % 

                Bioma (2019): Mata Atlântica 

               Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade: 95,8 % 
Taxa de analfabetismo: 6,6 % 

Número de estabelecimentos do SUS: 
 01 Pronto Atendimento Municipal 

• 01 Santa Casa e Maternidade 

• 03 ESF (cobertura de atendimento 74%) 

• 01 Centro de Saúde III 

• 02 Laboratórios Particulares (01 que presta serviços para o município) 

• 01 UVZ 
 

Locais de Atendimento: 
 

Serviços de Saúde que compreende a rede Municipal: 

 
1. Pronto Atendimento Municipal e Santa Casa e Maternidade de Panorama: 

Nº de leitos Santa Casa: 36 

Nº de leitos de Observação Pronto Atendimento: 07 
End: Rua Manoel Fernandes da Cunha, 512 – Centro 
Fone: Santa casa - (18) 3871-9095 

Fone: Pronto Atendimento (18) - 3871-9095  
Horário de Atendimento: 24 hs 
 

2. Equipe de Saúde da família I: 
End.: Rua Salgado Filho, S/N  – Bairro Jardim Aeroporto 
Nº de leito de Observação: 01 

Horário de Atendimento: das 7:00 às 17:00 

mailto:saudepanorama@hotmail.com


  
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE PANORAMA 
GESTÃO 2017/2020 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

 

 

RUA EMILIO CONDE, 1210 – CENTRO 
CEP 17.980-000 – FONE/FAX: (18) 3871-9097 – PANORAMA – SP 

saudepanorama@hotmail.com 

 

 
3. Equipe de Saúde da Família II: 

End.: Rua Jonas Dias dos Santos, S/N– Bairro Marrecas 
Nº de leito de Observação: 01 
Horário de Atendimento: das 7:00 às 17:00 

 
4. Equipe de Saúde da Família III  
     End.: Rua Anália Gonçalves  da Costa, S/N – Bairro Nosso Teto 

Nº de leito de Observação: 01 
Horário de Atendimento: das 7:00 às 17:00 

 

5. Centro de Saúde III Panorama: 
End.: Rua Emilio Conde, 1210 – Centro  
Fone: 3871-9097 

Horário de Atendimento: das 7:00 às 17:00 
 

6. Vigilância Epidemiológica Municipal: 

End.: Rua Anália Gonçalves da Costa, s/n (Ao lado do Velório Municipal) 
Fone: 3871.9097 
Horário de Atendimento: das 7:00 às 17:00 

 
7. UVZ (Unidade de Vigilância de Zoonoses): 

End.: Rua Juvêncio Dias, 1826 – Bairro Nosso Teto 

Fone: 3871.9097 

Horário de Atendimento: das 7:00 às 17:00 

              O Município possui apenas 01 Cemitério (público) que fica relativamente afastado da área urbana.  

           Em relação às instituições de ensino, o município possui: 04 EMEIs, 05 EMEFs, 02 Escolas Estaduais com os últimos anos do ensino 
fundamental e ensino médio, 02 Instituições privadas. 
        

 

Pg 05            
1.2.Infestação e  Escorpionismo no Município:  

 

ACIDENTES POR ESCORPIÃO – DADOS SINAN 

ANO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES DE 
ACIDENTES 

ÓBITO 

2014 61 01 

2015 37 0 

2016 35 0 

2017 46 0 

2018 60 0 

2019 35 0 

2020 55  0 

2020 – Dados até 22/07/2020 

 

RESUMO DAS NOTIFICAÇÕES - DADOS DO SISTEMA ESCORPIÃO - 2019 

Notificações Com SINAN T. serrulatus T. bahiensis T.stigmurus Outros 

51 10 16 1 0 0 

 

RESUMO DAS NOTIFICAÇÕES – - DADOS DO SISTEMA ESCORPIÃO - 2020 (Até20/07/2020) 

Notificações Com SINAN T. serrulatus T. bahiensis T.stigmurus Outros 

49 29 20 0 0 1 

Exemplares por Tipo de Imóvel 

ANO RESIDÊNCIA TERRENO BALDIO OUTROS 

2019 50 0 1 

2020 13 1 0 

OBS. DADOS DE 2020 SÁO ATÉ 28/07 
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ÍNDICE DE INFESTAÇÃO DOMICILIAR (IID) 

ANO IMÓVEIS POSITIVOS IMÓVEIS PESQUISADOS IID 

2019 12 328 3,66 

2020 11 270 4,07 

OBS. DADOS DE 2020 SÁO ATÉ 28/07 
 

1.3. Estratificação de Risco: 

• A coleta de lixo domiciliar acontece 03 vezes por semana em toda a área urbana do município, exceto área central que 

acontece diariamente. Nos condomínios acontece 02 vezes/semana. 

