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1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO 

Teodoro Sampaio é um município brasileiro do estado de São Paulo. Pertencente à microrregião 

e mesorregião de Presidente Prudente, localiza-se a oeste da capital do estado, distando desta cerca 

de 670 km. Ocupa uma área de 1.555,996 km² e sua população total é de 21.386 habitantes, sendo 

10.665 homens, 10.721 mulheres e 7.777 domicílios, segundo o censo demográfico realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2010, densidade demográfica (hab/Km²) 13,74. 

1.1 Formação Administrativa 

• Em 03 de abril de 1960 o núcleo habitacional foi elevado a distrito pela Lei nº 5.285, e 

instalado também o Cartório de Registro Civil. 

 

• Em 28 de fevereiro de 1964 foi criado o município de Teodoro Sampaio pela Lei nº 8.092, 

desmembrando-se do município de Marabá Paulista. O governador da época era o Sr. 

Adhemar Pereira de Barros. 

 

• Em 15 de novembro de 1964 ocorreu a primeira eleição para prefeito e vereadores, sendo 

o primeiro prefeito eleito o Sr José Natalino dos Santos, e o vice Ginez Abellan. 

 

• Em 21 de março de 1965 ocorreu a posse da 1ª Câmara Municipal. 

 

• Com 2.879,8 km², Teodoro Sampaio era o maior município do Estado de São Paulo em 

extensão territorial e estava assim constituído: Teodoro Sampaio (Sede), Rosana, Porto 

Primavera, Euclides da Cunha Paulista, Planalto do Sul (Distritos) e Santa Rita do Pontal 

(Bairro rural). 



 

 

 

• Em 9 de janeiro de 1989, sancionada a Lei nº 6.645 que cria os municípios de Rosana e 

Euclides da Cunha Paulista. O governador na ocasião era o Sr Orestes Quércia. 

 

• 1º de Janeiro de 1993, com a posse dos Prefeitos Jurandir Pinheiro, em Rosana, e José 

Carlos Mendes, em Euclides da Cunha Paulista. E o também distrito Porto Primavera 

passa a pertencer a Rosana. 

 

Com o desmembramento, o município de Teodoro Sampaio ficou com a seguinte formação: 

Teodoro Sampaio (Sede), distrito de Planalto do Sul e as glebas Água Sumida e Ribeirão Bonito. 

O município de Teodoro Sampaio possui em seu território o Parque Estadual do Morro do Diabo, 

um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica do Estado de São Paulo, local de habitat do Mico 

Leão Preto, espécie ameaçada de extinção. 

 

O Pontal do Paranapanema está localizado no extremo oeste do 

Estado de São Paulo, fazendo fronteira com os Estados do Paraná e do Mato 

Grosso do Sul. No ‘Atlas Interativo’ do Pontal do Paranapanema, desenvolvido 

pela Engenheira Cartógrafa Arlete Meneguette e pelo Geógrafo Eduardo Paulon 

Girardi da (UNESP) Campus de Presidente Prudente, são apresentadas diversas 

denominações e definições para o Pontal do Paranapanema. 

 

 

 

 



 

 

1.2 – Dimensão geográfica do município de Teodoro Sampaio 

Entendemos por necessário destacar as dimensões geográficas 

de área, população, localização geográfica, altitude, limites, estrutura geológica, 

relevo, solo, clima, hidrografia, águas subterrâneas e vegetação para demonstrar 

a geografia apresentada pelo Município. 

Importante lembrar que em razão da pandemia do COVID-19 e 

em obediência às orientações da Organização Mundial de Saúde o 

recenseamento que seria realizado no corrente ano foi adiado para 2021, 

conforme nota emitida pelo Conselho Diretor do IBGE em 17 de março de 2020. 

1.3 – Área 

 

Segundo dados do mais recente levantamento da fundação Seade 

em cooperação com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possui 

extensão territorial de 1.555,8 km², sendo o 8º no Estado entre os 645 

municípios paulistas atualmente existentes. 

