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1. INTRODUÇÃO 

1.1Caracterização do Município 

 

 

        RINCÃO – SÃO PAULO 

 

        Rincão é um município brasileiro no interior do estado de São Paulo, Região Sudeste do país. 

Localiza-se na região central do estado e está situado a cerca de 270 km a noroeste da capital 

paulista.  

        Rincão tem a atividade canavieira, a pecuária, a transformação de tijolos e a extração 

de areia como principais fontes econômicas.  

Prefeito em exercício (IBGE) (07/2020):  EDSON BRITO BOLITO  

Código do Município: 3543709 

Gentílico: Rinconense 

População estimada (2019): 10.799 pessoas 

População (2019): 10.486 pessoas 

Densidade Demográfica (2010): 32,96 hab/km² 

Localização do Município de Rincão no Estado de São Paulo – Acessos por Rodovia
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Distância da cidade de Rincão ao Departamento Regional da Saúde mais próximo, que se 

encontra na cidade de Araraquara – SP.

 
 

 

 

 

Distância da cidade de Rincão à Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN) mais 

próximo, que se encontra na cidade de Araraquara – SP.
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Dados da população de Rincão –SP, por idade e sexo: 

Projeção da população por faixas etárias quinquenais 

Município de Rincão – 2019 

FONTE FUNDAÇÃO SEADE 

Etária - Quinquenal  Homem  Mulher  Total  

00 a 04 anos 336 321 657 

05 a 09 anos 350 331 681 

10 a 14 anos 385 354 739 

15 a 19 anos 389 388 777 

20 a 24 anos 442 424 866 

25 a 29 anos 426 405 831 

30 a 34 anos 410 404 814 

35 a 39 anos 405 421 826 

40 a 44 anos 380 362 742 

45 a 49 anos 362 356 718 

50 a 54 anos 338 334 672 

55 a 59 anos 289 281 570 

60 a 64 anos 238 253 491 

65 a 69 anos 195 196 391 

70 a 74 anos 148 167 315 

75 anos e mais 162 234 396 

Total Geral da População 5.255 5.231 10.486 
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IDH – Índice De Desenvolvimento Humano 

Pesquisa feita pela Federação das Indústrias do Estado de 

São Paulo: 

Nº Município                                         IDH 
1º ARARAQUARA                             0,815 
2º NOVA EUROPA                             0,765 
3º AMERICO BRASILIENSE                  0,751 
4º IBITINGA                                        0,747 
5º SANTA LUCIA                             0,737 
6º RINCAO                                        0,734 
7º GAVIAO PEIXOTO                             0,719 
8º TABATINGA                                        0,704 
9º BOA ESPERANCA DO SUL               0,681 
                                                                         

 

 
 
TERRITÓRIO E AMBIENTE: 
 
Área da unidade territorial [2019] - 316,639 km² 
Esgotamento sanitário adequado [2010] - 98,7% 
Arborização de vias públicas [2010] - 94% 
Urbanização de vias públicas [2010] - 18,2% 
Bioma [2019] - Cerrado; Mata Atlântica. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] - 98,2% 
IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) [2017] – 5,9% 
IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2017] – 3,6% 
Matrículas no ensino fundamental [2018] - 1.227 matrículas. 
Matrículas no ensino médio [2018] - 366 matrículas. 
Docentes no ensino fundamental [2018] - 90 docentes. 
Docentes no ensino médio [2018] - 38 docentes. 
Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2018] - 6 escolas. 
Número de estabelecimentos de ensino médio [2018] - 2 escolas. 
 
 
ESTABELECIMENTOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA (2009): 04 
 
 
CEMITÉRIO MUNICIPAL: 01 
 
 
VELÓRIO MUNICIPAL: 01 
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1.2 Infestação e escorpionismo no Município

 
  

 
 

Até Julho/2020 não teve nenhum óbito por acidente com escorpião. 
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1.3 Estratificação de Risco: 

 

Coleta de Lixo Domiciliar: 

       

        Coleta de lixo urbana é integral. 

