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SUMÁRIO 

1. As espécies de escorpião mais comumente encontradas no Estado de São 

Paulo são: Tityus serrulatus e Tityus bahiensis.  O Tityus stigmurus  e Tityus 

obscurus (antigo T. paraensis) não são encontradas com muita frequência em 

SP. São espécies comuns no Nordeste e Norte do país e que agora tiveram 

alguns registros em São Paulo. 
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1.1. As características principais do Tityus serrulatus, T. bahiensis e T. 

stigmurus são1: 

 
 
 
 

 

 
1Fonte: Instituto Butantan - Denise Maria Candido 
Bióloga, Assistente Técnica de Pesquisa 
Laboratório de Artrópodes 
 



 
 

1.2. Alguns exibem diferenciações entre macho e fêmea por exemplo no T 

bahiensis onde a pinça é mais dilatada no macho. 

 
 
 

2 Objetivo:  

 Realizar a identificação do escorpião para construir o mapeamento das 

espécies no estado de São Paulo. 

Responsabilidades:  



3.1 SUCEN 

3.1.1 A Sucen tem a responsabilidade da identificação dos 4 escorpiões 

mais prevalentes e de interesse em saúde pública por poder 

provocar até mesmo a morte, com técnicos treinados em 

“identificação de escorpião” e uso de pranchas de identificação. 

3.1.2 Não conseguindo a certificação da espécie, solicita auxilio ao 

Instituto Butantan. 

3.2 Instituto Butantan 

3.2.1 Fará a identificação das espécies de maior dificuldade de certificação 

por foto ou no próprio exemplar encaminhado.  

4 Aplicação:  

Será utilizada a solicitação de identificação à distância ou do exemplar 

em caso do escorpião exibir características diferentes das descritas para 

as 4 espécies de maior prevalência em São Paulo. 

5 Descrição do procedimento: 

AÇÃO EXECUTOR 

5.1 Treinamento do interlocutor e laboratorista da SUCEN 

para identificar escorpiões mais comuns para o estado de 

São Paulo  

 Instituto 

Butantan 

5.2 Se encontrar um escorpião diferente desses 4 indicados 

no Boletim de Atendimento e que não consiga identificá-lo 

por pranchas de identificação com características definidoras 

(pranchas em: Material de Referência - ações educativas do 

Sistema Escorpio), encaminhe o exemplar em frasco 

contendo álcool 700Gl à uma Unidade de Vigilância e 

Zoonose (UVZ), caso o seu município não tenha esse 

dispositivo de saúde e não haja nenhum profissional no 

município que possa fazer a identificação tirar uma foto do 

animal. 

Equipe Técnica 

do município 

UVZ 

ou Técnico 

Municipal com 

conhecimento 

de morfologia 

de escorpião 

5.3. Para fazer a foto: 

5.3.1. Se o animal estiver vivo: 

Equipe Técnica 

do município 

ou técnico de 



 Coloque o escorpião dentro de um pote e coloque 

álcool 70°GL até cobri-lo e aguarde 30 minutos para 

manipulá-lo com a ajuda de uma pinça.  

5.3.2. Como tirar boa foto utilizando o aparelho celular: 

Depois de se certificar da morte do animal, pegue-o com 

uma pinça anatômica de 30 cm e deposite em um papel 

toalha envolvendo-o e enxugando-o com muito cuidado para 

não danificar suas estruturas. 

 Procure um lugar iluminado para fazer a foto, dê 

preferência por iluminação natural. Não utilize flash. 

 Aproxime-se para que o escorpião fique bem visível. 

 
 A foto precisa ser bem nítida, então cuidado com o 

foco. 

 
 

UVZ 



-Fotografe o dorso e o ventre do animal com um celular na 

posição horizontal; 

 

 

-Encaminhar a foto do escorpião para SUCEN central e-mail 

sucen-dcv@sucen.sp.gov.br, a fim de ser identificado. 

Nota: não descarte o escorpião e conserve-o em álcool 

70°GL até sair o resultado da identificação, pois outras fotos 

poderão ser solicitadas ou mesmo o próprio exemplar para 

análise mais detalhada. 

5.4 A Sucen encaminha a foto para seus técnicos que foram 

treinados em identificação. 

Nível central 

da Sucen 

5.5. Se mesmo assim permanecer a dúvida com relação a 

espécie, encaminhar foto para Instituto Butantan –

Laboratório de Artrópodes para ser identificado 

Instituto 

Butantan 

5.6. Se com a foto ainda perdurar dúvida, solicita-se 

exemplar para completar a análise. 

Sucen encaminha exemplar ao Instituto Butantan. 

