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1. NTRODUÇÃO 

O plano de contingência para enfrentamento de Escorpião no Município Ipuã, tem por finalidade 

auxiliar no manejo e controle de escorpião e contribuir com a redução dos acidentes e mortalidade infantil e 

de idosos.  Neste documento contém ações implantadas no Município de Ipuã, com intuito de melhorar a 

assistência ao paciente, organizar o serviço assistencial e atividades de controle de Escorpião, entre outras 

medidas que possam evitar e diminuir a incidência do mesmo.  

A elaboração do plano de contingência foi realizada com a participação de todos os atores envolvidos 

com a construção de um trabalho dinâmico, intersetorial e eficaz. O aumento das notificações de acidentes 

com escorpião na área urbana está se tornando um sério problemas de Saúde Pública Brasileira, decorrente 

das mudanças climáticas, ineficiência da limpeza urbana, aumento das construções civis, cultura de não 

prevenção por parte da população. 

 Ainda que as ações de controle e manejo mais eficazes estejam direcionadas a diminuição dos 

Escorpiões, nem sempre é possível evitar a infestação e acidentes no Município. As estratégias a serem 

adotadas no Município contemplaram ações integradas de Educação em saúde, Comunicação, Mobilização 

social e suporte legal para as ações. 

 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

O setor de Vigilância em Saúde, está situado na R. José Bonifácio, 205 B. A equipe é composta por: 

• 01 Chefe de Divisão de Vigilância em Saúde 

• 01 Enfermeira Coordenadora da Vigilância Epidemiológica; 

• 01 Coordenador e Supervisor dos Agentes de Endemias; 

• 01 Coordenador da Vigilância Sanitária; 

• 04 Agentes de Saneamento; 

• 10 Agentes de endemias. 

A prática de acumular objetos que servem de abrigo para o Escorpião tem aumentado em nosso Município, 

mesmo sabendo que isso acomete a Saúde de toda a população. Temos uma população orientada, porque 

estamos realizando um trabalho de orientação nas escolas, nas ruas, nas redes sociais e na casa a casa, mas 

mesmo assim temos dificuldade em manter a cidade e os imóveis limpos. Temos um grande número de 

construções civis em loteamentos, mas não são os locais de maior incidência de casos de acidentes com 

Escorpião e sim o centro da cidade onde as redes fluviais são antigas, feitas de manilhas de cerâmica e no 
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bairro Santa Cruz (Cohab), que há muitos imóveis com material de construção guardados (tijolos e telhas) 

que serão usados em algum momento pelo proprietário do imóvel. 

Por Decreto nº 3.345 de 01 de novembro de 2017 foi criado a Sala de Situação da Saúde onde foram 

nomeados funcionários Públicos Municipais de vários setores que nos auxilia no controle e combate de 

Endemias e nos auxiliaram também no Manejo e Controle de Escorpião. As reuniões acontecem a cada 

dois meses ou sempre que necessário no Paço municipal de Ipuã.  

Em Vinte e Três de Maio de Dois mil e Dezenove foi criado a Brigada de Combate ao Mosquito do gênero 

Aedes Aegypt para atuar nos Prédios Públicos. Os Brigadistas do Combate ao Mosquito Aedes Aegypt foram 

capacitados para auxiliar no Manejo e Controle de Escorpião, juntamente com os Agentes de Saúde e 

Agentes de Endemias. 

 

3. CARACTERÍSTICAS MUNICIPAIS 

Localizado entre o rio Sapucaí e o Ribeirão do Rosário, Ipuã, que em tupi significa" 

Água que brota da terra ", teve sua fundação ainda em meados do século passado. Seu primitivo 

nome, Santana dos Olhos D'Agua, que também é sinônimo de " ipuã ", nasceu em terras doadas 

pelos antigos povoadores, o casal Carlos Fernandes e sua mulher Tereza Fernandes, e que hoje tem 

ruas como homenagem. A freguesia de Santana dos Olhos D'Agua, criada em abril de 1859 no 

Município de Batatais, em fevereiro de 1872, foi anexada a São José do Morro Agudo ( hoje Morro 

Agudo), onde permaneceu até maio de 1977. Sua subordinação, no entanto, também esteve sob 

jurisdição de Nuporanga, em março de 1885; a Orlândia, em novembro de 1909, e a São Joaquim da 

Barra, em dezembro de 1927.  