A coleta é feita em dias alternados cobrindo 100% do território. Parte do lixo é despejada no Bolsão 

Sanitário da cidade, distante aproximadamente doze quilômetros do centro do município. O lixo 

infectante de todo município é coletado quinzenalmente por serviço terceirizado e destinado ao 

município de Jardinópolis para incineração, a coleta do lixo doméstico é feito 100% todos os dias em 

bairros alternados e seu destino é para o aterro sanitário da cidade de Guatapará.  O serviço é 

custeado pelo Município. O poder público de Rincão, através da Secretaria do Meio Ambiente, 

implantou na cidade a coleta seletiva de lixo, através de cooperativa entre os catadores de 

reciclagem, organizando o serviço e viabilizando a geração de renda e limpeza pública. 

 
Caminhão compactador de coleta de resíduo sólido doméstico gerado em Rincão 

 

Terrenos Baldios: 

 

        Os terrenos baldios públicos ou privados contam com a atuação do Controle de Vetores e 

Agentes Comunitários de Saúde, onde trabalham juntamente com a Vigilância Sanitária Municipal e 

Fiscal de Postura do Município notificando os proprietários para a devida limpeza. 

 

 

Manejo de Parques e Praças: 

 

        A limpeza pública destes locais é realizada pelo Departamento de Obras do Município e uma 

empresa terceirizada que  realiza diariamente a limpeza em toda a cidade. 

 

Manejo de Rede de Esgoto e de Águas Pluviais: 

 

        O município possui 98% de seus domicílios com coleta de esgoto, sendo constituído por um 

sistema de coleta com tubulação de diâmetros que variam de 150 mm e 200 mm, bem como com 

emissários de diâmetro de 300 mm e 400 mm em tubos de concreto, mas é lançado “in natura”, 

dentro dos limites urbanos da cidade, nos córregos da Paciência e Rancho Queimado.                      
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Ranking do Município Rincão no Programa Verde Azul: 489 

 

 

Áreas de concentração dos acidentes e da infestação de escorpiões: 

1. Área 1: Domicílio Urbano, a cidade é composta por 5029 domicílios, grande parte acumulam 

pilhas de madeiras, materiais de construções, cômodos inacabados com frestas em paredes e muros, 

quintais com grande quantidade de entulhos, proprietários não responde as orientações da limpeza.  

2. Área 2: Domicílio Rural, localizado nas proximidades da cidade, chácaras, sítios, fazendas, 

olarias, com terrenos úmidos concentrados perto dos domicílios, vegetação alta, presença de 

ajuntamento de madeiras e tijolos, há relatos avistamento de escorpião e infestação. 

 

Locais de Notificações: 
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2. OBJETIVOS 

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 padrões (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; 

 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 

        Sempre que o munícipe encontrar um escorpião em sua residência deve dirigir-se ao 

Departamento de Controle de Endemias situado a Rua Quincas Moura, 213- Centro –Rincão-

SP para registrar uma notificação de insetos e animais peçonhentos, assim uma equipe de 

agentes de controle de endemias treinada será deslocada ao endereço fornecido realizando a 

vistoria e orientação aos munícipes com cuidados que se devem ter para evitar o aparecimento 

dos escorpiões, de acordo com a realidade de sua residência. Dias e Horário de atendimento 

ao público: de segundas-feiras ás sextas-feiras da semana, das 7:00h às 11:30h, 13:00h às 

16:30h. 

        Em caso de acidentes com escorpião a população é orientada procurar uma Unidade 

Básica de Saúde, situada Rua Quincas Moura, 235- Centro –Rincão-SP, aberto das 7:00h às 
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17:00h ou Pronto Socorro Municipal, situado na Av. Prudente de Moraes, 126-192 - Centro - 

Rincão-SP, aberto 24 horas, o mais rápido possível, onde será feita a notificação com a ficha de 

SINAN que será encaminhada posteriormente à Controle de Endemias para devidos registros e 

vistorias no endereço indicado. 

 

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

        O munícipe ao avistar ou capturar o escorpião deve dirigir-se ao departamento de Controle 

de Endemias do município, o qual fará em seguida a ficha de notificação de escorpião. Tal 

notificação pode ser realizada pessoalmente ou através do telefone para quem não tiver a 

disponibilidade de comparecer no local.  

