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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Caracterização do Município 

 

Paulicéia é um município brasileiro situado no oeste do estado de São Paulo, na divisa com Mato 

Grosso do Sul, localizado a uma latitude 21º19'04" Sul e a uma longitude 51º49'50" Oeste, estando a 

uma altitude de 328 metros e distante 695 km da capital estadual. Sua população estimada em 2017 era de 

7.147 habitantes, com uma densidade demográfica de 16,97 hab/km², de acordo com censo de 2010 realizado 

pelo IBGE. Este município é banhado pelo rio Paraná e por conta disto suas atividades econômicas estão 

atreladas a este, seja na forma de turismo, pecuária e até na produção de tijolos. Em 2007 o municío recebeu 

mais uma importante atividade econômica, a produção de açúcar e álcool, com a chegada da usina Caeté.  

 

Mapa da Nova Alta Palista, com seta apontando a localização do município. 
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INDICADORES 

IDH 

(PNUD/2000) 

 

0,754 — alto 

PIB 

(IBGE/2008) R$ 60 953,292 

PIB per capita 

(IBGE/2008) 

 

R$ 10 600,57 

 

 

Com relação às unidades educativas do município, contamos com: 

• Uma escola estadual de ensino fundamental II e ensino médio 

• Uma escola municipal de ensino fundamental I 

• Uma pré-escola municipal 

• Dua creches públicas municipais 

A equidistância do munícipio de Paulicéia ate a sede da SUCEN mais próxima é de 40 km, estando 

esta situada no município de Dracena-SP. Quanto à equidistância do município ate a sede da DRS mais 

próxima é de 140 km, estando localizada no município de Presidente Prudente-SP. 

TERRITÓRIO E AMBIENTE 

Área da unidade 

territorial [IBGE/2019] 
374,091 km² 

 

Esgotamento sanitário 

adequado [IBGE/2010] 

 

 

45,1 % 

 

Arborização de vias 

públicas [IBGE/2010] 
88,8 % 

http://www.pauliceia.sp.gov.br/
mailto:vigilancia.epidemiologica@pauliceia.sp.gov.br
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Real_(moeda)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto#PIB_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
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Urbanização de vias 

públicas [IBGE/2010] 

 

1,7 % 

Bioma [IBGE/2019] Mata Atlântica 

 

 

1.2  Infestação e Escorpionismo no Município 

 
 
 Acompanhamento de Atendimentos Ano 2019 

 
 
 

Índice de Infestação Domiciliar Ano 2019 
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1.3  Estratificação de Risco  

A coleta de lixo domiciliar na área urbana é realizada pela prefeitura municipal, mais expecificamente 

pelos profissionais da limpeza que trabalham na coleta de lixo. A coleta no centro do município é realizada 

todos os dias, enquanto nas outros bairros municipais esta ocorra as segundas, quartas e sextas. A retirada e 

destinação dos residos sólidos encontrados nos domicílios, creches, escolas e cemitério também é realizada 

por estes mesmo profissionais, porém deve ser comunicado na garagem municipal a necessidade da remoção 

destes residos. Após comunicado a necessidade de retirada destes residos, a prefeitura ira fornecer uma 

caçamba que ficara localizada em um terreno próximo a casa do notificante, que sera responsável por colocar 

os residos destinados ao descarte, para depois serem destinados aos seus devidos pontos de descarte pelos 

profissionais da limpeza. Os residos sólidos de natureza orgânica são destinados a aterros específicos para 

estes, já os residos sólidos de natureza mineral são separados, processados e destinados às empresas 

responsáveis pelo reaproveitamento destes. 

Quanto às condições de terrenos baldios, esta é uma obrigação do proprietário, manter o mato baixo e 

não permitir o acúmulo de lixo, residos sólidos e materias de construção civil. Não permitindo, assim, a 

proliferação de escorpiões no local descrito. No caso os agentes de saúde, agentes de endemias e/ou qualquer 

outro munícipe, que ao visualizar o descumprimento destas regras, poderá então comparecer ao DEP. de água 

e esgoto e denunciar ao fiscal de comércio tais irregularidades para que assim então possam ser tomadas as 

medidas necessárias para a solução do problema. 