O topônimo Ipuã foi determinado em 1944, e a autonomia político-Administrativa em 26 

de março de 1949. 

 

4. Perfil do Município de Ipuã – SP 

• Aniversário: 26 de março 

• Fundação: 1949 

• Gentílico: Ipuanense 

• Santo Padroeiro: Nossa Senhora Sant´Ana  

• Prefeito: José Francisco Souza Ávila 



6 

• Vice-Prefeito: Leonardo Tavares Nascimento  

• Presidente da Câmara dos Vereadores: Marco Aurleio Cunha Negreiro 

• Unidade Federativa: São Paulo 

• Departamento Regional de Saúde: DSR VIII de Franca. 

• Colegiado de Gestão Regional de Saúde: CGR Alta Anhanguera. 

• IDH: médio 0,749 (PNDU 2010) 

• PIB per capita: R$ 23.807.09 (IBGE 2017) 

• Esgotamento Sanitário adequado (2010): 95,9% 

• Arborização de Vias Públicas (2010): 95,9% 

• Urbanização de Vias Públicas (2010): 26,9% 

• População no último Senso (2010): 14.148 pessoas 

• População: 16.409 pessoas 

• Área territorial: 466,461 Km² (2018) 

• Densidade demográfica: 30,37 hab/Km² (2010) 

• Mortalidade infantil: 10,53 óbitos por mil Nascidos Vivo (2017) 

• PIB per capta: 23.807,09 R$ (2017) 

• Salário médio mensal dos trabalhadores formais (2017): 2,1 salários mínimos 

• Total de Cemitérios: apenas 01 cemitério público 

• Total de creches pública: 04 

• Total de creches privadas: zero 

• Total de escolas pública: 07 escolas 

• Total de Escola privada: 02 creches 

• Estabelecimento do SUS: 05 Estratégia Saúde da Família - ESF (atenção primária) 

                                           01 Centro de Especialidade 

                                           01 Pronto Socorro (média complexidade) 

                                                        01 Santa Casa (média complexidade) 

                                                        01 CAPS - Centro de atenção psicossocial (atenção primária) 

• Taxa de escolaridade de 6 a 14anos (2010): 98% 
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5. Aspectos Geográficos 

   5.1 Localização: Compõe a DRS VIII de Franca um total de 22 municípios divididos em três Colegiados 

de Gestão Regional, considerados como espaço permanente de pactuação e cogestão solidária e cooperativa 

entre os gestores, sendo que o município de Ipuã integra o Colegiado de Gestão Regional Alta Anhanguera.  

Figura 1 –Localização da área de abrangência do Departamento Regional de Saúde de Franca – DRS VIII no 

Estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte – DRSVIII de Franca 

 
Ipuã pertence a Região Alta Anhanguera está localizada no nordeste do Estado de São Paulo, a cerca de 

100 km ao norte de Ribeirão Preto, 75 km ao oeste do município de Franca, 75 km leste do município de 

Barretos, perto da divisa com o estado de Minas Gerais. 

Ipuã, mais os municípios de São Joaquim da Barra, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia e Sales Oliveira 

compõem o Colegiado Alta Anhanguera somando uma população de 143.982 habitantes dentro da Direção 

Regional de Saúde de Franca. 

Figura 2– Distribuição do Colegiado de Gestão Regional pertencentes a DRS VIII Francano Estado de São 

Paulo. Área: 466 Km2 
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6. INFESTAÇÃO E ESCORPIANISMO NO MUNICÍPIO 

Segue abaixo o total de acidentes com Escorpião nos seguintes anos. 

