
 

 

-Coloque uma identificação no frasco, 
contendo os seguintes dados: 

  

-Caso não consiga coletar o animal 
poderá exterminar com ação mecânica 
(chinelada/pancada) sempre tomando o 
cuidado de uma distância de sua mão 
com o animal. Caso ele agarre o objeto 
que está utilizando despreze-o e nunca 
tente chacoalhar ou tirar o escorpião 
com a mão. Evitar a proximidade com o 
animal pois, o acidente ocorre, 
geralmente, quando a pessoa encosta a 
mão ou o pé no escorpião. 

 -Encaminhe o frasco com o animal vivo 
ou morto para uma Unidade de 
Vigilância de Zoonoses de sua cidade ou 
Unidade Básica de Saúde  ou avise o 
serviço da prefeitura para vir recolhê-lo; 

- Em caso de acidente, peça para 
alguém levar o acidentado  

imediatamente para a unidade de saúde 
mais próxima, para receber atendimento. 
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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 seu veneno pode até mesmo 
levar à morte. Assim, é preciso muita 
cautela para capturar o animal e só fazer 
se estiver seguro e protegido. 

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 suas fontes de 
alimento como baratas, grilos, aranhas e 
outros insetos. 

MATERIAIS  NECESSÁRIOS 

-Utilizar luva de raspa de couro ou de 
vaqueta,  botas cumpridas, blusa de 
manga comprida, calça comprida com 
punhos nos braços e pernas ou 
ajustados com um elástico ou fio, para 
evitar que o escorpião entre;  

 

 

 

 

-Frascos plásticos fundos (8 cm) 
com superficíe lisa, tampa larga 
rosqueada e com pequenos furos 
para o escorpião respirar;  

 

ORIENTAÇÕES GERIAS 
 

-Só faça a captura se se sentir seguro e 
protegido; 

-Se não houver segurança, entre em 
contato com a prefeitura da sua cidade e 
comunique o aparecimento do animal; 

-Nunca capturar escorpião com as mãos, 
mesmo que enluvadas; 

-Nunca faça essa captura sozinho. 
Tenha sempre outra pessoa com você;  

-Nunca utilize inseticidas ou qualquer 
produto químico para exterminar o 
escorpião. Para ter esse efeito é 
necessária uma quantidade muito 
grande do produto, o que pode 
prejudicar sua saude e de sua família e 
dos animais domésticos, além de 
desalojar os escorpiões e aumentar o 
risco de acidente;   

- Para visualizar o escorpião, caso esteja 
escondido, utilize um graveto ou um 
objeto cumprido e fino de superficicie lisa  
para empurrá-lo até um local onde possa 
coletá-lo com o frasco. Mantenha uma 
distância de mais de 30 cm entre sua 
mão e a ponta de objeto que irá cutucar 
o animal. Caso o escorpião agarre o 
objeto despreze-o e não chacoalhe na 
tentativa de tirar o animal e nem tente 
tira-lo com a mão; 

 

-Os escorpiões podem ser 
capturados, colocando um 
frasco de plástico bem 
fundo sobre 
eles, deslizando 
um papel 

grosso, tipo cartolina ou 
papelão, enclausurando o 
animal no recipiente;  

-Vire o frasco e continue 
segurando o papelão 
fechando o frasco. Quando o 
escorpião estiver no fundo e 
não oferecer risco de 
escape, retire rapidamente o papel e 
coloque a tampa rosqueada; 

-Faça esse procedimento com bastante 
cautela para evitar acidentes;  

-Se possuir uma pinça longa com mais 
de 30 cm,  poderá pegar o escorpião 
com ela segurando-o pela cauda como 
na figura ao lado sem exercer muita 
pressão e colocá- em um frasco plástico 
de superficie lisa. 