• Em relação aos entulhos de construção, os próprios moradores deveriam ser responsáveis pela destinação final dos 

mesmos, através do uso de caçambas particulares ou outro meio. No entanto, alguns moradores depositam na rua. Nesses 

casos a prefeitura acaba recolhendo.                                                                                                                      Pg 07 

• A coleta de folhas e galhos ocorre, em geral, a cada 20 dias, exceto na área central e bairros marrecas, areia branca, mocotó 

e porto, que ocorre semanalmente. As folhas e galhos são depositados em área próxima ao barracão da ACARPA 

(Associação dos recicladores) para posterior trituração para compostagem.  

• Os resíduos sólidos dos imóveis públicos são de responsabilidade do setor de limpeza da prefeitura. São depositados em 

área próxima ao barracão da ACARPA (Associação dos recicladores) – há mais ou menos 400 metros da área urnbana. Lá 

são separados e posteriormente utilizados para aterros e/ou manutenção de estradas rurais. 

• Quanto aos terrenos baldios existentes no município, é feito trabalho de identificação do proprietário dos mesmos e 

encaminhada notificação para limpeza. Quando os mesmos se encontram em situação de muito mato e o proprietário não 

resolve, sendo terreno com condições de entrar com maquinário, o próprio sistema de limpeza pública acaba roçando.  

• As praças e parques do município são de responsabilidade do setor de limpeza pública e os mesmos são capinados/roçados 

sempre que necessário.                                                                                                             Pg 06 

• Em relação à rede de esgoto e de água pluviais, não há nenhum trabalho específico voltado para as mesmas.  

• Panorama ocupa o 259º lugar no ranking do Programa Verde Azul, com a nota 25,85 

Áreas vulneráveis para 

escorpião 

Detalhes da área: Nível de Prioridade 

 

1  Balneário Municipal Tamanho da área a ser explorada na busca: 170.000 metros 

quadrados  

Risco para trabalhadores durante a busca: área com grande 

quantidade de cascalhos, terreno íngreme, lugares profundos (caixas 

de contenção de água de chuva) 

Facilitadores para a busca: responsáveis permitem a busca e 

correspondem às orientações 

Dificultadores para busca: grande quantidade de cascalhos 

envolvidos em grades tipo alambrado, a 

reincidência da área, grandes caixas de contenção de água de chuva 

(profundas) 

Urgente - ocorrência de morte ou 

mais de 3 acidentes na área ou 

próximo dela 

 

2 Creche Municipal  Maria 

Ignês Mesquita Serva Molon 

e os quarteirões no entorno 

Tamanho da área a ser explorada na busca  

30.000 metros quadrados 

Risco para trabalhadores durante a busca: nenhum 

Facilitadores para a busca: acesso fácil, usuários facilitam o acesso, 

responsável permite busca 

Dificultadores para busca: local com fluxo diário de crianças (creche), 

cerâmicas desativadas na área, vegetação alta 

Alta: área que já registrou acidente 

e tem notificação de avistamento 

no mínimo 1/mês 

mailto:saudepanorama@hotmail.com
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Reincidência da área: área com notificações/ avistamento de 

escorpiões reincidentes 

3 Quarteirão da Matinha (108) 

e quarteirões no entorno 

Tamanho da área a ser explorada na busca  

 25.000 metros quadrados 

Risco para trabalhadores durante a busca: área com vegetação alta 

e escura 

Facilitadores para a busca: usuários facilitam o acesso, proprietário 

permite busca 

Dificultadores para busca: bueiro próximo e reincidência da área, 

presença de animais silvestres (macacos) - área de conservação, área 

com notificações/ avistamento de escorpiões reincidentes 

Média: área com avistamento de 

escorpião pelo menos 1/mês 

4 Conjunto habitacional Dr. 

Antonio Silveira (predinhos) e 

quarteirões no entorno 

Tamanho da área a ser explorada na busca  

 45.000 metros quadrados 

Risco para trabalhadores durante a busca: escadas e caixas 

subterrâneas 

Facilitadores para a busca: proprietário permite o acesso e a busca 

Dificultadores para busca: caixas subterrâneas escuras 

Área com notificações/ avistamento de escorpiões reincidentes 

 

Média: área com avistamento de 

escorpião pelo menos 1/mês 

 

                                                                                                                                                                                                               Pg 07 

 

2.OBJETIVOS 

       2.1. Geral: Diagnosticar e estratificar áreas de risco para intensificação de ações de vigilância e controle do escorpião, com foco na 

redução da infestação, do escorpionismo e da mortalidade. 

