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SUMÁRIO 

1.1 O manejo de escorpiões exige uma série de cuidados e de um treinamento 

específico para que os trabalhadores que forem manipular o animal tenham 

segurança suficiente (POP Segurança do Trabalhador para Captura de 

Escorpiões) para capturá-lo de forma biologicamente preservada a fim de 

utilização para diagnóstico das espécies com finalidade de vigilância 

epidemiológica, pesquisas e possível fabricação de soro antiescorpiônico1,2. 

1.2 A captura é o método mais eficiente de intervenção em caso de aumento 

do índice de infestação e esta fundamentada na Instrução Normativa IBAMA Nº 

141, de 19 de dezembro de 2006 (D.O.U. de 20/12/06) que regulamenta o 

manejo ambiental da fauna sinantrópica nociva, como o escorpião2 e Instrução 

Normativa nº 160, de 27 de abril de 20073. (no arquivo: documentos de apoio) 

1.3 A captura deverá ser realizada por técnicos treinados do município da área 

com presença de escorpião. 

2 Objetivo:  

 Realizar a captura do escorpião de forma segura como medida de 

intervenção em imóveis de área rural ou urbana para conter infestação e 

contribuir para a pesquisa científica e fabricação de soro antiescorpiônico. 

3 Responsabilidades:  

3.1 SUCEN 

3.1.1 A Sucen tem a responsabilidade de implementar e apoiar ações de 

vigilância e monitoramento no controle do escorpião no Estado de São 

Paulo, assessorando os munícipios que apresentam aumento de seus 

indicadores planejando estratégias, dentre elas a capacitação técnica, para 

um efetivo resultado. 



1.1.1. A responsabilidade da busca, captura e do plano de intervenção 

municipal para o escorpião é dos técnicos municipais, conforme  

PORTARIA Nº 2.436, de 15 de setembro de 2107, LEI de  13.595, de 

05 de janeiro de 2018 e Instrução Normativa IBAMA Nº 141, de 19 de 

dezembro de 2006. 

1.2. Instituto Butantan 

1.2.1. Dar suporte técnico às equipes responsáveis pelo controle de 

escorpiões na identificação das espécies de importância em saúde 

4 Aplicação:  

A captura segura de escorpião deverá ocorrer em todos os locais onde houver 

a presença de escorpião próximo do convívio humano, colocando-o em risco. 

5 Descrição do procedimento: 

AÇÃO EXECUTOR 

5.1 Treinamento inicial da equipe técnica do município. SUCEN e  

Instituto 

Butantan 

5.2 Todos os técnicos municipais que vão executar a captura 

do animal deverão estar utilizando os EPI recomendados. 

Equipe Técnica 

do município 

5.3 Preparar os frascos que for utilizar para a coleta. Eles 

devem ter boca larga, ser de plástico com tampa rosqueada 

com pequenos furos na tampa para que o animal possa 

respirar. No fundo deve-se colocar um chumaço de algodão 

umedecido com água para que mantenha o animal em bom 

estado biológico até ser encaminhado para a Unidade de 

Vigilância de Zoonose. Evitar colocar muitos animais no 

mesmo frasco; 

Equipe Técnica 

do município 



 

5.4 Deixar o frasco em uma superfície próxima ao local da 

coleta. O recipiente deverá ser mantido em local protegido do 

sol e da chuva; 

5.5 Ao visualizar o escorpião, aproximar-se o suficiente para 

apreendê-los com uma pinça 

anatômica com ponta romba e 30 cm 

pelo metassoma (cauda).  

5.6 Segure a pinça na metade superior para evitar que o 

animal quando preso toque sua mão, em seguida deposite-o 

no frasco aberto. Esteja seguro da distância entre você e o 

animal para que seja o suficiente para evitar o 

desprendimento acidental durante o processo. 

5.7 Fechar logo em seguida para evitar escape do animal. 

5.8 Nas figuras a seguir verifique: a esquerda a localização 

do metassoma onde a pinça deve apreender o animal e a 

direita como deve ser depositado no frasco.  

Não pode exercer pressão excessiva com a pinça para que o 

animal seja preservado. 

 

 

 

 

 

Equipe Técnica 

do município 



Figura 1: Captura segura de escorpião com pinça longa. 

 

 

 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Superintendência de 
Controle de Endemias. Centro de Vigilância epidemiológica. Instituto Butantan. 
Manual de Diretrizes para as atividades de controle de escorpiões. 1994 
digitalizado no material de apoio) 

 

5.9 Se coletar escorpião morto não colocá-los junto com o 

vivo para evitar o canibalismo, condição comum para esses 

animais. 

5.10 A Unidade de Vigilância de Zoonose dará o destino 

correto para ele. 

5.11 Caso necessite utilizar o escorpião morto para fins 

didáticos colocá-lo em recipiente de vidro e cobrir com álcool 

70% para preservar sua estrutura. 

Equipe Técnica 

do município 

5.12 Colocar os frascos com os escorpiões acondicionados 

em caixa plástica fechada com travas, devidamente 

identificada quanto ao conteúdo, protegida do sol, arejada 

(furos pequenos na tampa).  

5.13 Caso o encaminhamento seja em grande quatidade de 

animais preparar uma caixa plástica com superfície interna 

completamente lisa (para corrigir imperfeições pode ser 

utilizado o plástico adesivo transparete tipo “Contact”) e fazer  

pequenos furos na tampa para que os animais possam 

respirar.  

5.14 Acomodar bandejas tipo caixa de ovos intercaladas com 

folhas de papelão  e colocar uma bandeja (dessas 

descartáveís de isopor) com algodão umedecido tomando o 

cuidado de não encharcar muito para que a água não caía 

na caixa durante a movimentação, como observadas nas 

fotos a seguir. 

Equipe Técnica 
do município 



5.15 A caixa deverá ser bem fixada no porta malas do 

automóvel que fará o transporte até a Unidade de Vigilância 

de Zoonose. 

 

 

 
Fonte: Fotos do Instituto Butantan 

OBS Para uma caixa como essa da foto, poderá ser 

acomodado até 800 escorpiões. 

Fazer o relatório conforme a orientação da chefia do 

município. 

Equipe Técnica 

do município 

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



durante o transporte. 

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

escorpionismo. 

7 OBSERVAÇÕES 
7.1 Em regiões onde há infestação de escorpiões a equipe técnica do 

município deverá orientar os cidadãos a captura segura. 

7.2 Os escorpiões podem ser capturados pela população em geral colocando 

um frasco de plástico com boca larga sobre o escorpião e em seguida deslizar 

uma folha de papel bem firme tipo cartolina abaixo virando o frasco para que 

ele seja enclausurado. Este processo deve ser realizado com cautela e com o 

morador que se sentir seguro em fazer esse procedimento para evitar 

acidentes com o animal e com quem está fazendo a captura. Feche bem o 

frasco e encaminhe para uma unidade notificante (atenção básica UBS, ESF) 

ou Unidade de Vigilância de Zoonose (o antigo Centro de Controle de 

Zoonose), caso haja na cidade.  

   

 

7.3 Outra forma de captura é com uma pinça bem longa mais de 30 cm 

colocando o escorpião em frasco com boca larga e tampa como visto na figura 

naterior). Na identificação colocar o local em que foi capturado e o local para 

contato para que seja realizada busca ativa4. 

7.4 O frasco de vidro deve ser evitado para não ocorrer quebra e escape de 

escorpião. 

Sugestão de folder educativo no arquivo: Folder sugestões de orientações para 

captura segura de escorpião pela população 
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