Referente aos parques e praças, a coleta de lixo e realizada pelos agentes de endemias, agentes 

comunitários de saúde e mais frequentemente pelos profissionais de limpeza, que também são os responsáveis 

pelo manejo ambiental. 

Já o manejo e a manutenção das redes de esgoto e de águas pluviais, os profissionais competentes sãos 

os do DEP. de água e esgoto. Trabalham com a vigilância destas redes, manutenção delas quando necessário, 

e recebem a notificação e denuncia de locais que necessitam de manejo ou manutenção, sendo a denuncia ou 

notificação sendo possível de ser feita por qualquer munícipe, comparecendo para realiza-lá no departamento 

competente. 

http://www.pauliceia.sp.gov.br/
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O Programa Município Verde Azul , lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio 

da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, tem o inovador propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão 

ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios. A nota do município de 

Paulicéia no Programa Verde Azul é de 6.85 com uma classificação no ranking do mesmo programa de 524. 

Áreas vulneráveis para 

escorpião 
Detalhes da área: Nível de Prioridade 

1   W.S Terraplanagem 

Estrada A.D Petrucci 

S/N 

Quadra 200 

Setor 10 

 

Tamanho da área a ser explorada na busca: 

Toda a área da empresa, principalmente nos 

locais onde estão depositados os 

equipamentos e peças mecânicas. 

 

Risco para trabalhadores durante a busca: 

Aréa com grande número de peças de 

veículos, pneus e outros materiais com 

grande possibilidade de infestação. 

 

Facilitadores para a busca: 

Acesso fácil, usuários facilitam o acesso e 

proprietário permite busca. 

Dificultadores para busca: 

Área bastante afastanda da cidade, sendo 

possível realizar a vistoria apenas com 

auxílio de veículo. 

 

Reincidência da área: 

Área com avistamento de escorpiões 

reincidentes 

 

 

Baixa - área com notificação de 

avistamento de escorpião 1 a 

cada 6 meses 

 

2 Cemitério - Estrada 

A.D Petrucci S/N 

Quadra 200 

Setor 10 

Tamanho da área a ser explorada na busca:  

Todas as alamedas do cemitério, com 

atenção às tumbas mais antigas. 

 

Risco para trabalhadores durante a busca: 

Média - área com notificação de 

avistamento de escorpião pelo 

menos 1 ao mês. 
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Área com túmulos malconservados 

estreitando passagens. 

 

Facilitadores para a busca: 

Funcionários facilitam o acesso, se encontra 

aberto durante toda a manhã e tarde. 

 

Dificultadores para busca: 

Área bastante afastanda da cidade, sendo 

possível realizar a vistoria apenas com 

auxílio de veículo.  

 

Reincidência da área: 

Área com avistamento de escorpiões 

reincidentes  

3 Zé Vitório 

Reciclagem 

Rua: General Vargas 

971 

Quadra 10 

Setor 10 

Tamanho da área a ser explorada na busca:  

Todo o peridomicilio e toda a extenção do 

local de reciclagem. 

 

Risco para trabalhadores durante a busca: 

Área com muitos equipamentos e peças 

espalhadas  

 

Facilitadores para a busca: 

Acesso fácil, proprietário permite busca. 

 

Dificultadores para busca: 

Não há acesso sem a presença do 

proprietário. 

 

Reincidência da área: 

Área com notificações/ avistamento de 

escorpiões reincidentes  

Baixa - área com notificação de 

avistamento de escorpião 1 a 

cada 6 meses 

 

 

2. Objetivos 

http://www.pauliceia.sp.gov.br/
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2.1 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. 