       2.2. Específicos:  

✓ Reduzir o número de acidentes por escorpião em humanos, com desenvolvimento de ações de: educação em saúde, mobilização 

social, integração com intersetorialidade e manejo ambiental; 

✓ Reduzir a infestação em “área(s) de prioridade URGENTE”, pré estratificadas, reduzindo o encontro acidental “homem x escorpião”, 

visando anular/reduzir os óbitos naquela localidade; 

✓ Reduzir a infestação por escorpião no âmbito do município, qualificando os agentes e intensificando ações de manejo de forma 

individualizada para áreas com maior nível de prioridade, propondo intervenções específicas além das gerais, centradas nos 

procedimentos operacionais padrão (POP); 

✓ Articular, prover e racionalizar os materiais e insumos necessários para as ações de controle do escorpião no âmbito municipal, de 

acordo com a competência do nível de gestão; 

✓ Prover o adequado registro e análise de dados das ações programadas, bem como a divulgação das informações do monitoramento 

da implementação do plano, com vistas a subsidiar a sensibilização dos gestores, profissionais da saúde e população. 

3. VIGILÂNCIA DO ANIMAL e HUMANA 

3.1.Notificação: Sempre que o munícipe encontra um escorpião em seu imóvel, deve procurar a Vigilância Epidemiológica para 

notificar o mesmo. Também é aceita a notificação realizada por telefone ou pelo próprio ACS e ainda através da notificação de 

acidentes (ficha do SINAN). A VE preenche a notificação e posteriormente passa para os ACEs realizarem o atendimento. Vale 

ressaltar que o município não possui equipe específica para o atendimento das notificações, sendo que as mesmas são realizadas 

pela equipe de vetores. 

mailto:saudepanorama@hotmail.com
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3.1.1  Do avistamento ou captura do escorpião pelo munícipe: 

             O munícipe é orientado a procurar a VE ou as ESFs para repasse das informações. Na VE, é preenchida   a ficha de notificação a seguir: 
 

  

  

 

 

 

Pg 08 

 

Figura X -–Fluxo de atenção após a notificação da captura ou avistamento do escorpião. 
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3.1.2 Na ocorrência de acidente com escorpião: 
         Na ocorrência de acidente, o munícipe é orientado a procurar o Pronto Atendimento local. No PAM, o profissional de saúde que realiza o 

atendimento preenche a Ficha de Acidentes por animais Peçonhentos do SINAN. Após, essa ficha é encaminhada para a VE para digitação no 
sistema e colocação do devido número do SINAN, abertura de uma ficha de notificação e posterior atendimento da mesma. A Santa Casa 
Municipal/PAM é o único Ponto Estratégico para o Soro antiescorpiônico. 

 

Ponto Estratégico 1 

Rua Manoel Fernandes da Cunha, 512 – Centro    Telefone: 3871.9095 
Tem UTI? Não. A referência terciária de UTI Pediátrica é o HR de Presidente Prudente e a referência terciária de UTI Adulto são a Santa 

Casa e o HR de Presidente  

Atende 24h qualquer cidadão? Sim 

Equipe treinada? Especificamente para isso não.  

Atende pediatria? Sim. Realiza os primeiros socorros e, se necessário, encaminha para referência em UTI                                     Pg 09 

mailto:saudepanorama@hotmail.com


  
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE PANORAMA 
GESTÃO 2017/2020 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

 

 

RUA EMILIO CONDE, 1210 – CENTRO 
CEP 17.980-000 – FONE/FAX: (18) 3871-9097 – PANORAMA – SP 

saudepanorama@hotmail.com 

 

 
 

 
Pg 10 

 

mailto:saudepanorama@hotmail.com


  
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE PANORAMA 
GESTÃO 2017/2020 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

 

 

RUA EMILIO CONDE, 1210 – CENTRO 
CEP 17.980-000 – FONE/FAX: (18) 3871-9097 – PANORAMA – SP 

saudepanorama@hotmail.com 

 

3.2.       Atendimento à Notificação: 
Sempre que o munícipie traz um exemplar de escorpião ou notifica o avistamento do mesmo em seu imóvel (que pode ser por telefone 

ou pessoalmente) e também quando ocorre um acidente e chega até a VE a Ficha de notificação de acidentes, o atendimento é feito 

pelos agentes de vetores. É realizada a visita no imóvel notificante e também nos imóveis vizinhos (da esquerda, direita, frente e 

fundo).  

