
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS 

Diretoria de Combate a Vetores 

 

BOLETIM  DE ATENDIMENTO À NOTIFICAÇÃO DE ESCORPIÃO  

 Instruções de Preenchimento 

 

1 – FINALIDADE: Registrar as informações referentes ao atendimento à notificação de escorpião do 

local do encontro/captura do animal com realização de busca ativa por técnicos municipais em 

área/setor/quarteirão da localidade. 

 

2 – CABEÇALHO:  

2.1- MUNICÍPIO: anotar o nome do município onde foi realizada a busca ativa para 

encontrar/capturar o escorpião; 

2.2- BAIRRO: anotar o nome do bairro onde foi realizada a busca ativa para encontrar/capturar o 

escorpião;  

2.3- ÁREA, SETOR CENSITÁRIO, QUARTEIRÃO: anotar o número da área do setor onde foi 

realizada a busca ativa do animal, conforme Programa de Assessoria aos Municípios para 

Vigilância e Controle de Escorpião no Estado de São Paulo (PAM - ESCORPIÃO); 

2.4- NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO SINAN (Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação): caso tenha ocorrido acidente, anotar o número do SINAN referente ao 

ocorrido. Para situação de reclamação do encontro/captura de escorpião em que não tenha 

ocorrido acidente deve-se assinalar a casela não se aplica; 

2.5- NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO: Copiar o número da Ficha de Notificação de Escorpião 

aberta pelo requisitante que encontrou/capturou ou visualizou o escorpião.Esse número será 

sempre  o mesmo. Ele poderá se repetir mesmo em retornos caso seja necessário. 

 

3. CORPO 

3.1- ENDEREÇO: anotar o nome do logradouro completo, caso realize busca ativa em vários 

endereços coloque um em cada linha; 

3.2- NÚMERO: anotar o número de cada logradouro visitado; 

3.3- LATITUDE: anotar a latitude, que deverá ser obtida com aparelho GPS, no formato “graus 

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

3.4- 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: 



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

46.6365671,15z) 

 

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

apontará o local 

 

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

aqui? 

 

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

longitude do local. 

https://www.google.com.br/maps/@-23.5441045,-46.6365671,15z
https://www.google.com.br/maps/@-23.5441045,-46.6365671,15z
https://www.google.com.br/maps/@-23.5441045,-46.6365671,15z


o  

3.5- TIPO DE IMÓVEL: anotar com a numeração do tipo de imóvel de acordo com a legenda 

descrita no rodapé do boletim; 

3.2 SITUAÇÃO DO IMÓVEL: assinalar com um X a situação do imóvel: 

 T - Trabalhado: imóvel onde foi possível realizar a visita com busca ativa de captura 

do escorpião; 

 F - Fechado: imóvel fechado no momento da visita. 

 R - Recusa: imóvel que não será trabalhado por recusa do morador. 

 D - Desabitado: imóvel desabitado ou em construção. 

3.3 CAPTURA: anotar o número de espécies capturadas. 

 Vivo ou Morto: anotar a quantidade de escorpiões encontrados no imóvel, em cada 

coluna descrita (vivo ou morto). 

 Nº Amostra: Anotar o número da amostra por imóvel que será encaminhada para a 

Unidade de Vigilância de Zoonoses. Colocar uma etiqueta no frasco com o(s) 

escorpião (ões) em número sequencial conforme for ocorrendo a captura.  

 Espécime: Assinalar, na coluna correspondente, o número de exemplares encontrados. 

T. serrulatus – nesta coluna anotar o número de exemplares capturados desta espécie. 

 
Fonte: Manual de controle de escorpiões http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_controle_escorpioes.pdf 

 

 
 
T. bahiensis – nesta coluna, anotar o número de exemplares capturados desta espécie. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_controle_escorpioes.pdf


 
Fonte: Manual de controle de escorpiões http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_controle_escorpioes.pdf 

 

  T. stigmurus - nesta coluna, anotar o número de exemplares capturados desta espécie. 

 

Fonte: Manual de controle de escorpiões http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_controle_escorpioes.pdf 

 

T. obscurus- nesta coluna, anotar o número de exemplares capturados desta espécie. 

                                 

Fonte: Manual de controle de escorpiões http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_controle_escorpioes.pdf 

 

Outros – outra espécie que não seja T. serrulatus, T. bahiensis, T. stigmurus ou T. obscurus 

Não ident- Anotar o número de exemplares coletados que não foi possível realizar a 

identificação da espécie. 

 

3.4 LEVANTAMENTO – realizar busca ativa no intra e peridomicilio. 

Local de encontro do escorpião – assinalar com X o local de encontro do escorpião, seja no 

peridomicilio ou no intradomicilio. Para coleta de animais vivos e mortos  de espécies diferentes em 

um mesmo domicilio deve-se registrar separadamente em cada linha do boletim. 

Outros artrópodes – assinalar com X se há presença de outros artrópodes próximo ao local de 

encontro do escorpião. 

 

3.5 RODAPÉ 

RESPONSÁVEL: escrever o nome completo do responsável pelas informações. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_controle_escorpioes.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_controle_escorpioes.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_controle_escorpioes.pdf


DATA: colocar o dia, mês e ano da coleta das informações. 

OBSERVAÇÃO: 

Este boletim deverá ser preenchido pela equipe de campo municipal e encaminhado, diariamente, ao 

coordenador do município para ser digitado no sistema informatizado do Programa de Assessoria aos 

Municípios para Vigilância e Controle de Escorpião no Estado de São Paulo (PAM - ESCORPIÃO). 


