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Plano de Ação para Manejo e Controle de Escorpião 2020-2021. 
 

 

 

Identificação do Município 

 
Nome do Prefeito: Albertino Domingues Brandão. 
Endereço da Prefeitura: Rua Marechal Deodoro n°261. 
Secretário Municipal da Saúde: Paulo Sérgio Américo. 
Presidente do Conselho M de Saúde: Maria Aparecida de Souza Pinto. 
Localização da Secretaria M de Saúde: Rua Rui Barbosa n° 215. 
Telefone (14)35531444-Fax (14)35531190. 
E-mail: saudeguaimbe@hotmail.com 
 
Guaimbê, Município da 7° região administrativa, fundada em 08 de novembro de 1944, 
localizada na zona média noroeste, entre os rios Feio e Tibiriçá, tendo como municípios 
limítrofes Marília a 35Km, Lins a 35Km, sendo estes os mais importantes. Estamos a 
457Km da cidade de São Paulo. 
Temos como principais culturas: A cana-de-açúcar, gado de corte e diversificada por várias 
outras culturas. Atualmente boa parte da mão de obra local, está sendo absorvida em 
frigoríficos na cidade de Lins e empresas na cidade de Marília. 
Possui uma área de 219Km ², com população atual de 5756 habitantes, População 
Urbana:5.226 e população Rural:530 habitantes. O município de Guaimbê, tem em seu 
território, uma Usina de energia solar. 
A densidade demográfica (hab./Km²) é de 24,92%. 
Número de imóveis na área urbana: 2611 imóveis. 
 
 
 

Infraestrutura de Saúde Existente 

 
Contamos em nossa rede municipal com a seguinte estrutura: 
 02 Unidades Estratégia Saúde da Família, com funcionamento no horário das 07 horas da 
manhã, às 17 horas; 
01 Pronto Atendimento no sistema de Plantões no horário das 19 horas até as 07 horas 
durante a semana e nos finais de semana/feriados plantão de 24 horas. 
 
 
 
 
 
 

mailto:saudeguaimbe@hotmail.com
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Recursos Humanos 

 
03 Agentes de Controle de Vetores. (capacitados) 
01 Coordenador de Equipe e supervisor de equipe 
01 Profissional de IEC e supervisor de equipe 
01 Vigilância epidemiológica. 
01 Vigilância Sanitária. 
01 Comunicação e Mobilização. 
02 Equipes de Agentes Comunitários (11 ACS). 
 

Equipamentos 

 
02 Pinças para captura  
02 Ganchos para remover galhos, entulhos e verificar frestas. 
01 Farolete para iluminar locais escuros e frestas 
02 EPIs ( Incompletos) 
* Frascos para colocar os escorpiões: temos disponibilidade suficiente. 
01 carro Saveiro modelo 2014(em bom estado de conservação) Obs.: Disponibilidade 
reduzida para uso no combate às arboviroses. 
 
 

Resumo de notificações ano 2018, 2019 e 2020 
 

Ano Notificações Com sinan T.serrulatos T. bahiensis T. stgmurus Outros 

2018 2 1 0 0 0 1 

2019 15 4 1 0 0 0 

2020 27 16 0 0 0 0 

 
Acompanhamento de Atendimentos anos de 2018,2019,2020 
 

ano Notificações Atendidas Não 

atendidas 

T.Serrulato

s 

T. Bahiensis T. Stgmurus T. Obscurus Outros 

especies 

Não 

identificado 

2018 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

2019 15 15 0 1 0 0 0 0 0 

2020 27 27 0 7 0 0 0 0 0 

 
 

Tipo de imóvel em Notificação ano 2020  
 

Residencia Edificio Escola Industria Órgão 

p~ublico 

Logradouro Terreno 

Baldio 

Cemitério Praça/ 

Parque 

Comercio Outros 

23 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
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Tipo de imóvel em Atendimento ano 2020 

 
Residencia Edificio Escola Industria Órgão 

publico 

Logradouro Terreno 

Baldio 

Cemitério Praça/ 

Parque 

Comercio Outros 

103 0 0 0 7 0 10 0 0 12 3 

 
 

Exemplares por tipo de imóvel  ano 2020 
 

Residencia Edificio Escola Industria Órgão 

publico 

Logradouro Terreno 

Baldio 

Cemitério Praça/ 

Parque 

Comercio Outros 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
Indice de Infestação Domiciliar (IID) ano 2020 

 
Imóveis positivos Imoveis pesquisados Indice de infestação domiciliar IID 

8 136 5,88 

 

Indice de intensidade de Infestação  (III) ano 2020 

 

 

Exemplares capturados Imoveis positivos Indice de intensidade deinfestação III 

13 8 1,63 

 

* OBS: Não tivemos óbito por picada de escorpião em nosso município até a presente data. 
 