2017 2018 2019 2020 

34 45 33 36 

 

Segue abaixo os dados de notificação e atendimento de Escorpião no ano de 2019 

NOTIFICAÇÕES/ 

ATENDIMENTOS 

ATENDIDOS TOTAL DE 

ACIDENTES 

ESPÉCIE 

CAPTURADO 

140 140 33 Tityus serrulatus = 16 

 

 Segue abaixo os dados de notificação e atendimento de Escorpião no ano de 2020 

NOTIFICAÇÕES/ 

ATENDIMENTOS 

ATENDIDOS TOTAL DE 

ACIDENTES 

ESPÉCIE 

CAPTURADO 

36 36 36 Tityus serrulatus = 45 

 

Segue abaixo indicadores de Infestação do ano de 2020 

IID 

Índice de infestação 

domiciliar 

 III 

Índice de intensidade de 

infestação 

 

Imóveis positivos 23 Exemplares 45 

Imóveis pesquisados 90 Imóveis positivos 23 

Índice 24.73 Índice 1,96 III 

 

7. ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO 

• A coleta de lixo domiciliar na área urbana: 

• A coleta de lixo no Município de Ipuã é realizada de segunda à sábado a partir das 22:00h. 

•  A retirada de resíduos sólidos de domicílios/escolas e creches/cemitérios:  
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• A retirada dos resíduos sólidos em prédios públicos e vias públicas é de responsabilidade da 

Secretaria de Infraestrutura de acordo com a necessidade. A retirada de resíduos sólidos em 

domicilio é responsabilidade do morador. Quando necessário é realizado pelo Agente de Endemias e 

Vigilância Sanitária advertência com prazo para limpeza do local e multa se necessário. 

•  Condições de terrenos baldios.  

• Os terrenos baldios com entulhos e mato alto são notificados e multados pela Fiscalização 

Municipal de acordo com Lei Municipal 3.159 de 12 de abril de 2011. 

•  Manejo de parques e praças: 

• A limpeza de Praças é de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, todas tem um jardineiro 

que realiza a limpeza diariamente. 

• Manejo da rede de esgoto e de águas pluviais:  

• O manejo da rede de esgoto e de águas pluviais é de responsabilidade da Secretaria de 

Infraestrutura, é realizado a limpeza sempre que necessário. 

O Cemitério Municipal tem uma área de 125m2 com poucos jazigos malconservados e com dificuldade 

de encontrar proprietários. A conservação e limpeza do local é realizada diariamente, bem como a 

retirada de resíduos orgânicos como restos de flores é realizada por caçambas comuns. A retirada de 

resíduos sólidos como materiais de reforma, restos de caixão são retiradas sempre que necessário. 

Áreas 

vulneráveis 

para escorpião 

Detalhes da área: Nível de Prioridade 

 

Setor censitário 

503. 

 

 Q56 

Tamanho da área a ser explorada na busca  

Todo o quarteirão tem 500m² 

 

Risco para trabalhadores durante a busca: 

NÃO 

 

Facilitadores para a busca: 

Acesso fácil, o proprietário permite busca. 

 

Dificultadores para busca: 

NÃO há dificuldade. 

 

Reincidência da área 

NÃO houve reincidência  

 

 

Média - área com notificação 

de avistamento de escorpião 

pelo menos 1/mês. 

 

Setor censitário 

505  

 

Q302 

Tamanho da área a ser explorada na busca  

Todo o quarteirão tem 500m² 

 

Risco para trabalhadores durante a busca: 

NÃO 

 

Média - área com notificação 

de avistamento de escorpião 

pelo menos 1/mês. 
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Facilitadores para a busca: 

Acesso fácil, o proprietário permite busca. 

 

Dificultadores para busca 

NÃO há dificuldade. 