       Através destas notificações, os trabalhos são direcionados e realizadas as pesquisas de 

escorpião com equipes de agentes de combate a endemias devidamente capacitadas, para 

orientar os munícipes em todas as ações que devem ser tomadas para evitar o aparecimento 

de outros escorpiões bem como manter a residência sem abrigo para o mesmo. 

É solicitado aos munícipes que todas as vezes que encontrarem esse animal peçonhento, 

façam notificação quantas vezes forem necessárias, mesmo que a equipe já tenham feito 

diversas visitas, pois a única maneira de controle deste animal é o manejo ambiental. 

 

 

Ficha de notificação de escorpião preenchida quando munícipe avista ou captura um escorpião 

e Boletim de Atendimento: 
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Fluxo de atenção após a notificação da captura ou avistamento do escorpião. 

 

 

                                                                                                                            

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

3.1.2 Para caso em que ocorre acidente com escorpião: 

        O profissional da saúde (da atenção básica, pronto socorro) que fizer o atendimento deverá 

preencher o instrumento SINAN, ficha de atendimento de acidente de animais peçonhentos. O 

paciente será devidamente atendido no Pronto Socorro e mantido em observação. A ficha de 

SINAN é encaminhada ao Controle de Endemias. Quando a ficha de SINAN chega ao 

departamento é aberta uma notificação de escorpião com o número da ficha do SINAN 

automaticamente, sem que o munícipe precise entrar em contato com o Controle de Endemias. O 

Supervisor de campo recebe a notificação e rastreiam o endereço localizando a quadra a ser 

trabalhada pela equipe de agentes de combate a endemias devidamente capacitada para efetuar a 

pesquisa nas residências, escolas, creches e terrenos sempre que necessário. 

 

 

 

1 Município recebe o comunicado de presença de 
escorpião em um imóvel ou área 

2  Registra o comunicado na Ficha de Notificação 

seguindo as instruções de preenchimento. 

3 Equipe de Controle de Endemias treinada faz visita 

ao local para capturar o escorpião e preenche 

Boletim de Atendimento seguindo as instruções de 

preenchimento. 

4 Sucen recebe a Notificação e 

Boletim (Sistema Escorpio) do 

município para monitoramento. 

5 Orientam promoção e prevenção para 

evitar escorpionismo. 

6 Equipe Municipal encaminha escorpião 

encontrado para Unidade de Vigilância de 

Zoonoses de referência para identificação 

encaminhamento do escorpião ao IB. 

7 Assessoria municípios vulneráveis 

em relação ao controle do 

escorpião, quando necessário. 

8 Confirma identificação do animal, extrai 

veneno para fabricação de soro ou utiliza em 

estudos científicos, caso necessário. 
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Ficha de Notificação de Escorpião - SINAN 
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Fluxo de atenção após o acidente por escorpião com entrada Pronto Socorro Municipal e 

Atenção Básica (UBS ou ESF). 

 

  

                                                                                                  

                                                                                                                            

                           

 

 

                                                                                         

                                                                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                     

3.2 Atendimento à notificação 

        Todas as fichas de notificação de acidentes com animais peçonhentos e notificação de captura 

ou avistamento de escorpiões devem ser realizadas e repassadas ao Controle de Endemias, as 

mesmas deverão ser investigadas, com a pesquisa de escorpião realizada pelos agentes de combate 

a endemias devidamente capacitados, e respeitando sempre os procedimentos operacionais 

preconizados pelo Ministério da Saúde. Em casos extremos será realizada uma parceria com o 

Departamento de Obras e Infraestrutura. 

 OBS: Todas as investigações se dará a partir de uma ficha de notificação, sendo atendidas de 

acordo com a prioridade estabelecida pelo município. Se houve acidente, ou no caso de escola, 

creche, unidade básica de saúde e ou prédios de atendimento ou com grande fluxo de pessoas. 

 

 

1  Pronto Socorro ou Atenção 

Básica (UBS ou ESF) recebe o 

munícipe acidentado com a 

2 Encaminha o paciente mais rápido 

possível para o Ponto Estratégico       

( UPA/Araraquara) ou para Hospital. 
3 O Pronto Socorro ou UBS ou ESF e 

VigiLância Epidemiológica 

encaminha notificação para o 
Controle de Endemias. 

