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1- INTRODUÇÃO 

 

1.1 Caracterização do Município 

Tanabi, um município do estado de São Paulo que tem uma população de 

26.231 habitantes (IBGE/2021), e a densidade demográfica é de 32.25 

hab./Km² (IBGE 2010). Localizada a 477 km da cidade de São Paulo, 

pertencente à DRS- XV e ao GVE- XXIX de São José do Rio Preto. Os 

municípios limítrofes são: Bálsamo, Mirassolândia, Cosmorama, Palestina, 

Sebastianópolis do Sul e Monte Aprazível. Tanabi tem um grande fluxo de 

população flutuante devido a Usina Tereos situada ao Bairro de Ibiporanga. 

A cidade foi fundada em 4 de julho de 1882, por Joaquim Francisco de 

Andrade. 

As principais atividades econômicas são:  

Indústrias de: móveis, calçados e alumínio; Usina de açúcar e álcool e 

seringueiras. A eqüidistância aproximada do município à sede das regionais 

da DRS e da SUCEN é de aproximadamente 46 km. 

Dados do município em relação a: 

✔ O IDH municipal – 0,748; 

✔ Taxa de urbanização - 90,36%; 

✔  Salário médio mensal dos trabalhadores- 2,5 Salários Mínimos. 

✔ 83% de esgotamento sanitário;  

✔ 97,4 % de arborização de vias públicas; 

✔ 45,1 % de urbanização de vias públicas; 

✔ Taxa de escolaridade de 6-14 anos - 99% 

✔ Número de estabelecimentos do SUS: 6 Estratégica de saúde da família; 3 

Unidade básica de Saúde; 

Centro de especialidade; Centro de Reabilitação; SAMU; Pronto Atendimento 

24hs e Hospital. 

O Município possui dois cemitérios públicos, cinco creches, oito Escolas 

Públicas (duas estaduais e seis municipais) e cinco Escolas Privadas. 
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1.2  Infestação e Escorpionismo no Município e estado São Paulo  

O Escorpionismo (Acidente por escorpião) no Estado de São Paulo (SP) 

apresenta-se como o maior problema de saúde pública relacionado a 

acidentes por animais peçonhentos, haja vista o grande aumento na 

incidência do acidente, bem como, pelo significativo aumento no número de 

óbitos, nos últimos anos. A população de aproximadamente 1.579.719 

mil/hab. (IBGE) do Departamento Regional de Saúde de São José do Rio 

Preto – DRS XV, com 102 municípios compreende o GVE XXIX- São José do 

Rio Preto, que abrange 67 municípios pertencentes aos Colegiados de 

Gestão Regionais Comissão Intergestores Regional (CIR) de São José do 

Rio Preto, Votuporanga, José Bonifácio e Catanduva com uma população 

total de 1.131.729 mil/hab. (IBGE 2015), o maior GVE em número de 

municípios do Estado de São Paulo, e o GVE XXX – Jales, que faz divisa 

com os estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, tem 35 município em 

sua abrangência com a população total 266.986 mil/hab. (IBGE 2015); com 3 

colegiados de Gestão Regional, Comissão Intergestores Regional (CIR) de 

Jales, Fernandópolis e Santa Fé do Sul. 

As peculiaridades citadas geram vulnerabilidade para acidentes com animais 

peçonhentos, principalmente escorpião, e vale destacar o aumento 

significativo nos últimos tempos do aparecimento do animal na área urbana e 

conseqüentemente de acidentes na região. 

No ano de 2019 foram realizadas 213 notificações por Acidente por animais 

peçonhento (Escorpião), não havendo óbito pelo agravo citado.  

 

1.3  Estratificação de Risco  

O município realiza a coleta de própria de lixo domiciliar na área urbana, 

concomitante faz a manutenção de limpeza nas praças e parques; 

manutenção e reparos da rede de esgoto e de águas pluviais. Também 
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disponibiliza caçamba fixa nos cemitérios, e quando necessário, nas creches, 

escolas e locais públicos, e o caminhão da equipe de vetores faz o 

recolhimento de criadouros nos demais locais. As condições dos locais de 

depósitos de resíduos sólidos e de caçambas são disponibilizadas em 

espaço adequado para descarte (lixão e Pronaf).A Equipe de Vetores e a 

Vigilância Sanitária realizam a fiscalização dos terrenos baldios, sendo a 

equipe de Vetores através do trabalho casa a casa e reclamações, e a 

Vigilância Sanitária através de denúncia. 

A nota do município no do ranking do Programa Verde Azul do ano de 2019 

é de 8.88 (Ranking é de 440). 
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Áreas vulneráveis 

para escorpião 

Detalhes da área: 

1  1. Cemitério 

Municipal (Rua: 

Moacir Terra 

Sossio, sem nº, 

Centro, Tanabi-

SP)  

Tamanho da área a ser explorada na busca: 

Área total do cemitério (aprox. 16.000 m²) 

Risco para trabalhadores durante a busca: 

Possibilidade de haver escorpião em vasos de flores e rachaduras e 

frestas. 