 

Reincidência da área 

NÃO 

Setor censitário 

507 

 

Q 82 

Tamanho da área a ser explorada na busca  

Todo o quarteirão tem 450m² 

 

Risco para trabalhadores durante a busca: 

NÃO 

 

Facilitadores para a busca: 

Acesso fácil, o proprietário permite busca. 

 

Dificultadores para busca. 

NÃO há dificuldade. 

 

Reincidência da área 

NÃO 

Urgente - Mais de 3 acidentes 

na área próximo dela. 

 

 

 

Média - área com notificação 

de avistamento de escorpião 

pelo menos 1/mês. 

 

 

 

8. OBJETIVOS 

8.1 Geral 

       Diagnosticar e estratificar áreas de risco para intensificação de ações de vigilância e controle do 

escorpião, com foco na redução da infestação, do escorpionismo e da mortalidade. 

8.2 Específicos 

✓ Reduzir o número de acidentes por escorpião em humanos, com desenvolvimento de ações de: 

educação em saúde, mobilização social, integração com intersetorialidade e manejo ambiental; 

✓ Evitar óbitos, por meio do estímulo à qualificação e atualização dos profissionais que prestam 

assistência aos acidentados, com foco no tratamento oportuno e adequado; 

✓ Reduzir a infestação por escorpião no âmbito do município, qualificando os agentes e 

intensificando ações de manejo de forma individualizada para áreas com maior nível de 

prioridade, propondo intervenções específicas além das gerais, centradas nos procedimentos 

operacionais padrão (POP);  

✓ 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; 
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✓ Prover o adequado registro e análise de dados das ações programadas, bem como a divulgação 

das informações do monitoramento da implementação do plano, com vistas a subsidiar a 

sensibilização dos gestores, profissionais da saúde e população. 

9. VIGILÂNCIA DO ANIMAL E HUMANA 

 Notificação 

Os Munícipes e as Unidades de Saúde são orientados a encaminhar para o Departamento de 

Vigilância em Saúde as fichas de Notificações compulsórias, denuncia/reclamações.  A Vigilância 

Epidemiológica humana notifica no Sinan-net as fichas de Notificações compulsórias e no Sistema 

escorpião. Quando o Munícipe leva o escorpião no Departamento de Vigilância, o mesmo é 

colocado em pote com álcool e após a morte é desprezado. O mesmo ocorre quando capturado 

durante as visitas. 

Fluxo de atendimento às vítimas de escorpionismo 

 A partir do momento que a vítima dá entrada no sistema de saúde: 

       1. Quando em Posto de saúde: Os pacientes sempre procuram diretamente o Pronto Atendimento do 

Município, que é também o ponto estratégico. 

       2. Quando em Ponto Estratégico/unidade de referência:  

      2.1. Grupo de risco ou não: Sem sintomas ou quadro leve: Não remover e observar por 4 a 6 horas. 

Quadro leve, tratar dor; Quadro moderado: Não remover. O paciente deverá tomar o soro antiveneno. 

Tratar dor e sintomas; Quadro grave: Remover para a referência terciária após tomar o soro antiveneno no 

próprio Ponto Estratégico. Tratar dor e sintomas.  

         3. Quando em Estrutura Terciária: 

        3.1. Grupo de risco ou não: Se não, avaliar o quadro clínico para remover o paciente para um Ponto 

Estratégico e UT. 

         4. Quadros clínicos e Conduta: 

        4.1 Sem sintomas: quando há o acidente, mas a picada pega de raspão e não há inoculação do 

conteúdo do veneno. Há um incômodo no local, mas sem dor. Na dúvida sobre a inoculação ou não do 

veneno, este paciente deverá ser observado; 

           4.2 Leve: Dor, eritema, edema, formigamento e sudorese no local da picada; Tratamento para dor e 

observação por até 6 horas, uma vez que o paciente poderá evoluir para o quadro moderado ou grave. -                       