4 Equipe de Controle de 

Endemias faz visita ao local 

indicado e preenche Boletim 

de Atendimento seguindo 

instruções de preenchimento. 

5 Equipe de Controle de Endemias  

orientam prevenção para evitar o              

escorpionismo.                                             

6 Controle de Endemias encaminha 

o escorpião recolhido pelo cidadão 

ou pela própria equipe do Centro de 

Controle de Vetores – Parque 

Pinheirinho – Araraquara-SP. 
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3.2.1 Investigação na notificação sem acidente:  

        Após o recebimento da ficha de notificação de escorpião, o supervisor de campo do Controle de 

Endemias  colocam uma equipe de agentes de endemias para realização de pesquisa no quarteirão, 

respeitando as normas técnicas de visita de escorpião, fazendo a vistoria na residência ou terreno 

encontrado: no imóvel à direita, imóvel à esquerda, imóvel da frente, imóvel do fundo. No caso, de 

encontro de escorpiões a área pesquisada será abrangida. 

        A equipe estará equipada com o uso de EPI e pinça para captura do animal. Todo escorpião 

recolhido pelos agentes são entregues ao Centro de Controle de Vetores –  Parque Pinheirinho – 

Araraquara –SP.  

3.2.2 Investigação em local onde houve acidente:  

        Em caso de acidente, o munícipe é atendido com os devidos cuidados médicos, seja em  

Unidade Básica, ESF ou Pronto Socorro. No atendimento é aberta a ficha de SINAN que 

posteriormente será encaminhada ao Controle de Endemias. A investigação em endereços onde 

houve acidente é prioridade, as notificações ao chegarem, já são locadas e destinadas à equipe para 

vistoria no local mais rápido possível, respeitando as normas técnicas de visita de escorpião. No caso 

de encontro de escorpiões a área pesquisada será abrangida. A equipe sempre estará fazendo uso 

dos EPI e pinça para captura. 

 

3.2.3 Investigação por Busca Ativa: 

 

        O munícipio de Rincão não tem uma equipe específica para trabalhar somente com o escorpião, 

mas os agentes de Controle de Endemias foram capacitados através de treinamento para realização 

dos atendimentos, das orientações e do trabalho de busca ativa. A equipe de Controle de Endemias 

notifica o morador que é devidamente orientado aos cuidados e mudanças que deve fazer em sua 

residência para diminuir o risco de aparecimento de animais peçonhentos. 

        Em cemitério a limpeza e busca ativa é realizada em parceria com o Departamento de Limpeza 

do município quando necessário. 

         A investigação deverá obedecer ao nível de prioridade, conforme estabelecido pelo munícipio.   

 Urgente - ocorrência de morte ou mais de 3 acidentes na área ou próximo dela: escolas, unidade 

básica de saúde, ESF, ou prédios de atendimento ou com grande fluxo de pessoas. 

 Alta -  área com registro de acidente e com notificação de avistamento de escorpião (mínimo 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. 
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3.3 Monitoramento, Análise e Socialização das informações. 

 

 

OBS: Os dados apresentados no gráfico acima correspondem ao período de 01/01/2020 até 

30/07/2020 – Sistema Escorpio. 

 

MUNÍCIPIO DE RINCÃO 

 

TOTAL DE 

NOTIF. 

 

NOTIF. 

ATENDIDAS 

 

NOTIF. NÃO 

ATENDIDAS 

 

EXEMPLARES 

CAPTURADOS 

 

ESPÉCIE 

CAPTURADA 

 

NOTIF. 

SINAN 

 

I.I.D. 

 

I.I.I 

 

54 

 

43 

 

11 

 

12 

 

Tityus 

serrulatus 

 

18 

 

5,39 

 

1,22 

                                I.I.D. –ÍNDICE DE INFESTAÇÃO DOMICILIAR            I.I.I. – ÍNDICE DE INTENSIDADE DE INFESTAÇÂO  

OBS: Dados retirados do Sistema Escorpio, no dia 23/07/2020. 

