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SUMÁRIO 

1.1 O mapeamento das áreas de risco para o controle de escorpião deve ser 

planejado pela equipe técnica do município considerando os dados do Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação – SINAN e notificação de presença 

ou visualização de escorpião. M   

1.2. Após a identificação de um domicílio com a presença do escorpião devem 

ser visitados além do imóvel de ocorrência, um raio de 30 metros que poderá 

ser traçado à medida em que se insere o dado (com latitude e longitude) no 

menu -notificação no Sistema Escorpio da SUCEN. Ele traçará o mapeamento 

da região a ser visitada. No caso de a ocorrência ser em zona rural, deve-se 

estabelecer um raio de 100m para busca ativa1.  

Utilizamos o limítrofe de 30 metros baseado na evidência científica que aponta 

que a mobilidade de um escorpião, Tityus serrulatus, pode chegar até 29,34 

metros2 

1.3 Se durante a visita de atendimento não encontrar o escorpião nem vivo 

nem morto a busca deverá ser realizada em “cruz”:  imóvel da frente, do lado 

esquerdo , direito e nos fundos  

1.4. Segue o exemplo de uma sequência de figuras ilustrativas do 

planejamento do mapeamento das áreas de risco, quando há o 

encontro/captura do animal em um imóvel e a área de trabalho para manejo 

que deverá ser implementada.  

 



 

Visão superior do imóvel com escorpião e ampliação da vistoria com um raio de 
30 metros a partir do primeiro encontro. 

 
Visão superior de ampliação de raio de vistoria a partir de novos 

encontros/capturas respeitando o raio de 30 metros. 

1.5. Segue o exemplo de uma sequência de figuras ilustrativas do 

planejamento do mapeamento das áreas de risco, quando não há o 

encontro/captura do animal, realizado em uma região do município do Estado 

de São Paulo.  



 
Domicílio notificante  

 
Vistoriar imóvel da direita e da esquerda (com X) 

 
Vistoriar em frente (terreno baldio) 
 



 
Vistoriar no fundo (área de plantação) principalmente a base dos muros, 
troncos e cerca. 
 

2 Objetivo:  

 Ampliar a área de busca de escorpião, ao redor do local do encontro do 

animal, com a intencionalidade de fazer um bloqueio evitando infestação. 

3 Responsabilidade:  

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. 

3.1.2 Municipal 

 A responsabilidade da busca, captura é dos técnicos municipais  e faz 

parte do plano municipal de intervenção para o escorpião, conforme 

PORTARIA Nº 2.436, de 15 de setembro de 2107, LEI de 13.595, de 05 de 

janeiro de 2018 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:  



Em todas as áreas, seja domicílio ou área aberta, próximas ao local de 

encontro do escorpião. 

 

5 Descrição do procedimento: 

AÇÃO EXECUTOR 

5.1. Após a identificação de área urbana e periurbana com 

notificação de escorpião ou por acidente, os técnicos 

municipais treinados deverão planejar a ampliação da área a 

partir do ponto principal (presença de escorpião) colocando a 

localização no aplicativo Google maps Exemplo Rua Paula 

Souza 166- sede da Sucen SP. 

 

Clique com o botão da direita do mouse e em seguida no item 

medir distância. 

 

Equipe Técnica 

do município 



 

Em seguida vá traçanco rotas de 30 metros no entorno do 

ponto para planejar as visitas. 

 

 

  Caso na visita não visualize o escorpião utilize o 

planejamento de “cruz", vistoriando o imóvel da frente, 

fundos, lateral direita e esquerda. 

5.2. Realizar a busca ativa segundo os POPs 

Identificação de áreas com presença de escorpião, busca 

 

Equipe Técnica 



ativa em área externa ao domicílio – Peridomicílio, busca 

ativa áreas públicas e vulneráveis  

Se presença de escorpião aplicar POP captura segura 

do município 

5.3. Encerrar a vistoria e orientar os moradores quanto ao 

contato para: 

- possíveis retornos para captura; 

- possíveis retornos no caso de não ter encontrado o animal, 

mas o morador volta a visualizá-lo. 

- Oferecer folhetos de orientações: (no arquivo) 

Orientações gerais para prevenção de acidente com  

Escorpião no domicílio e peridomicílio 

Orientações gerais para a captura segura de escorpiões  

Orientações gerais para prevenção de acidente com 
escorpião no cemitério 

 

Equipe Técnica 

do município 

5.4. Fazer o relatório conforme a orientação da chefia do 

município. 

Equipe Técnica 

do município 

 

6 RISCOS  
6.1 Acidente durante o processo de vistoria. O uso do EPI e a técnica correta 

auxiliarão na redução do risco de acidente. 



 
7 OBSERVAÇÕES 
 
7.1 O mapeamento em áreas urbanas deverá seguir sempre os imóveis ao 

redor do domicílio em que foi encontrado o escorpião  ou mesmo a “pele do 

escorpião” com raio de 30 metros, ampliando a vistoria gradativamente a 

medida que forem sendo encontrados os escorpiões. No caso do não encontro 

utilizar o mapeamento de “cruz” 

7.2 As revisitas serão programadas com um prazo de 60 dias ou a qualquer 

momento quando houver  visualização/captura do animal pelo morador ou 

caso de escorpionismo. 
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