 
Objetivos 

 
* Temos como principais metas: 
- Estimular a população a registrar notificação de escorpiões; 
-Atendimento das notificações com menor tempo possível, priorizando as notificações 
com acidentes de acordo com o sinan. 
- Melhorar o preenchimento das notificações para identificar o imóvel corretamente. 
- Trabalhar a parte educativa junto a população a fim de reduzir os locais que sirvam de 
abrigos para os escorpiões e também evitar acidentes (usar folhetos explicativos) e 
quando possível (vide pandemia) realizar palestras nas escolas e outros locais que se 
façam necessários) 
– Retomar a sala de situação de arboviroses (vide pandemia) assim que possível, para 
trabalhar e discutir a temática arboviroses com diversos setores da sociedade e setor 
público) 
-Reduzir o risco de acidentes com escorpiões, através de orientação junto a população em 
geral, de modo específico grupos de trabalhadores de construção e limpeza. 
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Atenção Básica 

 
As ações de assistência no combate às arboviroses são de fundamental importância no 
Planejamento de sua contingência. As ações de nível básico, bem como as de média 
Complexidade, são executadas pelos níveis municipal, de maneira pactuada. As ações da 
Atenção Básica devem ser desenvolvidas por equipe multidisciplinar, abrangendo ações de 
proteção, Prevenção, promoção e transferência de responsabilidade sanitária sobre as 
diferentes comunidades. 
Na organização da atenção, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) e o Agente de Controle 
de vetores (ACV) desempenham papéis fundamentais, pois se constituem como elos entre 
a Comunidade e os serviços de saúde. Assim como os demais membros da equipe, tais 
agentes devem ter Corresponsabilidade com a saúde da população de sua área de 
abrangência. Por isso, devem Desenvolver ações de promoção, prevenção e controle dos 
agravos, seja nos domicílios ou nos demais Espaços da comunidade, e embora realizem 
ações comuns, há um núcleo de atividadesque é específico A cada um deles. 
No processo de trabalho, estes dois atores, ACS e ACE, devem ser corresponsáveis pelo 
controle das Endemias, integrando suas atividades de maneira a potencializar o trabalho e 
evitar a duplicidade das Ações que, embora distintas, se complementam. 
Um dos fatores fundamentais para o êxito do trabalho é a integração das bases territoriais 
de Atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Controle de Endemias. O 
gestor municipal, Junto às equipes de saúde, deve organizar seus serviços de saúde e 
definir suas bases territoriais, de acordo com sua realidade, perfil epidemiológico, 
aspectos geográficos, culturais e sociais, entre outros. 
 
 

Atenção Primária a Saúde 

 
O fluxo dos pacientes com suspeita de acidente com escorpião são atendidas 
prioritariamente e encaminhadas para o serviço de referência de acordo com protocolo, 
dentro do prazo estipulado. Os casos de acidentes são registrados no sistema Sinan que 
conta com enfermeira da vigilância epidemiológica para aliemtar o sistema e preenher as 
fichas de notificação e agravos. 
As fichas de notoficação de escorpião são preenchidas pela enfermeira da V.E, 
Enfermeiros dos PSFs, Secretário da saúde e coordenador de equipe de controle de 
vetores, supervisor de equipes. 
 

Atenção Secundária 

 
Os pacientes com casos de acidentes são encaminhados para o serviço de referência na 
cidade de Marília, após atendimento médico nas unidades de saúde. 
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Combate ao Escorpião 

 
*As ações de combate ao escorpião no município são permanentes: 
-Visita de ispeção aos imóveis com notificação com prioridade as notificações com Sinan 
com pelo menos 5 imóveis.  
- Orientação e entrega de folheto sobre escorpião nos imóveis com visitas de atendimento 
as notificações. 
-Encaminhamento das amostras de escorpião para análise no sistema Scorpi-Gram. 
- Alimentação de dados no sistema Sisaweb/ Escorpião. 
- Plano de ação para Manejo e controle de escorpião 2020 – 2021. 
 

