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ESTADO DE SÃO PAULO 

APRESENTAÇÃO 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Caracterização do Município 

Guararapes é um municipio brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se 

a uma latitude 21°16'35" e a uma longitude 50 37'00", estando a uma altitude de 398 

metros. Sua população estimada em 2021 pelo IBGE é de 33.257 habitantes. Possui 

uma área urbana de 9.62 km2 e área de 959,1 km2 

1.2. Epidemiologia da infestação e do escorpionismo no município 

Estudos epidemiológicos sobre a infestação e o escorpionismo no municipio 
de Guararapes através de dados protocolados na Vigilância em Saúde, mostram 

que, nesse ano de 2021, foram 123 notificações, das quais 38 foram de acidentes 

envolvendo picadas apresentando número do SINAN e 85 notificações foram de 

relatos de avistamento do escorpião em imóveis na cidade. 

Com base nesses dados, chegamos ao seguinte panorama: 

Not. 
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1.3. Estratificação de Risco 

Com base nas análises feitas nos diversos bairros da cidade e após mapeamento 

chegamos aos seguintes dados: 

ESCORPIÃO 
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Acima, podemos observar que o nível de infestação de escorpiões no município se 

encontra grande, desde os bairros periféricos até os bairros centrais. Notou-se uma grande 

concentração no que chamamos de "setor 1", no qual tivemos diversas notificações, tanto 

de picadas, quanto de avistamento de escorpiðes numa menor área. 

Neste setor, existe uma grande concentração de pessoas com vulnerabilidade social 

e por esta razão existe um trabalho reforçado de orientação nesta área. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Geral 

Fortalecer as ações de vigilância e controle do escorpião com foco na redução da 

infestação, evitando assim os acidentes. 

2.2. Específicos 
Reduzir o número de acidentes de escorpião em humanos, através de ações de 

educação em saúde, mobilização social e manejo ambiental; 

Reduzir o número de óbitos, por meio da qualificação e atualização dos 

profissionais que prestam assistência aos acidentados, com foco no tratamento 

oportuno e adequado; 

Articular, prover e racionalizar os materiais e insumos necessários para as ações 

de controle do escorpião no âmbito municipal de acordo com a competência do 

nível de gestão; 

Prover o adequado registro e análise de dados das ações programadas e dos 

encontros de escorpiäo, bem como, a divulgação das informações, com vistas a 

subsidiar a sensibilização dos gestores, profissionais da saúde e da população. 

3. VIGILANCIA DO ANIMAL E HUMANA 

3.1. Notificação 

As notificações de avistamento ou acidentes com picada caso n�o tenha procurado 

o serviço de saúde são feitas diretamente na Vigilância Municipal de Saúde pessoalmente ou 

por telefone. Já as notificações de picada nas quais o morador tenha procurado o Pronto 

Socorro da Santa Casa de Misericórdia ou uma das UBS (Atenção Básica), são encaminhadas 

diretamente pela Vigilância Epidemiológica para que o trabalho educativo e de pesquisa seja 

feito. 
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1. Municipio recebe o comunicado de 

presença de acidente ou avistamento 
de escorpião em um imóvel ou área 

2. Protocola-se a ocorrência na qual 
constará o endereço que norteará a 

visita 

3. Equipe treinada da Vigilância 

Municipal faz visita ao local no qual são 

passadas as devidas orientações e é 
feito o trabalho educativo seguindo as 

instruções 

4. Digitação do Boletim no Sistema de 
Informação da SUCEN ESCORPIO 

http://200.144.1.24/escorpio 

5. Casos recorrentes em uma mesmna 

quadra, a visita e o trabalho educativo 
se estende para toda ela 

3.2. Acidentes 

Os principais pontos de entrada em caso de acidentes são a Santa Casa de 

Misericórdia, através do Pronto Socorro e também as Unidades Básicas de Saúde do 

municipio. 

1. Hospital recebe paciente, 
trata acidentado com 

3. VE local capacita 

equipe que presta 
escorpia0 e taz registro 

SINAN 
assistenCia ao 

escorpionismo inclusive 
representando ponto de 
referência para Bento de 

Abreu e Rubiácea em 2. Hospital encaminha o 
registro SiINAN para a VE 

Municipal que, por sua 
vez encaminha para a 
VISA para as devidas 

providências 

acesso ao antiveneno 

4. Em caso de uso do 
antiveneno, a VE 

Municipal informa a VE 
Regional para solicitar 

reposição do mesmo 

ar.r 

5. Equipe treinada da 
Vigilância Municipal faz 

Visita ao local no qual são 

passadas as devidas 
orientações e é feito 0 

trabalho educativo seguindo 

as instruções 

7. Casos recorrentes em 

uma mesma quadra, a visita 
eo trabalho educativo se 

6. Digitação do Boletim no 
Sistema de Informação da 

SUCEN ESCORPIO 6 
estende para toda ela http://200.144.1.24/escorpio 
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1. Atenção Básica recebe o 
paciente e encaminha para 0 

hospital para o devido 

atendimento. 