 

Tabela – Os dez maiores municípios do Estado de São Paulo em extensão 

territorial 

 

NOME DO MUNICÍPIO EXTENSÃO TERRITORIAL 

1º Iguape 1.973,9 Km2
 

2º Itapeva 1.830,9 Km2
 

3º Itapetininga 1.796,2 Km2
 

4º Eldorado 1.660,3 Km2
 



 

 

5º Capão Bonito 1.644,7 Km2
 

6º Rancharia 1.588,7 Km2
 

7º Barretos 1.568,0 Km2
 

8º Teodoro Sampaio 1.555,8 Km2
 

9º São Paulo 1.528,5 Km2
 

10º Botucatu 1.486,4 Km2
 

Fonte: IBGE, 2000. / https://perfil.seade.gov.br/ 

 

 

 

1.4 – População 

Em 2010, o censo demográfico realizado pelo IBGE apontava 

Teodoro Sampaio com população de 21.386 habitantes e densidade demográfica 

estabelecida        em        13,74        hab/km². A Fundação Seade 

(https://perfil.seade.gov.br/) estima uma densidade de 14,41 hab/km² para o 

ano de 2020, tendo estabelecido uma taxa de crescimento anual entre 2010 e 

2020 na taxa de 0,48%. 

 

https://perfil.seade.gov.br/


 

 

 

 

 

MUNICÍPIO  

Área 

(em Km²) 

2000 2010 

População 

Total (hab.) 

População 

Urbana (hab.) 

População 

Rural (hab.) 

População 

Total (hab.) 

População 

Urbana 

(hab.) 

População 

Rural (hab.) 

Alfredo Marcondes 118.40 3,687 2,663 1,024 3,891 3,255 636 

Álvares Machado 347.38 22,673 20,106 2,567 23,513 21,183 2,330 

Anhumas 320.45 3,404 2,501 903 3,738 3,059 679 

Caiabu 252.84 4,077 3,115 962 4,072 3,315 757 

Caiuá 549.89 4,192 1,769 2,423 5,039 1,930 3,109 

Emilianópolis 224.49 2,897 2,194 703 3,020 2,497 523 

Estrela do Norte 263.42 2,627 1,787 840 2,658 2,099 559 

Euclides da Cunha Pt 575.21 10,214 6,431 3,783 9,585 6,111 3,474 

Iepê 595.49 7,258 5,959 1,299 7,628 6,773 855 

Indiana 126.62 4,934 4,063 871 4,825 4,127 698 

João Ramalho 415.25 3,840 3,075 765 4,150 3,543 607 

Marabá Paulista 918.77 3,693 2,048 1,645 4,812 2,142 2,670 

Martinópolis 1,252.71 22,344 17,973 4,371 24,219 20,341 3,878 

Mirante do Paranapanema 1,239.08 16,209 9,832 6,377 17,059 10,045 7,014 

Nantes 286.16 2,270 1,660 610 2,707 2,431 276 

Narandiba 358.03 3,741 2,281 1,460 4,288 3,105 1,183 

Piquerobi 482.57 3,478 2,454 1,024 3,537 2,669 868 

Pirapozinho 477.99 22,101 20,712 1,389 24,694 23,462 1,232 

Pres. Bernardes 748.95 14,640 10,152 4,488 13,570 10,500 3,070 

Pres. Epitácio 1,260.24 39,274 36,331 2,943 41,318 38,545 2,773 

Pres. Prudente 562.79 189,104 185,150 3,954 207,610 203,375 4,235 

Pres. Venceslau 756.74 37,376 34,566 2,810 37,910 36,272 1,638 

Rancharia 1,587.47 28,766 24,985 3,781 28,804 25,828 2,976 

Regente Feijó 265.07 16,985 15,253 1,732 18,494 17,049 1,445 

Ribeirão dos Índios 196.34 2,222 1,760 462 2,187 1,850 337 

Rosana 742.87 24,226 6,197 18,029 19,691 15,858 3,833 

Sandovalina 455.12 3,091 1,751 1,340 3,699 2,581 1,118 



 

 