 

2.2 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; 

✓ Reduzir a infestação em “área(s) de prioridade URGENTE”, pré-estratificadas, reduzindo o 

encontro acidental “homem x escorpião”, visando anular/reduzir os óbitos naquela localidade; 

✓ 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 

escopião no âmbito municipal, de acordo com a competência do nível de gestão; 

✓ 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. 

3. Vigilância do animal e humana 

 

3.1 Notificação 

No caso de avistamento ou captura de escorpião o munícipe deve comparecer a unidade de 

vigilância em saúde do município, com o escorpião em um recipiente fechado no caso de captura, para 

assim ser realizado o preenchimento da ficha de notificação. Já em casos de acidentes com escorpião, 

o munícipe deve comparecer a unidade de saúde mais próxima para que sejam tomadas as medidas de 

segurança e preenchimento da notificação de acidente com escorpião. Novamente trazer o escorpião 

no caso de possibilidade disto, este deve ser trazido em um recipiente fechado de forma que não 

prejudique a segurança de sí ou outros. Todas as notificações preenchidas no posto de saúde ou nas 

http://www.pauliceia.sp.gov.br/
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UBS serão transferidas para a vigilância epidemiológica, para assim serem avaliadas e após isso serem 

realizadas as ações de busca por escorpiões pelos agentes de endemias nos locais notificados. 

Ao munícipe comparecer no posto de saúde, nas UBS ou na vigilância em saúde, este contará 

com uma serie de orientações de medidas de segurança e de manejo ambiental para assim obter um 

ambiente livre de escorpiões. Ainda contamos com panfletos para melhor ilustração da informação ao 

notificante em questão. 

3.1.1 Para caso de avistamento ou captura de escorpião pelo munícipe: 

No caso de avistamento ou captura de escorpião pelo munícipe, este deve comparecer na 

vigilância em saúde e solicitar que seja atendida pelos funcionários da vigilância epidemiológica, para 

que assim seja preenchida a notificação e este receba as orientações de manejo ambiental. 

 

Figura X - Fluxo de atenção após a notificação da captura ou avistamento do escorpião. 
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3.1.2 Para caso em que ocorre acidente com escorpião 

O profissional da saúde (da: atenção básica, média ou alta complexidade) que fizer o 

atendimento deverá preencher o instrumento SINAN. Instrumento disponível no endereço: 

  http://portalsinan.saude.gov.br/acidente-por-animais-peconhentos 

 

Figura X - Fluxo de atenção após o acidente por escorpião com entrada no Hospital ou AtençãoBásica.

 

 

 

3.2 Atendimento à notificação 

Para o atendimento das notificações, o agente destinado à ação deve consultar os locais de 

notificação mais recentes e com maior risco de acidentes. Depois de avaliado o local a ser trabalhado, 

o agente deve comparecer à casa do notificante, com todos as ferramentas (pinça de pelo menos 30cm, 

http://www.pauliceia.sp.gov.br/
mailto:vigilancia.epidemiologica@pauliceia.sp.gov.br
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potes plásticos com tampa de rosca, bolsa, prancheta e etc.) e E.P.I necessários (luvas de raspas de 

couro ou de vaqueta, botas cano longo de borracha, calça jeans e camisa com manga longa), para que 

se de inicio as ações de busca. O agente deve iniciar sua vistoria pela casa do notificante, olhando todos 

os locais que possam ser abrigo de criodouros de escorpião, tanto no peri quanto no intra domicilio. 

Após finalizar a busca na casa do notificante, a busca deve prosseguir pela próxima casa da esquerda, 

depois direita, em seguida a casa da frente e por fim a casa do fundo do notificante. A busca deve ser 

realizada tomando todos os cuidados descritos anteriormente. No caso de captura ou avistamento de 

escorpião dura a ação de busca feita pelo agente, devesse então repetir todo o processo feito na casa 

do notificante, ou seja, realizar uma busca em todas as casas que cercam a casa de captura. 

3.2.1 Investigação na notificação sem acidente:  

Seguir procedimento descrito no tópico 3.2. 