3.2.1   Notificação sem acidente:  

             O procedimento para atendimento se dá da mesma forma, seguindo o manual do ministério e também os procedimentos operacionais 

padrão existentes no Sistema Escorpião. 

 

3.2.2   Notificação com acidente: 

O procedimento para atendimento se dá da mesma forma, seguindo o manual do ministério e também os procedimentos operacionais 

padrão existentes no Sistema Escorpião. 

 

3.2.3   Investigação por busca ativa: 

O município não tem realizado a busca ativa de acordo com o POP, visto que a equipe tem estado envolvida com a dengue, devido à 

transmissão intensa da mesma. No entanto, procura identificar imóveis problemas próximos a imóveis onde têm aparecido exemplares 

de escorpiões, cujo atendimento resulta negativo buscando identificar onde se encontra o problema.  

 

3.3 Monitoramento, Análise e Socialização das informações:  

Observando-se os dados, podemos notar que, de acordo com os dados do sistema escorpião e os dados do SINAN os mesmos são diferentes, 

o que leva a crer que nem todas as notificações de acidentes preenchidas no PAM, chegam até a VE para que a mesma realize a busca ativa. 

É possível observar também, principalmente no último ano, aumento do número de notificações e, consequentemente, de acidentes.  

O município, como já mencionado, possui várias cerâmicas e olarias, que, em tempos passados, utilizavam lenhas vinda de outras regiões 

para a queima dos fornos, o que resultou no aumento da infestação, visto que exemplares vindos nas lenhas acabaram se adaptando e 

aumentando drasticamente sua população. Com isso, houve a dispersão de exemplares, em blocos e tijolos e, devido às condições ambientais 

(calor, umidade, etc) e oferta de abrigo e alimento, cada dia essa população aumenta. 

Em períodos de transmissão de dengue, o município tem dificuldades para atender as notificações no prazo estipulado, pois não possui equipe 

específica para tal. A equipe que realiza ações de dengue é a mesma que atende as notificações de escorpião. Por isso, em algumas épocas 

do ano, o atendimento às notificações fica atrasado, se concretizando apenas quando a situação da dengue fica mais tranquila. 

A situação do município em relação à infestação de escorpião já vem sendo trabalhada nos meios de comunicação, população escolar, 

instituições governamentais e não governamentais e também junto ao CMS. No entanto, os dados abaixo, serão amplamente divulgados junto 

aos mesmos, buscando parcerias e adesão nas ações a serem realizadas. 

RESUMO DAS NOTIFICAÇÕES - DADOS DO SISTEMA ESCORPIÃO - 2019 

Notificações Com SINAN T. serrulatus T. bahiensis T.stigmurus Outros 

51 10 16 1 0 0 

 

RESUMO DAS NOTIFICAÇÕES – - DADOS DO SISTEMA ESCORPIÃO - 2020 (Até20/07/2020) 

Notificações Com SINAN T. serrulatus T. bahiensis T.stigmurus Outros 

49 29 20 0 0 1 

Exemplares por Tipo de Imóvel 

ANO RESIDÊNCIA TERRENO BALDIO OUTROS 

2019 50 0 1 

2020 13 1 0 

OBS. DADOS DE 2020 SÁO ATÉ 28/07 
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ÍNDICE DE INFESTAÇÃO DOMICILIAR (IID) 

ANO IMÓVEIS POSITIVOS IMÓVEIS PESQUISADOS IID 

2019 12 328 3,66 

2020 11 270 4,07 

OBS. DADOS DE 2020 SÁO ATÉ 28/07 
 

Obs.: Em relação aos locais e horários onde são frequentemente capturados os escorpiões, não foi possível quantificar, visto que 

grande parte das notificações está sem esses dados. 

 

3.4 Vigilância e Assistência a Acidentados* 

 

3.4.1 Locais de acesso e cuidados 

A única porta de entrada para o paciente acidentado é o Pronto Atendimento Municipal que fica em área central, de fácil acesso. O local 

é um Ponto Estratégico para o soro antiescorpiônico e o uso do mesmo fica a critério do médico atendente ao realizar o exame clínico no 

acidentado. 