 4.3 Moderado: Dor, eritema, edema, formigamento e sudorese no local da picada; Agitação, 

sonolência, sudorese, náuseas, vômitos, hipertensão arterial, taquicardia, taquipnéia; Tratamento para dor, 
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deverá administrar 3 ampolas do SAA e/ou SAEsc, tratamento suporte e monitoramento. Se evoluir para o 

quadro grave, mais 3 ampolas do SAA e/ou SAEsc e cuidados de UTI; 

    4.4 Grave: Dor, eritema, edema, formigamento e sudorese no local da picada; Agitação, sonolência, 

sudorese profusa, sialorréia, náuseas, vômitos profusos, hipertensão arterial, taquicardia, taquipnéia, 

tremores, espasmos musculares, bradicardia, bradipnéia, arritmias, EAP, choque, ICC; Tratamento para 

dor, deverá administrar 6 ampolas do SAA e/ou SAEsc, receber tratamento suporte e cuidados de UT I.  

 Para caso de avistamento ou captura de escorpião pelo munícipe: 

Em caso de avistamento o Munícipe é orientado a procurar o Departamento de Vigilância em Saúde. A 

informação é inserida na Sistema Escorpião e realizado investigação domiciliar e na área de abrangência. 

Segue vide abaixo o Fluxo de atenção após a notificação da captura ou avistamento do escorpião: 

• Departamento de Vigilância em Saúde recebe o comunicado de presença de escorpião em um imóvel 

ou área; 

•  Registra o comunicado na ficha de notificação                                                                                           

•  Equipe do Município treinada faz visita ao local indicado,  

• Preenchimento da ficha de notificação e o boletim de atendimento  

• SUCEN recebe a notificação e o boletim digitado do Município para o monitoramento.                                                                   

 Para caso em que ocorre acidente com escorpião 

Após o acidente com escorpião o paciente procura atendimento médico no Pronto Socorro Municipal ou 

Santa Casa: 

• O Pronto Socorro ou Santa Casa recebe o paciente Acidentado com Escorpião; 

• Preenche a Ficha de Notificação compulsória; 

• Encaminha Vigilância Epidemiológica inserir no Sinan-net; 

• Equipe do Município treinada faz visita ao local indicado, preenche a ficha de notificação e o 

boletim de atendimento; 

• SUCEN recebe a notificação e o boletim digitado do Município para o monitoramento; 

Atendimento a notificação 

Sempre que ocorre a Notificação de captura/avistamento de escorpião, a equipe treinada faz visita ao 

local indicado, preenche a ficha de notificação e o boletim de atendimento e encaminha para SUCEN 

para o monitoramento. 
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 Investigação na notificação sem acidente:  

• O Departamento de Vigilância recebe comunicado da presença de escorpião em um imóvel em uma 

área; 

• Registra o comunicado na Ficha de notificação; 

• A Equipe treinada do Município realiza visita ao local indicado no mesmo dia que recebe a 

reclamação; 

• Realiza orientação para prevenção de casos e de acidentes; 

•  Realiza o preenchimento do boletim de atendimento e digita no Sistema Escorpio; 

• Realiza o checklist para identificar o que precisa ser melhorado no imóvel, com o prazo de 5 dias 

úteis para o proprietário se organizar. Após o prazo a equipe retorna no local para averiguação. 

Caso o proprietário não tenha se organizado é aplicado multa de acordo com Lei Municipal. 

Investigação em local onde houve acidente: 

• O Departamento de Vigilância recebe comunicado da presença de escorpião em um imóvel em uma 

área; 

• Registra o comunicado na Ficha de notificação; 

• Realiza orientação para prevenção de casos e de acidentes; 

• A Equipe treinada do Município realiza visita ao local indicado no mesmo dia que recebe a 

notificação; 

•  Realiza o preenchimento do boletim de atendimento e digita no Sistema Escorpio; 

• Realiza o checklist para identificar o que precisa ser melhorado no imóvel, com o prazo de 5 dias 

úteis para o proprietário se organizar. Após o prazo a equipe retorna no local para averiguação. 