3.2.2 Investigação em local onde houve acidente:  

Seguir procedimento descrito no tópico 3.2. 

Porém neste caso em específico o agente deve perguntar ao notificante o local em sua casa que 

ele costuma visualizar maior presença de escorpiões e o local de sua casa onde ocorreu o acidente. 

Para que assim o agente possa investigar e encontrar o local de origem destes escorpiões, facilitando 

assim o manejo para remoção de criadouros.   

3.2.3 Investigação por Busca Ativa:  

Orientações Gerais para Prevenção de Acidente com escorpião em Cemitério. Disponível em: 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/sucen/homepage/downloads/arquivos-sobre-

escorpiao/folder__orientacao_cemiterio.pdf  

Orientações Gerais para a Captura Segura de Escorpiões. Disponível em: 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/sucen/homepage/downloads/arquivos-sobre-

escorpiao/folder_orientacao_captura_segura.pdf 
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Orientações Gerais para Prevenção de Acidente com Escorpião no Domicílio e Peridomicílio. 

Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/resources/sucen/homepage/downloads/arquivos-sobre-

escorpiao/orientacoes_gerais.pdf 

• Urgente - ocorrência de morte ou mais de 3 acidentes na área ou próximo dela 

• Alta - área com registro de acidente e com notificação de avistamento de escorpião (minimo de 1/mês). 

• Média - área sem acidente, mas com notificação de avistamento de escorpião (mínimo de 2/meses). 

• Baixa - área com notificação de avistamento de escorpião a cada 6 meses 

 

 

3.3 Monitoramento, Análise e Socialização das informações   

Total de Notificações Ano 2019: 102  

Atendidas: 29  

Não atendidas: 73  

Capturas: 26 exemplares de T. serrulatus  

Conforme informações descritas no item 1.2. 

 

 

3.4 Vigilância e Assistência a Acidentados 

Após o acidente com escorpião, o paciente que procurou o Centro de Saúde, recebe toda a 

assistência da atenção básica, sendo medicado conforme a necessidade. Posteriormente, quando a 

notificação é entregue ao Setor de Vigilância epidemiológica, conforme a demanda do serviço, é 

realizada a busca ativa e manejo de exemplares. 

O Acidentado é acompanhado pelos Agentes Comunitários de Saúde, e se necessário, são 

encaminhados novamente ao Centro de Sáude, até o restabelecimento da saúde.  

 

3.4.1 Locais de acesso e cuidados  

 

Bairros do 

município 

Ponto Estratégico 1 Ponto Estratégico 

2 

Ponto 

Estratégico 3 

Ponto Estratégico 4 
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Centro Rua Manoel Fernandes da 

Cunha 512 Acesso por 

rodovia  

6,5 km 

aproximadamente 

10 minutos 

Tem UTI? Não 

Atende 24h qualquer 

cidadão 

Equipe treinada? Sim 

Atende pediatria? Sim 

 

   

Porto Rua Manoel Fernandes da 

Cunha 512 Acesso por 

rodovia  

9 km aproximadamente 

15 minutos 

Tem UTI? Não 

Atende 24h qualquer 

cidadão 

Equipe treinada? Sim 

Atende pediatria? Sim 

 

   

CDHU Rua Manoel Fernandes da 

Cunha 512 Acesso por 

rodovia  

7,5km 

aproximadamente 

10 minutos 

Tem UTI? Não 

Atende 24h qualquer 

cidadão 

Equipe treinada? Sim 

Atende pediatria? Sim 
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Vista Verde Rua Manoel Fernandes da 

Cunha 512 Acesso por 

rodovia  

7,5km 

aproximadamente 

10 minutos 

Tem UTI? Não 

Atende 24h qualquer 

cidadão 

Equipe treinada? Sim 

Atende pediatria? Sim 
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4. 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 

ou próximo dela 

 

Visita casa a casa em até 72 

horas após a ocorrência da 

morte e/ou acidentes 

recidivantes 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 

visita técnica de 3 em 3 

meses. 