Ponto Estratégico 1 

Rua Manoel Fernandes da Cunha, 512 – Centro Telefone: 3871.9095 
Tem UTI? Não. A referência terciária de UTI Pediátrica é o HR de Presidente Prudente e a referência terciária de UTI 

Adulto são a Santa Casa e o HR de Presidente  

Atende 24h qualquer cidadão? Sim 

Equipe treinada? Especificamente para isso não.  

Atende pediatria? Sim. Realiza os primeiros socorros e, se necessário, encaminha para referência em UTI 

 

4.  MANEJO AMBIENTAL 

Nível de prioridade Ações a serem desenvolvidas Ações de educação à população 

Alta área que já teve 

acidente e tem notificação de 

avistamento no mínimo 

1X/mês. 

 

Visita casa a casa na semana de ocorrência do 

acidente/avistamento, partindo do local do ocorrido. 

Vistoriar raio de 30 metros aumentando 

gradativamente enquanto houver captura de 

animais. 

Em caso de área vulnerável para escorpiões repetir 

a visita técnica de 3 em 3 meses. 

Orientações gerais para prevenção de acidente 

com escorpião no domicílio e peridomicílio (folder) 

 

Orientações gerais para a captura segura de 

escorpiões (folder) 

 

Orientações gerais para prevenção de acidente 

com escorpião (cartilha e folder) 
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Média área com notificação 

de avistamento de escorpião 

pelo menos 2/meses. 

 

Visita casa a casa na semana a partir da notificação 

do avistamento do escorpião, partindo do local do 

avistamento. 

 Vistoriar raio de 30 metros aumentando 

gradativamente enquanto houver captura de 

animais. 

Em caso de área vulnerável para escorpiões repetir 

a visita técnica de 4 em 4 meses. 

Orientações gerais para prevenção de acidente 

com escorpião no domicílio e peridomicílio (folder) 

 

Orientações gerais para a captura segura de 

escorpiões (folder) 

 

Orientações gerais para prevenção de acidente 

com escorpião (cartilha e folder) 

 

Baixa área com notificação 

de avistamento de escorpião 

1/cada 6 meses 

 

Visita casa a casa no mês da notificação do 

avistamento, partindo do local do ocorrido. Vistoriar 

raio de 30 metros aumentando gradativamente 

enquanto houver captura de animais. 

Em caso de área vulnerável para escorpiões repetir 

a visita técnica de 6 em 6 meses. 

 

Orientações gerais para prevenção de acidente 

com escorpião no domicílio e peridomicílio (folder)         

 

 

Orientações gerais para a captura segura de 

escorpiões (folder) 

 

Orientações gerais para prevenção de acidente 

com escorpião (cartilha e folder) 

 

 

• O município não possui nenhuma forma de encaminhar os exemplares para o IB, visto que não possui viatura e condições 

adequadas para seguir as normas sanitárias e de segurança vigentes. Assim sendo, os exemplares capturados serão eliminados 

em lixo hospitalar e/ou utilizados para exposição.  

• O município possui lei (em vigor) para punir os casos de reincidência (Lei Municipal 614/2019) – Dispõe sobre a criação de um 

programa de prevenção e combate aos vetores da dengue, Zika vírus, Chikungunya, febre amarela e leishmaniose, além dos 

animais nocivos e dá outras providências. 

• No Balneário municipal, já foi realizada telagem dos ralos de banheiros e ralos dos chuveiros espalhados em diversos pontos do 

mesmo. 

• Em relação à limpeza dos bairros e pontos viciados de lixo, o município possui 02 máquinas, 01 trator e três caminhões, além de 

01 trator específico para recolher o material da roçagem e mais 02 tratores para a roçagem de terrenos e imóveis públicos 

especificamente para limpeza de bairros. Esses caminhões trabalham diariamente recolhendo os entulhos depositados pela 

população. O trabalho é direcionado de acordo com a necessidade de cada bairro. O município possui também 03 roçadeiras 

manuais para roçar locais onde os tratores não conseguem adentrar. 

• O município não possui Plano específico de contingência de controle de escorpião em cemitérios com possível catação noturna, 

visto que esse não é um problema recorrente no local.  
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5. EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

Objetivo Pedagógico Metodologia Organização/

Execução 

Público Alvo Cronograma 

 

1 Formar agentes municipais para 

atuar no manejo e controle de 

escorpiões 

EAD  Estadual/ 

UNIFESP 

Agentes municipais  

(agentes de controle de 

vetor, agentes comunitários 

de saúde, entre outros) com 

contato direto em seu 

trabalho relacionado ao 

controle de escorpião 

2020 e 2021 

2 Realizar palestras em 

escolas/creches sobre a prevenção 

de acidentes com escorpião e o que 

fazer nesses casos 

Ativa 

• com exposição dialogada 

ou roda de conversa 

• problematização da 

situação 

Municipal Alunos da rede educacional 

do município 

2020 

3 Promover fóruns de discussão 

com a área de atenção básica ou 

primária da saúde sobre prevenção 

de acidentes com escorpião e o que 

fazer nesses casos. 

