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SUMÁRIO 

1.1 A busca ativa de escorpiões é a principal intervenção para a detecção do 

animal no domicílio, bem como permitir a identificação da espécie pela captura 

e contribuir para o planejamento efetivo do controle do animal naquele meio 

urbano.  

1.2 Algumas espécies de escorpiões têm se adaptado muito bem em ambiente 

urbano, como é o caso dos butídeos brasileiros Tityus bahiensis, T. serrulatus e 

T. stigmurus e que no caso de surto de infestação deverá ser contido pautados 

na Instrução Normativa IBAMA n. 141/2006 que regulamenta o controle e o 

manejo ambiental da fauna sinantrópica nociva, como é o caso dos escorpiões 

(documentos de apoio)1. 

1.3 Dentro do imóvel os escorpiões, assim como em ambiente natural, se 

escondem em frestas nos locais mais escuros, úmidos e com pouco 

movimento. Podem também ficar do lado externo da casa que também deve 

ser vistoriada2. 

1.4 A vistoria deve ser feita procurando os escorpiões no microhabitat mais 

provável (área interna e externa dos imóveis), como em roupas e sapatos, 

assoalhos e rodapés soltos, ralos de cozinha e banheiro, entulhos, terrenos 

baldios, materiais de construção abandonados, lixo domiciliar2. 

1.5 O local do encontro/captura do animal pelo morador deve ser amplamente 

pesquisado na busca ativa. No caso de ocorrência em zona rural, deve-se 

estabelecer um raio de 100m para essa busca ativa3. 

 

  



2 Objetivo:  

 Encontrar o escorpião na área interna do domicílio – intradomicílio com 

vistas ao planejamento de controle eficiente. 

3 Responsabilidade:  

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 municípios que apresentam aumento de 

seus indicadores planejando estratégias, dentre elas a capacitação 

técnica, para um efetivo resultado. 

3.1.2. 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 21074, LEI de  13.595, 

de 05 de janeiro de 20185  e pela Instrução Normativa IBAMA Nº 141, 

de 19 de dezembro de 2006. 

3.2. Instituto Butantan  

3.2.1. Dar suporte técnico às equipes responsáveis pelo controle de 

escorpiões na identificação das espécies de importância em saúde  

4 Aplicação:  

Este procedimento se aplica quando houver referência da população indicando 

o encontro/captura de escorpião em uma determinada localidade e/ou quando 

houver escorpionismo. 

5 Descrição do procedimento: 

AÇÃO EXECUTOR 

5.1 Os técnicos designados pelo município deverão estar 

treinados para executar a intervenção de busca ativa de 

escorpiões no intradomicílio. A partir do primeiro registro de 

captura de escorpião (Ficha de notificação)  ou registro de 

escorpionismo (SINAN) no município, os técnicos designados 

para o trabalho serão instrumentalizados com material 

científico de apoio para execução dos procedimentos. Caso o 

SUCEN e/ou 

I.Butantan 



município já tenha os técnicos treinados, porém a intervenção 

não surta efeito pode-se necessitar de um treinamento 

adicional, planejado exclusivamente para aquela região. 

5.2 No domicílio, identificar-se e solicitar autorização para os 

moradores para a realização da vistoria.  

5.3 A equipe deve ser minimamente formada por dois 

profissionais treinados. 

5.4 O morador deverá sempre estar próximo aos técnicos para 

indicar o local exato do encontro do animal e receber as 

orientações de precauções e prevenção à medida que vai 

ocorrendo a vistoria.  

Equipe 

Técnica do 

município 

5.5 Preparar o material para realizar a busca ativa de acordo 

com o procedimento operacional padrão de segurança do 

trabalhador para captura de escorpiões, além de pinça longa, 

lanterna, se possível com luz ultravioleta1 e frascos plásticos 

de boca larga com tampa.  

Equipe 

Técnica do 

município 

5.6 Realizar a vistoria sempre no sentido horário, para não 

deixar de vistoriar nenhum ponto 

 Vistoriar o banheiro com enfoque2 nos seguintes locais:  

1 ralos, 2 frestas em portas e janelas ou paredes, 3 batentes, 

4 espelhos, assento sanitário 5 toalhas penduradas e cestos 

de roupas/sapatos 6 dentro de armários e gavetas e 7 em 

pano de chão e tapetes. 

Equipe 

Técnica do 

município 

 
1 Utilizando lanternas que emitem luz ultravioleta UV é mais fácil  encontrar escorpiões, pois eles têm uma 
característica peculiar de serem fluorescentes a presença dessa  luz . O feixe de luz da lanterna comum 
pode afugentar o animal. 
 



 
 
 
 
5.7 Vistoriar a cozinha com enfoque2: 

1 revestimento, rodapés soltos e ralos, 2 vãos de parede, 3 

frestas em janelas, 4 equipamentos e móveis da cozinha,5 

objetos soltos e 6 armários e gavetas.   

 

 

 

 



5.8 Vistoriar o quarto com enfoque2: 

1 frestas, vãos e parede, 2 batentes, portas e janelas 3 

móveis, quadros e tapete 4, roupas e sapatos 5, objetos 

largados e 6 armários e gavetas  

 

5.9 Vistoriar a sala com enfoque 2: 

1 assoalho e rodapé soltos, 2 frestas, vão e parede 3 

batentes, portas e janelas, 4 móveis, cortinas, estantes, 

quadros, lareiras, 5 roupas e sapatos e 6 objetos largados. 