 

3.4 Vigilância e Assistência a Acidentado 

        Acidente escorpiônico é o causado pelo veneno que o escorpião inocula na vítima, através do 

aparelho (ferrão/Peçonha), liberando neurotoxinas, que podem causar alterações locais e, em muitos 

casos, alterações sistémicas. O escorpionismo ocorre mais em regiões urbanas, principalmente nas 

épocas de calor e chuva, e vem aumentando ao longo dos anos no Brasil, Estado de São Paulo e 

Município de Rincão. 

        É um importante problema de saúde pública por que: 

 A gravidade do envenenamento, na maioria, dos casos, se manisfesta dentro das duas primeiras 

horas do acidente; 
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 Casos graves e óbitos são mais frequentes em crianças de 0 a 10 anos e em idosos, 

principalmente quando causados pela espécie Tityus serrulatus. 

 70% dos óbitos ocorrem nas primeiras 3 horas após o acidente. 

 60% dos óbitos ocorrem em menores de 14 anos. 

 

3.4.1 Locais de acesso e cuidados  

         Atualmente o município de Rincão conta com 04 unidades de saúde sendo:  

 01 Unidade Básica de Saúde: com duas equipes de ESF, Clinica de Especialidades 

Médicas, Consultório Odontológico, Sala de Vacinas, Farmácia, Sala de Coleta, Sala de 

Curativos, Sala de Serviço Social, Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária; 

 01 Unidade de Pronto Socorro: Urgências e Emergências; 

 01 Clinica de Fisioterapia: Atendimento na Clínica e Domiciliar; 

 01 Unidade de ESF Distrito Taquaral: com uma equipe de ESF, Consultório 

Odontológico, Sala de Vacinas, Sala de Curativos e Farmácia.  

 

Ponto estratégico para atendimento médico de acidente por escorpião 

        A população, diante de um acidente por escorpião, deve procurar o mais rapidamente possível o 

serviço de saúde, em especiais crianças abaixo de 10 anos. 

        O Ponto Estratégico de Referência de Soro que atende o paciente adulto do município de Rincão 

é a Unidade de Pronto Atendimento “Dr. Antonio Alonso Martinez” de Araraquara – SP, situada Rua 

José do Patrocínio, 660 – Vila Santa Maria (Vila Xavier), Araraquara-SP. 
 

Fluxos de Atendimento 

        O primeiro atendimento do paciente com acidente por escorpião pode ser em qualquer serviço 

de saúde público ou privado. O serviço deverá realizar o bloqueio anestésico no local do acidente, 

imediatamente. 

         No caso de crianças de 10 anos ou menores, deverá ser providenciada, imediatamente, a 

transferência para PE (Ponto Estratégico), assim como casos classificados como moderados ou 

graves. 

        Casos graves, com indicação de UTI, quando o PE não possua este nível de complexidade, 

devem ser encaminhados para a referência de UTI estabelecida a ser providenciada também a 

transferência do soro. 

        A Santa Casa de Misericórdia de Araraquara-SP, na Av. José Bonifácio, 794 - Centro é a 

referência para o munícipio de Rincão para pacientes adultos, casos que necessitam de UTI e para 

pacientes crianças Maternidade Gota de Leite de Araraquara – Fungota – Rua Carlos Gomes, 1610 –

Centro -  Araraquara-SP. 
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Tratamento 

        Na maioria dos casos, onde há somente quadro local, o tratamento é sintomático e consiste no 

alívio da dor por infiltração de anestésico sem vaso constritor, como lidocaína 2 %, ou analgésico 

sistêmico, como dipirona 10mg/Kg. 

        O tratamento específico consiste na administração do Soro Antiescorpiônico (SAEsc) ou Soro 

Antiaracnídico (SAA) – Trivalente: loxosceles, Phoneutria,Tityus. 

        Em acidentes escorpiônicos deve-se utilizar o SAEsc. Em casos em que não for possível a 

diferenciação entre os com aranhas do gênero Foniatria e com escorpiões de gênero Tityus (devido à 

similaridade das manifestações clínicas e da não identificação do animal causador do acidente), ou na 

falta do SAEsc, deve-se utilizar o SAA. A eficácia do SAA para o escorpionismo é a mesma do 

SAEsc. 