Ativa 

• com exposição dialogada 

ou roda de conversa 

• problematização da 

situação 

Municipal Médicos, enfermeiros, 

auxiliares de enfermagem e 

agentes comunitários de 

saúde 

2020, com 

periodicidade 

de 2 meses 

4 Promover fóruns de discussão 

com a área de meio ambiente 

(Programa Verde Azul) para 

prevenção de acidentes com 

escorpião e o que fazer nesses 

casos 

Ativa 

• com exposição dialogada 

ou roda de conversa 

• problematização da 

situação 

Municipal Engenheiros, técnicos 

ambientais, biológos 

2020, com 

periodicidade 

de 2 meses 

5 Realizar reuniões com equipe de 

profissionais do PAM local para 

reforçar a necessidade de notificar 

todos os acidentes por escorpião e 

encaminhar ficha para VE. 

• Reunião 

• Entrega de ofícios e 

orientações 

Municipal Médicos, enfermeiros, 

atendentes 

2020 pelo 

menos uma 

vez e sempre 

que houver 

necessidade 

6 Promover fóruns de discussão 

com funcionários e responsáveis 

pelo Balneário Municipal para 

definir ações de prevenção de 

acidentes com escorpião  

Ativa 

• com exposição dialogada 

ou roda de conversa 

• problematização da 

situação 

Municipal Funcionários e responsáveis 

pelo balneário municipal 

2020, com 

periodicidade 

trimestral. 

7 Realizar divulgação da situação 

de infestação do município nos 

meios de comunicação social para 

população em geral 

• Envio de ofícios, 

colocação de faixas, 

entrevistas, carros de 

som, orientações, etc 

Municipal População em geral 2020/2021 
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Ações para 
implementação do 

plano de manejo e 
controle de 

escorpião no 

município XXX 

2020 2021 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

• Escrever o 

plano 

Reunir o grupo 

técnico para 
elaboração do plano 
municipal; 

      X                  

Contatar áreas 
intersetoriais da 
prefeitura para 

discussões de 
planos específicos: 
UVZ, secretaria de 

obras e 
infraestrutura, 
educação, atenção 

básica, meio 
ambiente entre 
outras. 

        X     X            

Discutir com 
técnicos locais a 

estratificação de 
áreas de risco 

      X      X            

• Implementar o 

plano 

Formar agentes 

municipais para 
atuar no manejo e 
controle de 

escorpiões 

        X       X         

• Avaliação da 

implantação 

Indicadores dos 

Sistemas escorpião 
e SINAN 

      X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Avaliação das 
ações 
desenvolvidas 

          X  X  X  X  X  X  X  

Realização das 
ações educativas 

          X X X    X X X      
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Produto Natureza Utilização Quantidade/a
no 

Valor Unitário Valor Total 

Luvas de raspa de couro cano longo Consumo Manejo e busca 

ativa 

50 15,00 750,00 

Botas de PVC cano longo Consumo Manejo e busca 
ativa 

25 48,00 1.200,00 

Lanternas de leed Consumo Manejo e busca 
ativa 

30 15,00 450,00 

Lanternas de luz negra (leed) Consumo Manejo e busca 

ativa 

10 35,00 350,00 

Caixas organizadoras com presilhas Consumo Manejo e busca 

ativa 

03 25,00 75,00 

Potes plásticos com tampa de rosca Consumo Manejo e busca 
ativa 

30 6,00 180,00 

Pinças simples de 20 centímetros Consumo Manejo e busca 
ativa 

20 26,00 520,00 

Cartilhas educativas Consumo Ação educativa 4.000 2,40 9.600,00 

Faixas de 4 metros cada Consumo Ação educativa 06 336,00 2.016,00 

      

      

    Consumo 15.141,00 
  

Equipamento 0,0 
  

Total geral 15.141,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
PANORAMA 

 

 
 
 

 
Endereço 

Tel.: (18) 3871.9097 - Homepage: http://www.panorama.sp.gov.br 
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