I Butantan e 

Sucen 

5.7 Se exemplar for identificado e for diferente de Tityus 

serrulatus, stigmurus, bahiensis e obscurus realizar 

investigação no local utilizando o instrumento anexo “Guia de 

Técnico da 

Sucen e 

técnico 

mailto:sucen-dcv@sucen.sp.gov.br


Investigação para locais de captura de escorpiões diferentes 

de Tityus bahiensis, serrulatus, stigmurus ou obscurus” 

municipal 

5.8. Encaminhar o instrumento preenchido, de forma digital 

para ser arquivado na Sucen central 

Sucen regional 

e Sucen 

central 

5.9 registrar no Sistema Escorpio em Outras Espécies a 

quantidade encontrada e no outro campo o nome desta 

espécie identificada. 

 

 

6 RISCOS  
6.1 Acidente durante o processo de transferência do animal para o frasco com 

álcool 70%;  

6.2 Acidente por considerar o animal morto, mas ainda com vida; 

6.2 O uso do EPI e a técnica correta auxiliarão na redução do risco de 

acidente. 

7 OBSERVAÇÕES 
O transporte do animal, caso necessário, deverá respeitar os aspectos legais 

de transporte de espécies para pesquisa. 

Cuidado com fotos em que haja exposição de pessoas, recortar somente o 

objeto escorpião. 
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Guia de Investigação para locais de captura de escorpiões 
diferentes de Tityus bahiensis, Tityus serrulatus, Tityus stigmurus ou 

Tityus obscurus 
Identificação 
 
Município notificador: 
 
Número da notificação: 
 
Serviço SUCEN:  
 
Data da captura:____/____/_______ Data da visita: ____/____/_______ 

 
Responsável pela visita: 

Foto do escorpião capturado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O que chamou a atenção na diferença em relação as outras 4 espécies (Tityus 
bahiensis, Tityus serrulatus, Tityus stigmurus ou Tityus obscurus) descrita no 
Boletim de Atendimento da SUCEN? 
 
 
 
 

 
Espécie identificada a posteriori: 

 
 
 

Identificada por: 



  
 
Localização 

 
Endereço:                                                                                               Número 

 
Complemento 

 
Tefefones de contato: 
Fixo: (   )   
Celular: (   ) 

Latitude:              

 
 

Longitude: 

Instituição/domicílio 

Tipo de Imóvel: 

Pública (  ) 
 
Privada (  ) 

Nome da empresa: 
 
Nome do proprietário: 

Houve alguma mudança de hábito com relação aos moradores/usuários ou 
clientes e na instituição/domicílio? 
 
 

 
Como acha que o escorpião entrou na sua Instituição/domicílio? De onde acha 
que pode ter vindo o escorpião? 
 

 
 
 
 

Descrever o local do encontro/captura do escorpião: 

 
 
 

Quantos escorpiões (vivos e mortos) foram  
encontrados no mesmo local onde esse exemplar foi 
capturado? 

 

Análise da área onde foi encontrado/capturado o escorpião:  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Área vulnerável  

 
( )praça   

   
(  )terreno 
baldio   

(  ) cemitério     (  ) outros 
(______________________) 

 
Para moradores do entorno: 
 
Há muitos escorpiões na região? (  )sim   ( ) não 
 
 
De onde acha que pode ter vindo o escorpião? 
 
 

 
Houve alguma mudançado entorno relacionado a habitações ou a população 
moradora? 
 

 
Descrever o local do encontro/captura do escorpião: 

 
 
 

Quantos escorpiões foram encontrados no mesmo local onde 
esse exemplar foi capturado? 

 

Análise da área onde foi encontrado/capturado o escorpião:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orientações realizadas ao munícipe: 
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Guia de Investigação para locais de captura de escorpiões 
diferentes de Tityus bahiensis, Tityus serrulatus, Tityus stigmurus ou 

Tityus obscurus 
Instruções de Preenchimento 

 
FINALIDADE: Registrar as informações referentes ao encontro/captura de 

escorpião diferente das espécies mais prevalentes e indicadas no Boletim de 

Atendimento para serem identificados e monitorados. 

 
IDENTIFICAÇÃO 
 
 

MUNICÍPIO NOTIFICADOR: anotar o nome do município onde foi o 

encontro/captura de escorpião diferente de Tityus bahiensis, Tityus 

serrulatus, Tityus stigmurus ou Tityus obscurus. 

NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO: colocar o número da notificação de entrada 

no Sistema Escorpio 

SERVIÇO SUCEN: anotar o nome da regional da SUCEN seguido da 

identificação do número romano  

DATA DA CAPTURA: copiar do Boletim de Atendimento a data da captura 

do exemplar 

DATA DA VISITA: anotar a data da realização desta visita 

RESPONSÁVEL PELA VISITA: anotar o nome completo do profissional que 

fez a visita 

FOTO DO ESCORPIÃO CAPTURADO: se possível, colocar a foto do 

escorpião ou imprimi-la e anexando a este instrumento 

O QUE CHAMOU A ATENÇÃO NA DIFERENÇA EM RELAÇÃO AS OUTRAS 

4 ESPÉCIES (Tityus bahiensis, Tityus serrulatus, Tityus stigmurus ou 

Tityus obscurus) DESCRITAS NO BOLETIM DE ATENDIMENTO DA 



SUCEN? Anotar as principais diferenças que não permita que classifique esta 

espécie em Tityus bahiensis, Tityus serrulatus, Tityus stigmurus ou Tityus 

obscurus. 