Santo Anastácio 552.54 20,743 19,040 1,703 20,475 19,080 1,395 

Santo Expedito 94.44 2,530 2,004 526 2,803 2,478 325 

Taciba 607.31 5,219 4,241 978 5,714 4,852 862 

Tarabai 201.54 5,788 5,229 559 6,607 6,109 498 

TEODORO SAMPAIO 1,555.99 20,001 15,920 4,081 21,386 17,365 4,021 

Total 18,392.16 553,604 473,202 80,402 583,703 523,829 59,874 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2000); IBGE, Censo Demográfico (2010) 

Os dados da tabela acima, extraída do Caderno Territorial n˚ 73 

elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, referentes aos Censos 

Demográficos realizados em 2000 e 2010, podemos observar um leve aumento 

da população total que passou de 20,001 em 2000 para 21,386 em 2010. A 

estimativa de referido Instituto para o ano de 2019 era de 23.148 pessoas, 

segundo dados colhidos no sítio do IBGE durante a pesquisa. Já a Fundação 

Seade (https://perfil.seade.gov.br/) apresenta uma estimativa de 22.414 

habitantes em 2020. 

Gráfico - Taxa Geométrica de crescimento anual da população (em % a.a.). 

Extraído do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Teodoro 

Sampaio – SP / MR Engenharia. 

 

 

Fonte: Fundação Seade (2019) 

https://perfil.seade.gov.br/


 

 

 

Com relação à população rural, de acordo com Silva (2003) uma 

característica da população do município até então era a taxa de crescimento 

populacional do meio rural positiva desde 1985, ao contrário do que se 

observava na região, onde ocorria esvaziamento do ambiente rural, como pode 

ser observado na tabela abaixo. 

 

Tabela – Taxa de crescimento da população rural de Teodoro Sampaio e da 

região administrativa de Presidente Prudente (1985 – 2000). 

 

 

 

Período População rural 

Teodoro Sampaio RA Pres. Prudente 

1980/85 

1980/91 

1995/00 

3,58 

3,84 

2,15 

-3,39 

-4,87 

-1,83 

Fonte: Fundação SEADE. Informações Municipais, 2002 

 

Porém conforme observamos no quadro anterior entre os Censos 

Demográficos de 2000 e 2010 houve uma leve redução de 4.081 habitantes para 

4.021, conforme apontou o IBGE. 



 

 

Gráfico – Grau de urbanização. Extraído do Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Teodoro Sampaio – SP / MR Engenharia. 

 

 

Fonte: Fundação Seade (2019) 

Já por idade, observamos a tabela abaixo:  

Fonte: IBGE 2010 



 

 

 

O Censo IBGE 2010 também trazia a informação de que havia 

6.653 domicílios ocupados no total, sendo 5.422 em área urbana e 1.231 em área 

rural. 

 

Em relação ao sexo, havia 10.665 homens e 10.721 mulheres: 

 

(https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=212&uf=35) 

 

O Município conta com 21 assentamentos da reforma agrária, sendo que destes 

20 estão sob o domínio Estadual e orientação técnica do ITESP, além do primeiro 

assentamento, Federal, sob a égide do INCRA, qual seja o Assentamento Água 

Sumida, conforme observamos a tabela abaixo, compilada de dados extraídos do 

sítio do ITESP. 

 

 

 

 
 
 

HOMENS MULHERES 



 

 

 

Nº Projeto de Assentamento Início Domínio 

da Terra 

Nº de 

Lotes 

Área 

Total (ha) 