Facilitadores para a busca: 

Acesso fácil, visita sempre acessível. 

Reincidência da área: 

Já foram avistados escorpiões, tanto no cemitério, quanto em casas ao 

redor 

2. Cemitério da 

Igualdade (Av. 

Antônio 

Cabrera, sem 

nº, Jardim 

centenário) 

Tamanho da área a ser explorada na busca: 

Área total do cemitério (aprox. 17.000m²) 

Risco para trabalhadores durante a busca: 

Possibilidade de haver escorpião em vasos de flores 

Facilitadores para a busca: 

Acesso fácil, visita sempre acessível. 

3 Terrenos 

Baldios do 

Município  

Tamanho da área a ser explorada na busca: 

Toda a área do terreno visitado (aprox. 11 x 22 metros) 



   Prefeitura Municipal de Tanabi 
Sistema Único de Saúde – SUS – DRS - XV 

Secretaria Municipal de Saúde de Tanabi 
Rua  Coronel Militão  N.º1280 -  Centro  FONE: e FAX (17) 3272-9180 - CEP 15170-000 

Site: www.tanabi.sp.gov.br       e-mail:saudetanabi@yahoo.com..b 

 

 
 

 Risco para trabalhadores durante a busca: 

Área com vegetação alta, estreita e escura, terreno íngreme, 

possibilidade de haver escorpiões e outros animais peçonhentos em 

locais como entulhos e outros objetos. 

Facilitadores para a busca: 

Acesso fácil, usuários facilitam o acesso, proprietário permite busca. 

Dificultadores para busca: 

Casos onde não há acesso sem a presença do proprietário, ou o 

proprietário não permite buscas, cães bravos, difícil acesso devido a 

vegetação alta. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

✔ Evitar óbitos por acidentes com picada de escorpião. 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. Explicações para o aumento na incidência estão 

diretamente relacionadas ao agente causal, como hábitos alimentares, forma 

de reprodução, proliferação das espécies e comportamento. Aliado às 

circunstâncias geradas pelo homem, essas características podem ser 

extremamente adaptadas, o que tem levado a um grande aumento das 

populações de escorpiões. Como agravantes medidas de controle realizadas 

de maneira errônea podem causar resultado oposto ao desejado, em 

especial em situações em que não são bem conhecidos os hábitos do 

escorpião, potencializando sua proliferação, notadamente em ambientes 

urbanos. 

 

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 o número de 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 

operacional padrão (POP);  
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✔ 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 do gestor, 

profissionais da saúde e população; 

✔ Divulgar o ponto estratégico (P.E.), para todas as Unidades 

Assistenciais do Município; 

✔  Definir fluxo de atendimento; 

✔ Capacitar os profissionais dos P.E; 

✔ Gerenciar estoque de soros no P.E, para o atendimento de no 

mínimo 1 acidente grave. 
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3 VIGILÂNCIA DO ANIMAL E HUMANA 

 

3.1 Notificação 

Notificação Compulsória: comunicação obrigatória à autoridade de saúde, 

realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos 

estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de 

suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública. É 

de responsabilidade da unidade do primeiro atendimento a notificação do 

atendimento à vigilância municipal. Quando o atendimento ocorre pelo PE 

(Santa Casa São Vicente de Paulo), ele deverá fazer a notificação do 

atendimento à vigilância municipal, bem como a utilização do soro quando 

houver necessidade e solicitação da reposição do mesmo. 

 Paciente deve receber bloqueio anestésico no primeiro atendimento e caso 

evolua com manifestações sistêmicas ser imediatamente encaminhado para 

o ponto estratégico de referência, Santa Casa de Tanabi para administração 

do antiveneno (SAESC ou SAA).Excepcionalmente a critério médico, quando 

identificado risco de remoção do paciente (no primeiro atendimento), o 

serviço do primeiro atendimento poderá solicitar para o PE Referência os 

soros antivenenos para que possa ser dada continuidade ao tratamento no 

próprio serviço, dispondo-se a buscá-los ou combinando com a referência a 

entrega dos mesmos. 

Ponto estratégico tem como referência o Hospital de Base de São José do 

Rio Preto, para quando for necessário realizar a transferência do paciente 

para uma referência que tenha suporte para internação em unidade de 

terapia intensiva – UTI adulto e pediátrico. Se necessário o PE deverá 

solicitar a central de regulação de urgência (CROSS) a transferência e esta 

deverá conduzir o caso conforme pactuado. 
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As crianças < 10 anos deverão ter atenção especial e prioritariamente serem 

conduzidas diretamente para o P.E, recebendo bloqueio anestésico no 

primeiro atendimento e ser imediatamente encaminhada para o ponto 

estratégico de referência para administração do antiveneno (SAESC ou 

SAA), caso evolua com manifestações sistêmicas. 