 

Monitoramento da infestação de Escorpião: 
 
Realizar visitas nos locais de notificação com ampliação de número de imóveis conforme 
necessário. 
Divulgação na rádio comunitária 
Divulgação com carro de som. 
Trabalhos educativos em toda rede escolar municipal e estadual, entidades religiosas; 
(vide pandemia) 
 
 

Desenvolvimento das ações 

 
Temos 03 agentes de combate ao escorpião treinados para avaliar os imóveis e orientar os 
moradores sobre como prevenir acidentes e sobre manejo ambiental. 
 

 
 

Planejamento 

Ações Estratégias Período Responsáveis 

Educação em saúde - Divulgação: carro de 
som do município, 
textos educativos na 
rádio comunitária e 
escolas do município. 
- Garantir 
atendimento aos 
casos de notificação 
com prioridade aos 
casos com sinan 

Durante o ano todo Prefeitura Municipal 
Secretaria Municipal 
de Saúde 
Órgãos da esfera 
municipal 
Secretaria da 
Educação 
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Ações Educativas nas 
escolas do município 

- Sensibilizar os 
profissionais de 
saúde sobre 
notificação e 
atendimento em 
casos de acidentes 
com escorpião. 

Reunião de equipes 
(PSF1 –Quarta-feira, 
período da manhã 
horas/semanal) 
(PSF 2- Quarta-feira, 
período da tarde. 
horas/semanal) 

 
Secretaria Municipal 
da Saúde 

Dia “D” de combate a 
o Escorpião. 

- Mobilizar todo o 
município para 
caminhada de 
combate a dengue; 
- Distribuição de 
panfletos 
conscientização e 
esclarecimento de 
como prevenir 
acidentes e como 
realizar manejo 
ambiental. 

Período instituído 
pela Secretaria 
estadual da saúde 

Prefeitura municipal. 
Secretaria Municipal 
da Saúde. 
Escolas municipais e 
estaduais. 
Eixo do governo 
municipal 

 

Trabalhos em Desenvolvimento 

 
O município de Guaimbê, após capacitação realizada pela Sucen- Marília, vem realizando 
atendimento as notificações de escorpião, com prioridade de atendimento as notificações 
com acidentes, conforme preenchimento da ficha de notificação com a referida 
informação. 
Usar os dados do sistema Sisaweb/Escorpião para trabalhar áreas prioritárias com 
mapeamento dos locais com maior infestação e acidentes com escorpião. 
Temos parcerias firmadas com a SUCEN de Marília, com Articulador Regional e parcerias 
com setores diversos da Prefeitura Municipal de Guaimbê, tais como: 
_Secretaria Municipal da Educação, 
_Secretaria do Meio Ambiente: 
_CRAS: 
--Conselho Tutelar e Almoxarifado. 
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Considerações Finais 

 
A Secretaria Municipal de Guaimbê, tem o compromisso em firmar parcerias com várias 
entidades governamentais ou não, fomentar junto a Prefeitura Municipal o engajamento 
de todos os setores, e afirmar que Arbovirose ( Escorpião)não é somente um problema da 
saúde e sim de todos os atores envolvidos, sendo estes a comunidade, saúde, educação, 
projetos sociais, religiosos, entre outros. 
Temos a responsabilidade de tomarmos medidas cabíveis e mensuráveis, para que o 
município tenha seus trabalhos realizados.  
Precisamos de parceiros e muito comprometimento para enfrentarmos o Ano de 2021, 
todos Unidos Contra a Arbovirose (escorpião). 
 
 

Sala de Situação 
 

Foi criado em nosso Município um Comitê Municipal de Controle do Aedes Aegypti, sendo 
esse o Decreto de n° 2.430/2016. 
A Sala de Situação é coordenada pelo Secretário Municipal da Saúde. 
A Secretaria de Saúde envia mensalmente dois funcionários para Sala de Situação a nível 
Regional, onde a mesma acontece no Instituto Adolfo Lutz. 
Vale ressaltar a intensificação de visitas domiciliares em relação às arboviroses no período 
do verão, realização de bloqueios e principalmente a preocupação em manter estoques de 
medicamentos para hidratar pacientes, se necessário. 
Na sala de reunião são convidados a participarem todos os representantes de setores da 
prefeitura de Guaimbê, líderes religiosos, representantes do CMS. 
 