ESPÉCIE IDENTIFICADA A POSTERIORI: anotar a espécie identificada. 

IDENTIFICADA POR: anotar data, o nome, a instituição e formação do 

identificador. 

 

LOCALIZAÇÃO 

 

ENDEREÇO: anotar o nome do local ou imóvel completo;  

NÚMERO: anotar o número do imóvel visitado; 

COMPLEMENTO: anotar os telefones de contato tanto fixo como celular; 

LATITUDE: anotar a latitude, que deverá ser obtida com aparelho GPS, no 

formato “graus decimais” (gg.ddddd’) e datum WGS_84; 

LONGITUDE: anotar a longitude, que deverá ser obtida com aparelho GPS, 

no formato “graus decimais” (gg.ddddd’) e datum WGS_84; 

Caso o celular não tenha dispositivo GPS utilizar o google maps em um 

computador ou tablet da seguinte maneira: 

Acesse a google maps (https://www.google.com.br/maps/@-23.5441045,-

46.6365671,15z) 

 

Digitar o endereço no campo de busca e clicar em ENTER e logo o balonete 

apontará o local 



 

Clicar com no botão da direita do mouse sobre o balonete e em seguida o 

que há aqui? 

 

No fim da página aparecerá uma mensagem com dados sobre a latitude e 

longitude do local. 

o  



INSTITUIÇÃO/DOMICÍLIO 

 

TIPO DE IMÓVEL: anotar o tipo de imóvel se pública ou privada com nome 

do proprietário ou da empresa 

PERGUNTAR AO PROPRIETÁRIO OU DIRIGENTE? 

Houve alguma mudança de hábito com relação aos moradores/usuários ou 

clientes e na instituição/domicílio?  

Sondar se houve moradores recentes vindos de outras regiões do país ou de 

fora dele, se no entorno houve reforma, construções, mudança de atividade de 

comércio, instalação de empresas. 

Como acha que o escorpião entrou na sua instituição/domicílio?  

De onde acha que pode ter vindo o escorpião? 

DESCREVER O LOCAL DO ENCONTRO/CAPTURA DO ESCORPIÃ: anotar 

o exato local onde o escorpião foi encontrado descrevendo as características 

detalhadas desse espaço.  

QUANTOS ESCORPIÕES FORAM ENCONTRADOS NO MESMO LOCAL 

ONDE ESSE EXEMPLAR FOI CAPTURADO? Anotar o número de escorpiões 

capturados, inclusive se havia outras espécies no mesmo local 

ANÁLISE DA ÁREA ONDE FOI ENCONTRADO/CAPTURADO O 

ESCORPIÃO:  

Realizar uma análise geral da área onde o escorpião foi capturado tentando 

correlacionar com alguma diferença. Se há insetos, outros animais, acúmulo de 

resíduos, materiais e objetos, desordem, rede de esgotos, rachaduras frestas, 

tubulações de ar, ar condicionado, fiação,telefonia, cabos de TV .... 

ÀREA VULNERÁVEL  

 

Indicar qual área vulnerável se: praça, terreno baldio, cemitério se outros, 

anotar a especificação do local. 

PERGUNTAR PARA MORADORES DO ENTORNO: 

Há muitos escorpiões na região? Anotar sim ou não 

De onde acha que pode ter vindo o escorpião? 



Houve alguma mudança do entorno relacionado a habitações ou a população 

moradora? 

 Sondar se houve moradores recentes na região vindos de outros locais do 

país ou de fora dele, se no entorno houve reforma, construções, mudança de 

atividade de comércio, instalação de empresas. 

Verificar se há alguma hipótese de como o escorpião adentrou naquele local e 

de onde pode ter vindo (materiais de construção, caixas de verduras, resíduos 

sólidos depositados, móveis, plantações entre outros)? 

DESCREVER O LOCAL DO ENCONTRO/CAPTURA DO ESCORPIÃO: 

anotar o exato local onde o escorpião foi encontrado descrevendo as 

características detalhadas desse espaço.  

QUANTOS ESCORPIÕES FORAM ENCONTRADOS NO MESMO LOCAL 

ONDE ESSE EXEMPLAR FOI CAPTURADO? Anotar o exato local onde o 

escorpião foi encontrado (embaixo de uma árvore, próximo a um banco, no 

tumulo tal.........) descrevendo as características detalhadas desse espaço.  

ANÁLISE DA ÁREA ONDE FOI ENCONTRADO/CAPTURADO O 

ESCORPIÃO: 

Realizar uma análise geral da área onde o escorpião foi capturado tentando 

correlacionar com alguma diferença. Se há insetos, outros animais, acúmulo de 

resíduos sólidos.... 

 ORIENTAÇÕES REALIZADAS AO MUNÍCIPE: 

Descrever as orientações que foram dadas ao munícipe 
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