 

Orientações gerais para 
prevenção de acidente 
com escorpião no domicílio 
e peridomicílio (folder) 

 

Orientações gerais para a 
captura segura de 
escorpiões(folder) 

 

 

Orientações gerais para 
prevenção de acidente 
com escorpião no 
cemitério (cartilha e folder) 

 

Alta área que já 

teve acidente e tem 

notificação de 

avistamento no 

minimo 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 no domicílio 
e peridomicílio(folder) 

 

Orientações gerais para a 
captura segura de 
escorpiões(folder) 

 

Orientações gerais para 
prevenção de acidente 
com escorpião no 
cemitério (cartilha e folder) 

 

Média área com 

notificação de 

Visita casa a casa na semana 

a partir da notificação do 

Orientações gerais para 
prevenção de acidente 
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avistamento de 

escorpião pelo 

menos 2/meses. 

 

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. 

 

com escorpião no domicílio 
e peridomicílio(folder) 

 

Orientações gerais para a 
captura segura de 
escorpiões(folder) 

 

Orientações gerais para 
prevenção de acidente 
com escorpião no 
cemitério (cartilha e folder) 

 

Baixa área com 

notificação de 

avistamento de 

escorpião 1/cada 6 

meses 

 

Visita casa a casa no mês 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 no domicílio 
e peridomicílio (folder) 

 

 

Orientações gerais para a 
captura segura de 
escorpiões(folder) 

 

Orientações gerais para 
prevenção de acidente 
com escorpião no 
cemitério (cartilha e folder) 
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5. Educação em saúdeegua 

 

Objetivo Pedagógico Metodolo

gia 

Organização/Execu

ção 

Públi

co 

Alvo 

Cronogram

a 

 

1 Formar agentes 

municipais para atuar no 

manejo e controle de 

escorpiões 

EAD  Estadual/UNIFESP Agentes municipais 

(agentes de controle 

de vetor, agentes 

comunitários de 

saúde, entre outros) 

com contato direto 

em seu trabalho 

relacionado ao 

controle de 

escorpião 

2020 e 

2021 

2 Realizar palestras em 

escolas/creches/universid

ades sobre a prevenção de 

Ativa 

• com exposição 

dialogada ou roda 

de conversa 

Municipal Alunos da rede 

educacional do 

município 

2020 
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acidentes com escorpião e 

o que fazer nesses casos 

• problematização da 

situação 

3 Promover fóruns de 

discussão com a área de 

atenção básica ou primária 

da saúde sobre prevenção 

de acidentes com 

escorpião e o que fazer 

nesses casos 

Ativa 

• com exposição 

dialogada ou roda 

de conversa 

• problematização da 

situação 

Municipal Médicos, 

enfermeiros, 

auxiliares de 

enfermagem e 

agentes 

comunitários de 

saúde 

2020, com 

periodicida

de de 2 

meses 

4 Promover fóruns de 

discussão com a área de 

meio ambiente (Programa 

Verde Azul) para 

prevenção de acidentes 

com escorpião e o que 

fazer nesses casos 

Ativa 

• com exposição 

dialogada ou roda 

de conversa 

• problematização da 

situação 

Municipal Engenheiros, 

técnicos 

ambientais, 

biológos  

2020, com 

periodicida

de de 2 

meses 
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6. Cronograma operacional 
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7. Planilha de custos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produto Natureza Utilização Quantidade/ano Valor Unitário Valor Total Valor Total 

Bota  Manejo 8 pares R$60,00  R$480,00 

Pinça 30cm  Manejo 5 R$22,00  R$110,00 

Luva de raspa de 
couro 

 Manejo 10 pares R$10,00  R$100,00 

Frasco de coleta  Coleta 150 R$100,00  R$100,00 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    Consumo  
  

Equipamento  
  

Total geral R$790,00 
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