 

Classificação 

 

        Com base nas manifestações clínicas, os acidentes podem ser inicialmente classificados como: 

 Leves: apresentam apenas manifestações locais, como dor no local da picada, parestesias, 

sudorese local e às vezes pilo-ereção. 

 Moderados: caracterizam-se por dor intensa no local da picada e manifestações sistêmicas do 

tipo sudorese discreta, náuseas, vômitos ocasionais, taquicardia, taquipnéia e hipertensão 

leve. 

 Graves: além dos sinais e sintomas já mencionados, apresentam uma ou mais manifestações, 

mais exacerbadas como sudorese profusa, vômitos incoercíveis, salivação excessiva, 

alternância de agitação com prostração, bradicardia, insuficiência cardíaca, edema pulmonar, 

choque, convulsões e coma.  

 

Manejo Clínico 

 

        Diante de um acidente por escorpião, deve-se procurar o mais rapidamente possível o serviço de 

saúde mais próximo, Unidade Básica, ESF e Pronto Socorro, serviços com uma estrutura que tenha 

condição de realizar bloqueio anestésico. 

        Nos pacientes de maior risco para as formas graves, deve ser considerada a necessidade de 

transferência rápida do paciente de uma unidade de menor complexidade para um serviço de 

cuidados intensivos. Na maioria dos casos, onde há somente quadro local, o tratamento é sintomático 

e consiste no alívio da dor. 

        Toda criança com 10 anos ou menor, que sofreu acidente por escorpião, deve ser 

realizado bloqueio anestésico e ser encaminhada imediatamente em ambulância para o ponto 

estratégico de soro antiveneno situado  na Unidade de Pronto Atendimento – UPA-Vila Xavier, 

Rua José do Patrocínio, 660 – Araraquara-SP. 

        Na maioria dos casos, onde há somente quadro local, o tratamento é sintomático e consiste no 

alívio da dor. 
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Vigilância Epidemiológica 

 

        Os casos de acidentes por escorpião,  são de notificação compulsória (Portaria de Consolidação 

Nº 4, de 28 de setembro de 2017, Anexo 1 do Anexo V). Todo caso suspeito deve ser investigado de 

forma cuidadosa, especialmente em relação ao local provável de infecção e ser tratado de forma 

adequada e oportuna. 

        A notificação é realizada pelo serviço de atendimento, por meio da Ficha de Investigação de 

Acidentes por Animais Peçonhentos do SINAN e deve ser encaminhada para o Controle de 

Endemias. 

 

 

 

PRIMEIRO 

ATENDIMENTO 

DISTÃNCIA ATÉ O 

PONTO 

ESTRATÉGICO 

TEMPO ESTIMADO 

ATÉ O PONTO 

ESTRATÉGICO 

PONTO 

ESTRATÉGICO DE 

REFERÊNCIA PARA 

O SORO 

PRONTO SOCORRO 

 
30,9 KM 36 MINUTOS  

 

 
UPA DA VILA 

XAVIER 

ARARAQUARA-SP 

UBS 

 

 

30,9 KM 36 MINUTOS 

ESF-2 

 

 

30,9 KM 36 MINUTOS 

 

ESF-3 

 

 

30,9 KM 36 MINUTOS 

ESF-01 

 

 

37,8 KM 31 MINUTOS 

 

OBS: à distância e tempo aproximados entre o primeiro atendimento até o ponto estratégico de referência de soro 

foram calculadas através do Google Maps, podendo os mesmos sofrer alterações. 

 

4. MANEJO AMBIENTAL 

 

        O planejamento de manejo para escorpião será discutido no decorrer do ano com a secretaria de 

competência, conforme a necessidade apresentada pela a realidade do munícipio. Sempre seguindo 

as orientações técnicas apresentadas pelo POP (Procedimentos Operacionais Padrão). 

        Rincão devido à infestação e por não ter uma equipe própria só para o trabalho de pesquisa do 

escorpião, o manejo se dará de forma que atenda o aumento de avistamento, captura e acidentes em 

determinada região, através das  notificações pelo SINAN  e pelo Controle de Endemias. 