Caso o proprietário não tenha se organizado é aplicado multa de acordo com Lei Municipal. 

9.3 Investigação por Busca Ativa: A Equipe treinada do Município realiza visita ao local indicado, e 

realiza visita nos imóveis próximos para orientação e investigação. 

 

 10.  Monitoramento, Análise e Socialização das informações 

Notificação Nº de 

notificação 

Total de Nº de espécie Locais e 

horários da 

Indicadores 

de infestação 

Intensidade 
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não atendida acidentes capturada captura domiciliar de infestação 

36 0 36 45 

Tityus 

serrulatus  

Locais = 

banheiro, 

quarto, sala 

Horário = 

Noturno 

24.73 IID 1,96 III 

 

11. Vigilância e Assistência a Acidentados 

Locais de acesso e cuidados 

A porta de entrada para o paciente acidentado com Escorpião é o Pronto Socorro Municipal e a Santa Casa, 

onde é o ponto estratégico em nosso Município. A distância da Rua principal do bairro até o Ponto 

estratégico é de 882 metros e o tempo de chegada é de 10 minutos à pé. 

MUNICÍPIO/BAIRRO PONTO ESTRATÉGICO 

IPUÃ -SP 

BAIRRO = CENTRO 

RUA Ferdinando Fatim, nº 335 

Telefone: (16) 3832-0190 

Acesso facil, vias Públicas asfaltada 

Distância: 882 metros 

Tempo médio do percurso: 10 minutos 

Tem UTI? NÃO 

Atende 24h qualquer cidadão? SIM 

Equipe treinada? SIM 

Atende pediatria? SIM 

 

 

12. Manejo Ambiental 

Nível de 

prioridade 

Ações a serem desenvolvidas 

 

Ações de educação à 

população 

 

Urgente = 

ocorrência de 

morte ou mais de 3 

acidentes na área 

Visita casa a casa em até 24 horas após a ocorrência da 

morte e/ou acidentes redicivantes por escorpião. Vistoriar 

raio de 30 metros, partindo do local da morte ou 

acidente, aumentando gradativamente enquanto houver 

captura de animais. 

Em caso de área vulnerável para escorpiões, repetir a 

Orientações gerais 

para prevenção de 

acidente com escorpião 

e captura em domicílio, 

cemitério, prédios 

públicos e terrenos 
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ou próximo dela 

 

visita técnica de 3 em 3 meses. 

 

baldios. 

 

Alta = área que já 

teve acidente e tem 

notificação de 

avistamento no 

mínimo 1X/mês. 

 

Visita casa a casa na semana de ocorrência do 

acidente/avistamento, partindo do local do ocorrido. 

Vistoriar raio de 30 metros aumentando gradativamente 

enquanto houver captura de animais. 

Em caso de área vulnerável para escorpiões repetir a 

visita técnica de 3 em 3 meses. 

 

Orientações gerais 

para prevenção de 

acidente com escorpião 

e captura em domicílio, 

cemitério, prédios 

públicos e terrenos 

baldios. 

 

Média área com 

notificação de 

avistamento de 

escorpião pelo 

menos 1/mês. 

 

Visita casa a casa a notificação no mesmo dia do 

avistamento do escorpião, partindo do local do 

avistamento. 

 Vistoriar raio de 30 metros aumentando gradativamente 

enquanto houver captura de animais. 

Em caso de área vulnerável para escorpiões repetir a 

visita técnica de 4 em 4 meses. 

 

Orientações gerais 

para prevenção de 

acidente com escorpião 

e captura em domicílio, 

cemitério, prédios 

públicos e terrenos 

baldios. 

Baixa área com 

notificação de 

avistamento de 

escorpião 1/cada 6 

meses 

 

Visita casa a casa no mesmo dia da notificação do 

avistamento, partindo do local do ocorrido. Vistoriar raio 

de 30 metros aumentando gradativamente enquanto 

houver captura de animais. 