 

  
5.10 Caso encontre escorpião no domicílio capturá-lo 

(conforme POP captura segura) em frasco de boca larga e 

Equipe 

Técnica do 



encaminhar para a Unidade de Vigilância de Zoonoses, 

preenchendo o Boletim de Atendimento à Notificação de 

Escorpião (instrumentos) 

5.11Caso encontre escorpião de espécies diferentes no 

mesmo local de captura colocar em frascos separados e 

assinalar no boletim correspondente. 

5.12 Procure não deixar o domicílio muito remexido, evitando 

desgaste ao morador. 

município 

5.13 Encerrar a vistoria e orientar os moradores quanto2:  
 
5.13.1 Verificar cuidadosamente calçados, roupas, toalhas e roupas 

de cama, antes de usá-los; 

5.13.2 Limpar periodicamente ralos de banheiro e cozinha e caixas 

de gordura; 

5.13.3 Usar tela nas aberturas dos ralos, pias e tanques. 

Preferencialmente ralos sifonados; 

5.13.4 Manter camas e berços afastados, no mínimo, 10 cm da 

parede; 

5.13.5 Evitar que roupas de cama toquem no chão; 

5.13.6 Tomar cuidado com frestas nas: paredes, teto, chão, móveis, 

rodapés e portas rebocando e ou calafetando sempre que houver 

vãos que podem servir de esconderijo para  escorpiões; 

5.13.7 Vedar soleiras de portas com rolos de areia ou tiras de 

borracha; 

5.13.8 Telar aberturas de ventilação de porões; 

5.13.9 Verificar se as telas de portas e  janelas se encaixam 

corretamente na esquadria e mantê-las em boas condições e sem 

rasgos; 

5.13.10 Manter todos os pontos de energia e telefone devidamente 

vedados; 

5.13.11 Acondicionar o lixo domiciliar em sacos plásticos ou em 

outros recipientes fechados e encaminhá-lo para o serviço de 

coleta. Nunca jogar lixo em terrenos baldios para diminuir as fontes 

de alimento dos escorpiões: grilos, baratas,aranhas e outros 

pequenos animais invertebrados; 

5.13.12 Não utilizar inseticidas ou produtos químicos com a 

 



finalidade de exterminar o escorpião, pois terá pouca utilidade e 

poderá fazer com que eles saiam das frestas, aumentando o risco 

de acidente; 

5.14 Caso necessite  exterminar um ecorpião que te coloca em risco 

utilize ação mecânica: chinelada/pancada  ou qualquer objeto longo 

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. 

Cuidado com pisadas no escorpião, pois dependendo da sola do 

calçado ele poderá entrar o contato com o pé e causar acidente. 

  

5.15 Encerrar a vistoria no intradomicílio e orientar aos 

moradores quanto a:  

- possíveis retornos e monitoramento na situação de 

captura do escorpião; 

- possíveis retornos no caso de não ter encontrado o 

animal, mas o morador voltar a visualizá-lo. 

-Oferecer folhetos de informações: 

Orientações gerais para prevenção de acidente com  

Escorpião no domicílio e peridomicílio 

Orientações gerais para a captura segura  de escorpiões  

  

 

5.16 Fazer o relatório conforme a orientação da chefia do 

município. 

Equipe 

Técnica do 

município 



6 RISCOS  
6.1 Sobre uso inadequado de praguicida/inseticida pelos moradores na 

área pública: 

Ainda são necessários estudos de efetividade (mundo real) para que produtos 

quimícos sejam utilizados para controle do escorpião. Até o momento os 

produtos testados foram em laboratório e para pequenos números de 

escorpiões. Ainda não se sabe o que esses produtos podem fazer no 

ambiente e no controle efetivo do escorpião. Sabe-se no entanto que logo 

após a aplicação poderá haver desalojamento deles e aumentar o risco de 

acidente. A aplicação de produtos químicos de higienização doméstica 

compostos por formaldeídos, cresóis e paracloro-benzenos e de inseticidas, 

raticidas, mata-baratas ou repelentes do grupo dos piretróides e 

organofosforados não são indicados, pois causam o desalojamento dos 

escorpiões para locais não expostos à ação desses produtos, aumentando o 

risco de acidentes2.  

6.2 O fogo NUNCA deve ser utilizado para conter uma infestação de 

escorpião, pois pode provocar descontrole expondo o homem a um maior risco 

de acidente e dar início à um incêndio descontrolado próximo.É inverdade que 

o animal se contorce e morre com seu próprio veneno, ele acaba morrendo 

por desidratação1,2. 

 
7 OBSERVAÇÕES 
 
7.1A intervenção de controle natural, realizada por estímulo próprio por alguns 

moradores, como criação de animais que comem os escorpiões - galinha 

d’angola - pode resultar em outros problemas de saúde púbica, uma vez que  

galinheiros podem ser focos para insetos, como os flebotomíneos, 

responsáveis pela ocorrência da leishmaniose visceral que também tem alta 

letalidade. 
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