-Vistoriar com frequência, depósitos de
guarda de materiais de uso do cemitério
e ossários;
-Inspecionar objetos e outros materiais
que sirvam de abrigo para escorpiões
como: material de construção, lixo,
folhas e flores secas, troncos e galhos
caídos, objetos descartados, garrafas,
vasos, entre outros;

SUPERINTENDÊNCIA DE
CONTROLE DE ENDEMIAS

OBSERVAÇÃO
-Não se deve, em hipótese alguma,
violar túmulos para realizar captura de
escorpiões, pois constitui crime previsto
no Código Penal Brasileiro (Título V,
capítulo II, Artigo 210)

MATERIAL DE APOIO

Emitir comunicado de alerta aos
visitantes, caso o cemitério tenha
infestação de escorpião, orientando-os a:

CONTATOS EQUIPE TÉCNICA

•
•
•
•

•

Não colocar a mão em nenhum
escorpião;
Avisar um funcionário quando
avistar algum escorpião ou for
acidentado;
Não colocar nenhum componente
químico
no
túmulo de sua
propriedade;
Retirar objetos que possam servir
de esconderijo para o escorpião,
somente
com a ajuda de um
funcionário do cemitério e
Providenciar consertos e reparos
para remover possíveis esconderijos
identificados.

Brasil. Ministério da Saúde. Manual de controle de
escorpiões. 2009.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manualcont
roleescorpioes.pdf

________________________________________
Nome do técnico que realizou a visita e forneceu
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INFORMAÇÕES GERAIS
O acidente com escorpião tem sido
muito comum em algumas regiões do
Brasil e também no Estado de São
Paulo.
O cemitério é um local com condições
ideais para a proliferação e permanência
dos escorpiões, por oferecer abrigo e
alimento em grande quantidade para
esses animais. Rapidamente, essa
infestação pode acometer os arredores
como ruas, praças e imóveis vizinhos e
deve ser contida.
As espécies de escorpião mais
comumente encontradas no Brasil e
especificamente no Estado de São Paulo
são:
Tityus
serrulatus

Tityus
bahiensis

Tityus
stigmurus

utilizada, poderia colocar em risco
visitantes e funcionários. O uso de
produtos químicos pode piorar a
situação, pois desaloja o escorpião,
aumentando o risco de acidente.
É necessário cautela com a utilização de
galinhas e outros animais para o controle
natural de escorpiões, pois elas podem
levar ao risco de outras doenças.
Os escorpiões devem ser
recolhidos pela cauda, com
uma pinça tipo anatômica
romba, de 30cm
e
depositados
em
frasco
plástico, de boca larga e
tampa rosqueada, para
evitar a fuga do animal,
identificando o local da
coleta, se possível com
GPS;
Depois de recolhidos, devem ser
encaminhados para uma Unidade
Vigilância e Zoonose mais próxima, que
dará o encaminhamento necessário.

A intervenção de controle mais eficaz é o
manejo do ambiente, ou seja, identificar
e impedir os locais de esconderijo do
animal: limpando, vedando, fechando
frestas, retirando objetos e materiais
onde os escorpiões se escondem.
Também deve-se eliminar as fontes de
alimento como baratas, grilos, aranhas e
outros insetos. Não se deve utilizar
nenhum produto químico na tentativa de
exterminá-lo, pois a quantidade de

Os escorpiões têm hábito noturno,
porém as buscas podem ser realizadas
durante o dia, procurando embaixo de
pedras, troncos, gravetos, materiais de
construção, canaletas, túmulos/jazigos,
sacos com ossos e durante exumação
de cadáver;
As buscas ao escorpião em cemitério
deverão ser orientadas e realizadas
conjuntamente com os técnicos de seu

município. Elas sempre devem ser feitas
em duplas.

ORIENTAÇÕES PARA
PREVENÇÃO NO CEMITÉRIO
Em caso de acidente com visitante ou
funcionário, encaminhá-lo com urgência
à unidade de saúde mais próxima do
cemitério.
Para gestores
cemitério

e

funcionários

do

-Disponibilizar/Fornecer EPI para todos
os funcionários do cemitério, sendo
obrigatórios os equipamentos: luvas de
raspa de couro ou vaqueta, botas ou
perneiras, camisa de manga comprida e
calça comprida, com barras ajustadas ao
corpo para evitar a entrada de escorpião.

-Orientar os trabalhadores a nunca
pegar o escorpião com as mãos,
mesmo que enluvadas;
-Oferecer frasco plástico para coleta do
animal e pinça anatômica com ponta
romba de 30 cm;
-Cuidado ao manusear vasos, retirar
flores dos túmulos, pois os escorpiões
podem estar abrigados nesses locais;
-Realizar levantamento dos túmulos
malconservados
e
providenciar
a
vedação adequada;