O P.E. deve enviar e-mail a Vigilância Epidemiológica Municipal e a mesma 

envia ao GVE 29 informando o estoque e a validade dos soros toda a 

segunda feira, é de responsabilidade do GVE São José do Rio Preto 

acompanhar o estoque de soro nos pontos estratégicos e sua reposição 

quando necessário. 

 

 

3.1.1 Para caso de avistamento ou captura de escorpião 

pelo munícipe: 

Os escorpiões devem ser apreendidos, com pinça adequada, pelo 

metassoma (cauda) e colocados em um recipiente que deverá ser mantido 

em local protegido do sol e da chuva. É importante providenciar seu 

transporte para um dos locais de recepção. Devem ser mantidos em locais 

onde as crianças ou pessoas curiosas não tenham acesso.Quando o 

munícipe encontrar ou capturar o escorpião, procurar a Equipe de Controle 

de Vetores para ser realizada a visita no local e as orientações. 

(O Fluxo de atenção após a notificação da captura ou avistamento do 

escorpião está disponível em anexo como arquivo PowerPoint).  

 

 

3.1.2 para caso em que ocorre acidente com escorpião 

Todo paciente deve ter atendimento por profissional médico para avaliação e 

indicação do tratamento indicado. Recomenda-se que todos os pacientes 

submetidos à soroterapia sejam hospitalizados para monitorar o 

aparecimento de reações, avaliar a eficácia da soroterapia (mediante 

parâmetros para verificar a neutralização dos efeitos do envenenamento) e a 

ocorrência de complicações locais e sistêmicas, em especial a insuficiência 
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renal aguda. O P.E. consta com materiais e medicamentos essenciais para 

intervenção, em caso de reação alérgica ao antiveneno, e para abordagem 

inicial das complicações. O profissional que fizer o atendimento deverá 

preencher o instrumento SINAN. 

 

 

 

Fluxo de atenção após o acidente por escorpião com entrada no 

Hospital ou Atenção Básica:  

1 - O Hospital recebe paciente e trata acidentado com o escorpião e faz 

registro no SINAN:  
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3.2 Atendimento à notificação 

Consiste na obtenção detalhada de dados do acidente, mediante o 

preenchimento da ficha de investigação de caso, com o objetivo de 

determinar o tipo de envenenamento ocorrido, a gravidade das 

manifestações clínicas e a soroterapia instituída. A investigação deve ser 

realizada em todos os casos confirmados, independentemente da aplicação 

de antiveneno. 

O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fatores fundamentais 

para o prognóstico do paciente. Assim, o profissional da vigilância 

epidemiológica deve verificar se as equipes de assistência estão capacitadas 

para realizar o diagnóstico e aplicar corretamente a soroterapia, e se as 

unidades de saúde dispõem de antivenenos em quantidade adequada e para 

todos os tipos de envenenamento. 

 

3.2.1 Investigação na notificação sem acidente: 

Locais onde há acúmulo de matéria orgânica, entulhos, lixos, depósitos e 

armazéns atraem baratas (periplaneta, americana, e outras espécies) pela 

disponibilidade de alimento e umidade. Os escorpiões têm por alimento 

principal as baratas, e se deslocam aos lugares onde há abundância deste 

alimento. Por isso os escorpiões ocorrem com tanta frequência dentro das 

residências. Comumente os locais onde há proliferação intensa de 

escorpiões possuem um histórico de presença abundante de baratas. 

3.2.2 Investigação em local onde houve acidente: 

Quando o munícipe relata que encontrou ou capturou o escorpião, e vem até 

a Equipe de Controle de Vetores, fazer a reclamação, é realizada a visita no 
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domicílio, para eliminação de possíveis criadouros, e orientação sobre os 

cuidados a serem tomados para a prevenção de acidentes. 

Os escorpiões procuram alimento durante a noite, podendo entrar nas 

residências através de tubulações para fiação e encanamentos de esgoto, 

além de frestas de paredes, portas e janelas. Podem esconder-se da 

claridade do dia em lugares escuros e escondidos como dentro de calçados, 

armários, gavetas, panos e toalhas em áreas de serviço e banheiros. 

3.2.3 Investigação por Busca Ativa: 

Quando há acidentes ou é encontrado o escorpião, é realizada a visita no 

local para remoção de possíveis criadouros. 

Durante a visita de rotina para prevenção da Dengue, também é realizado as 

ações de prevenção a acidentes com escorpião, realizando as orientações 

gerais para prevenção de acidente com escorpião no domicílio e 

Peridomicílio (através da entrega de panfletos). 