Em caso de área vulnerável para escorpiões repetir a 

visita técnica de 6 em 6 meses. 

 

Orientações gerais 

para prevenção de 

acidente com escorpião 

e captura em domicílio, 

cemitério, prédios 

públicos e terrenos 

baldios. 

 

 

13. Educação em Saúde 

Objetivo Pedagógico Metodologia Organização/ 

Execução 

Público Alvo Cronogram

a 

 

Realizar palestras em 

escolas/creches/sobre a 

prevenção de acidentes 

com escorpião e o que 

Ativa 

• com exposição 

dialogada ou roda 

de conversa 

Municipal Alunos da rede 

educacional do 

Município 

2021 
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fazer nesses casos • problematização 

da situação 

 

14. Cronograma operacional 

Mês / Ano 

de 2021 

Ações para implementação do plano de manejo e controle 

de escorpião no município de Ipuã 

Secretarias ou 

Departamentos que 

realizará as atividades 

Janeiro • Orientação sobre prevenção e controle do escorpião em 

redes sócias, WhatsApp, rádio e distribuição de 

panfletos; 

• Monitoramento trimestral das residências das áreas de 

foco 

Departamento de Vigilância 

em Saúde 

Fevereiro • Limpeza de Bueiros de águas pluviais; 

• Orientação sobre prevenção e controle do escorpião em 

redes sócias, WhatsApp, radio e distribuição de 

panfletos; 

Secretaria de infraestrutura 

Março • Orientações em creches e escolas sobre cuidados e 

prevenção de acidentes; 

• Orientação sobre prevenção e controle do escorpião em 

redes sócias, WhatsApp, radio e distribuição de 

panfletos; 

Departamento de Vigilância 

em Saúde 

Abril • Orientação sobre prevenção e controle do escorpião em 

redes sócias, WhatsApp, radio e distribuição de 

panfletos; 

Departamento de Vigilância 

em Saúde 

Maio • Controle de escorpião em cemitérios; 

• Orientação sobre prevenção e controle do escorpião em 

redes sócias, WhatsApp, radio e distribuição de 

panfletos; 

Departamento de Vigilância 

em Saúde 
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Junho • Ações de orientação especificas e sanções para casos 

reincidentes que coloquem em risco a população de 

uma região. 

Departamento de Vigilância 

em Saúde 

Julho • Plano específico de limpeza urbana principalmente 

para pontos viciados de descarte; 

• Orientação sobre prevenção e controle do escorpião em 

redes sócias, WhatsApp, radio e distribuição de 

panfletos; 

Secretaria de infraestrutura 

Agosto • Orientação sobre prevenção e controle do escorpião em 

redes sócias, WhatsApp, radio e distribuição de 

panfletos; 

Departamento de Vigilância 

em Saúde 

Setembro • reuniões com moradores de áreas de risco para 

explanação de dúvidas e instruções; 

• Orientação sobre prevenção e controle do escorpião em 

redes sócias, WhatsApp, radio e distribuição de 

panfletos; 

Departamento de Vigilância 

em Saúde 

Outubro • Orientação sobre prevenção e controle do escorpião em 

redes sócias, WhatsApp, radio e distribuição de 

panfletos; 

•  

Departamento de Vigilância 

em Saúde 

Novembro • Orientação sobre prevenção e controle do escorpião em 

redes sócias, WhatsApp, radio e distribuição de 

panfletos; 

Departamento de Vigilância 

em Saúde 

Dezembro • Limpeza diária de parques e praças com vegetação, 

poda de arvores e conserto das calçadas quebradas ou 

com rachaduras sempre que necessário; 

• Orientação sobre prevenção e controle do escorpião em 

redes sócias, WhatsApp, rádio e distribuição de 

panfletos. 

Secretaria de infra -estrutura 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Prefeitura Municipal de Ipuã-SP 

 

Rua José Bonifácio, nº 205 B 

Tel.: (16) 3832-0190- vigilanciaipua@gmail.com 
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