2. Hospital recebe paciente, 
trata acidentado com 

4. VE local capacita equipe 
que presta assistência ao 

escorpionismo inclusive 

representando ponto de 
referência para Bento de 

Abreu e Rubiácea em 

escorpiã0 e faz registro 
SINAN 

3. Hospital encaminha o 
registro SINAN para a VE 

Municipal que, por sua vez 

encaminha para a VISA para 

as devidas providências 

acesso ao antiveneno 

5. Em caso de uso do 
antiveneno, a VE Municipal 
informa a VE Regional para 

solicitar reposição do -

6. Equipe treinada da 
Vigilancia Municipal faz visita 
ao local no qual são passadas 

as devidas orientações e é 
feito o trabalho educativo 

mesmo 

seguindo as instruções 

8. Casos recorrentes em uma 

mesma quadra, a visita e o 
trabalho educativo se estende 

para toda ela 

7. Digitação do Boletim no 

Sistema de Informação da 
SUCEN ESCORPIO 

http://200.144.1.24/escorpio 
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4. CRONOGRAMA DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

Todas as atividades ocorrerão cumprindo as normas sanitárias em tempos de pandemia. 

CRONOGRAMA CRONOGRAMA 
INÍCIO 

META 
ETAPAS PÚBLICO ALvo Responsável ATIVIDADES 

FIM Datas 

Médicos/ 
14/03/22 

Treinamento visando a Santa Casa de Enfermeiros/ 01/03/22 31/12/22 
Melhoria da qualidade capacitação da área da Misericórdia 09/05/22 Técnicos de 

Vigilancia 
no atendimento às enfermagem para o Enfermagem da 

21/03/22 Epidemiológica 
vítimas do escorpião manejo de pacientes Atenção Básica Santa Casa de 

01/03/22 31/12/22 
vitimas de picadas Misericórdia e de 

16/05/21 
Atenção Básica 

07/03/22 
ACS Dr. Akira Motomatsu 

03/11/22 

01/03/22 09/11/22 09/03/22 
Reduzir em 60% os ACS Dr. Norman Storto 

Treinamento/ Reciclagem Agentes de Saúde e 
09/11/22 Profissional de acidentes por 

sobre Controle e Manejo Agentes de 

escorpião no 21/03/22 IEC 

Ambiental para escorpião. ACS Anttonio Simões Endemias 

municipio. 17/11/22 

01/03/22 17/11/22 
04/03/22 

ACE VISA 

16/11/22 



5. CRONOGRAMA OPERACIONAL 

2022 
AÇÕES 

JAN FEV MAR ABRIL MAL JUNJULAGOSETOUT Nov DEZ 

Atividade de Manejo Ambiental nas áreas que apresentaram 
mais ocorrências de picadas e avistamento pela equipe de 
ACE do municipio 

Treinamento com as equipes de ACS's e ACE's/ Santa Casa 
de Misericórdia e Atenção Básica 

X Atividade de arrastão de manejo ambiental com as equipes 
de ACE's e ACS's por toda a cidade (1 dia por semana) X X 

Mutirão de Limpeza setorizado (trabalho conjunto como setor 
de obras da Prefeitura) 

Panfletagem prévia 
- Recolhimento de materiais inserviveis pelos caminhões da 

X X X X 

Prefeitura 

Reciclagem com as equipes de ACS's e ACE's/ Santa Casa 
de Misericórdia e Atenção Básica X 

Reforço das orientações e trabalho educativo nas atividades 
de rotina de visita a imóveis 

X X X x X 
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Endereço R. Maestro Pedro Sala, 920 Guararapes/ SP 

Tel.: (18) 3406-9010 Email: saude@guararapes.sp.gOv.br 

VIGILÂNCIA MUNICIPAL EM SAÚDE 

Endereço: Av. Tiradentes, 435-Guararapes/ SP 

Tel.: (18) 3606-2616- Email: visa@guararapes.sp.gov.br 
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