 

Nível de Prioridade do município: 

● 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 (mínimo de 1/mês). 

● Média - área sem acidente, mas com notificação de avistamento de 

escorpião (mínimo de 1/mês). 

● Baixa - área com notificação de avistamento de escorpião a cada 6 meses 
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3.3 Vigilância e Assistência a Acidentados 

Preencher todos os campos dos itens da ficha de investigação de caso do 

Sinan, relativos aos dados gerais, notificação individual e dados de 

residência. Coleta de dados clínicos e epidemiológicos. 

•. Anotar na ficha de investigação dados dos antecedentes epidemiológicos e 

dados clínicos, para determinar o tipo de acidente compatível com o quadro 

clínico-epidemiológico.  

•. Verificar a compatibilidade do tipo e quantidade de soro administrado com 

o diagnóstico e a gravidade do envenenamento. 

•. Acompanhar a evolução após a soroterapia, para identificar a ocorrência 

de complicações e eventual óbito. 
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3.3.1 Locais de acesso e cuidados  

O município de Tanabi foi escolhido como Ponto Estratégico pelos seguintes 

critérios: 

∙ Dificuldade de deslocamento rápido: rodovias de difícil acesso entre os 

municípios, como a BR 153, pista única, sem acostamento, vicinal, pelo 

distanciamento entre Ibiporanga a São José Rio Preto etc.  

∙ Municípios com usinas de açúcar e álcool, comportando grande número de 

população flutuante para o corte de cana, exposta ao risco de acidente 

durante o trabalho.  

∙Municípios com extensos territórios rurais, onde o acesso ao serviço de 

saúde é difícil, por ser distante e demorado, muitos apenas por estradas de 

terra. 

O ponto estratégico localizado na Santa Casa é um serviço de urgência de 

24 horas, com refrigeração para armazenamento de soros antivenenos, com 

profissionais capacitados para o atendimento do acidentado e para o controle 

de temperatura do refrigerador de armazenamento. - É de responsabilidade 

da unidade do primeiro atendimento a notificação do atendimento à vigilância 

municipal, devendo informar na referência, caso o PE não receba a cópia da 

notificação, deverá o ponto estratégico fazer a notificação do atendimento à 

vigilância municipal, bem como a utilização do soro quando houver 

necessidade e solicitação da reposição do mesmo
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4 - MANEJO AMBIENTAL 

 

Nível de prioridade Ações a serem 

desenvolvidas 

Ações de educação à 

população 

Alta: área que já teve 

acidente e tem notificação 

de avistamento no 

mínimo 1X/mês 

 

Visita no local do acidente 

ou avistamento do escorpião 

para remoção de possíveis 

criadouros. 

Durante a visita de rotina 

para prevenção da Dengue, 

também é realizado as 

ações de prevenção a 

acidentes com escorpião.  

Orientações gerais para 

prevenção de acidente com 

escorpião no domicílio e 

Peridomicílio (através da 

entrega de panfletos) 

 

Orientações para o morador 

em caso de acidente e 

avistamento de escorpião.  
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5- EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

Objetivo 

Pedagógico 

Metodologia Organiza

ção/Exec

ução 

Público Alvo Cronogra

ma 

 

1. Realizar palestras 

em escolas e creches 

sobre a prevenção de 

acidentes com 

escorpião e o que 

fazer nesses casos 

Ativa 

● Com exposição 

dialogada  

● Problematização 

da situação 

Municipal Alunos da rede 

educacional do 

município 

2022 

 

6- CRONOGRAMA OPERACIONAL 

Ações para 

implementação do 

plano de manejo e 

controle de 

escorpião no 

município de Tanabi 

Ano 2021 Ano 2021 

ja

n 

fe

v 

m

ar 

a

br 

m

ai 

ju

n 

j

u

l 

ag

o 

s

et 

o

ut 

no

v 

de

z 

j

a

n 

fe

v 

m

ar 

a

br 

m

ai 

ju

n 

ju

l 

ag

o 

se

t 

ou

t 

no

v 

de

z 

● Realizar a 

visita e as orientações 

nos imóveis onde 

houve acidentes ou 

foi encontrado 

escorpião. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x        



   Prefeitura Municipal de Tanabi 
Sistema Único de Saúde – SUS – DRS - XV 

Secretaria Municipal de Saúde de Tanabi 
Rua  Coronel Militão  N.º1280 -  Centro  FONE: e FAX (17) 3272-9180 - CEP 15170-000 

Site: www.tanabi.sp.gov.br       e-mail:saudetanabi@yahoo.com..b 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORAYA CARVALHO TEIXEIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 ROSANGELA CAZELOTO 

COORDENADORA MUNICIPAL DE CONTROLE DE VETORES 
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