        Será realizada mensalmente reunião sobre Escorpiões, juntamente com a Sala de Situação da 

Dengue, trabalhando com intensificação de orientações preventivas nas visitas domiciliares e 
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orientação educativa com folders, com os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Controle de 

Endemias, e quando necessário execução de limpeza de bueiros em parceria com o Departamento de 

Obras e Infraestrutura do munícipio. 

        

 

Nível de prioridade 

Ações a serem 

desenvolvidas 

Ações de educação à 

população 

 

Urgente: escola, creche, 

unidade básica de saúde e 

/ou prédios de atendimento 

ou com fluxo de pessoas; ou 

mais de 3 acidentes na área 

ou próximo delas. 

 

 

Visita casa a casa em até 72 

horas após a chegada da 

ficha de notificação à 

Vigilância Epidemiológica, 

Sanitária e Controle de 

Vetores de acidentes 

redicivantes por escorpião e 

/ou no caso de escola, 

creche, unidades básicas de 

saúde e /ou prédios de 

atendimento ou com grande 

fluxo de pessoas. 

Vistoriar raio de 30 metros, 

partindo do local da morte ou 

acidente, aumentando 

gradativamente enquanto 

houver captura de animais. 

 

Orientações gerais para 

prevenção de acidente com 

escorpião no domicílio e 

peridomicílio (folder) 

Orientações gerais para a 

captura segura de escorpiões 

(folder) 

Atividade como roda de 

conversa e palestras com 

aulas visuais do animal 

peçonhento. 

 

Alta: área que já teve 

acidente e tem notificação de 

avistamento no mínimo 1 

vez/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. 

 

Orientações gerais para 

prevenção de acidente com 

escorpião no domicílio e 

peridomicílio (folder) 

Orientações gerais para a 

captura segura de escorpiões 

(folder) 

 

 

Média: área com notificação 

de avistamento de escorpião 

pelo menos 2 vezes/ meses 

 

Visita casa a casa na semana 

a partir da notificação do 

avistamento do escorpião, 

partindo do local do 

avistamento. 

Vistoriar raio de 30 metros 

aumentando gradativamente 

enquanto houver captura de 

animais. 

 

Orientações gerais para 

prevenção de acidente com 

escorpião no domicílio e Peri 

domicílio (folder). 

Orientações gerais para a 

captura segura de escorpiões 

(folder) 

 

 

Baixa: área com notificação 

de avistamento de escorpião 

1 vez/cada 6 meses 

 

Visita casa a casa no mês da 

notificação do avistamento, 

partindo do local do ocorrido. 

Vistoriar raio de 30 metros 

 

Orientações gerais para 

prevenção de acidente com 

escorpião no domicílio e Peri 

domicílio (folder) 
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aumentando gradativamente 

enquanto houver captura de 

animais. 

Orientações gerais para a 

captura segura de escorpiões 

(folder) 

 

 

       

 Para o atendimento de notificações apresentadas ao Controle de Endemias, de acordo com o nível 

de prioridade, o supervisor de campo indicará aos agentes de controle de endemias treinados para a 

realização da pesquisa.  

         O Departamento de Obras e de Infraestrutura estará à disposição em casos extremos em 

limpezas de imóveis e problemas com praças, jardins e prédios públicos. 

        A Vigilância Sanitária Municipal estará no apoio caso haja a necessidade de autuação em casos 

que não consigam ser resolvidos somente com visitas e orientações, bem como imóveis que 

apresentam risco à saúde pública e o proprietário não permita a entrada e vistoria dos agentes. Casos 

graves o proprietário poderá ser autuado com base nas legislações municipais e estaduais. 

        Será realizado um trabalho de orientação para a população em geral enfatizando ainda mais 

para que não utilizem nenhum tipo de veneno ou inseticida no combate ao escorpião. Visto que o uso 

do mesmo provoca apenas o desalojamento do animal, tornando um risco maior de acidentes, além 

da contaminação da lagoa de tratamento de esgoto. 

        Todos os escorpiões que forem capturados nas pesquisas deverão ser encaminhados ao 

Controle de Endemias, para serem entregues ao Centro de Controle de Vetores – Parque Pinheirinho 

Araraquara-SP para encaminhá-los ao Instituto Butantan. 
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5. EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
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6 CRONOGRAMA OPERACIONAL 

 