1 Água Sumida fev/88 Federal 121 4.210,64 

2 Laudenor de Souza (Porto Alcidia) set/97 Estadual 60 1.545,20 

3 Córrego Azul nov/97 Estadual 9 226,71 

4 Cachoeira do Estreito nov/97 Estadual 29 490,47 

5 Haidéia nov/97 Estadual 27 868,26 

6 Santa Rita da Serra nov/97 Estadual 40 837,43 

7 Santa Vitória nov/97 Estadual 27 515,51 

8 Santo Antonio Coqueiros nov/97 Estadual 23 485,29 

9 Vale Verde nov/97 Estadual 50 1.010,75 

10 Água Branca I out/98 Estadual 29 630 

11 Alcídia da Gata out/98 Estadual 18 462,03 

12 Sta Terezinha da Alcídia out/98 Estadual 26 1.345,83 

13 Vô Tonico out/98 Estadual 19 550,77 

14 Santa Zélia mar/99 Estadual 104 2.730,35 

15 Santa Terezinha da Água Sumida jul/99 Estadual 48 1.345,82 

16 Santa Cruz da Alcídia jan/00 Estadual 25 712,57 

17 Padre Josimo (São Pedro da Alcídia) jul/03 Estadual 96 2.290,19 

18 Fusquinha (Recando do Porto X) set/03 Estadual 43 1.081,77 

19 Santa Edwiges set/03 Estadual 25 691,99 

20 Santo Expedito nov/05 Estadual 30 662,85 

*21 Zilda Arns jun/11 Estadual 9 679,75 

Fonte: ITESP: http://www.itesp.sp.gov.br/br/info/acoes/assentamentos.aspx 

* Assentamento Zilda Arns criado após referido levantamento do ITESP, encontrado no mesmo sítio, 

no endereço http://201.55.33.20/?page_id=3497 

 

 

http://www.itesp.sp.gov.br/br/info/acoes/assentamentos.aspx
http://201.55.33.20/?page_id=3497


 

 

1.5 – Localização geográfica 

 

O município de Teodoro Sampaio está localizado na região do 

Pontal do Paranapanema, extremo oeste do Estado de São Paulo, fazendo parte 

da 10ª Região Administrativa de Presidente Prudente. A região também é 

conhecida por Alta Sorocabana, em razão da Estrada de Ferro Sorocabana. No 

Brasil, o município de Teodoro Sampaio faz parte da região sudeste, e da região 

geoeconômica do Centro – Sul. Quanto às coordenadas geográficas Teodoro 

Sampaio está a 22º53’25’’ de latitude sul, e a 52º16’75’’ de longitude oeste. 

 



 

 

1.6 – Altitudes 

 

A altitude da cidade de Teodoro Sampaio é de 321 metros acima 

do nível do mar. A altitude máxima do município é o Morro do Diabo, localizado 

no Parque Estadual do Morro do Diabo, com 599,5 metros. 

1.7 – Clima 

 

O município encontra-se na zona climática tropical. O clima 

apresenta característica de transitoriedade entre o Tropical, que domina a maior 

parte do Planalto Ocidental Paulista, e o Subtropical, típico do interior da Região 

Sul. A região do Pontal mantém contato com as massas de ar tropical (quente) e 

polar (fria) durante todo o ano. 

 

Segundo Koeppen, conforme dados pluviométricos e 

termométricos, o Estado possui sete tipos climáticos. No município de Teodoro 

Sampaio predomina o tipo Aw, tropical chuvoso com inverno seco e mês mais 

frio com temperatura média superior a 18°C. 



 

 

 

Fonte: (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura - CEPAGRI, 2011) 

• – Abastecimento de Água 

O abastecimento de água e a coleta de esgoto no Município estão 

sob a responsabilidade da SABESP – Cia. de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo. 

O abastecimento e tratamento de água totalizam 100% da 

população. Já o esgoto é coletado e tratado em 85% das áreas urbanas 

efetivamente ocupadas, havendo ainda problemas identificados em algumas 

áreas localizadas no limite do perímetro urbano, onde não existe a canalização 

do esgoto, correndo “à céu aberto”, causando inúmeros transtornos à população 

como o mal cheiro, proliferação de insetos entre outros. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela – Pluviosidade média do período de 1966 a 2019. 

 

PERÍODO PLUVIOSIDADE 

MÉDIA POSTO 

D9- 003 

Janeiro 182,84 

Fevereiro 145,82 

Março 127,64 

Abril 83,46 

Maio 96,97 

Junho 64,81 

Julho 45,94 

Agosto 47,20 

Setembro 104,65 

Outubro 141,66 

Novembro 125,24 

Dezembro 176,27 

TOTAL 1.342,50 

Fonte: DAEE – Departamento de águas e Energia elétrica 

 

 

 

 



 

 

2 – SISTEMA DE SAÚDE 

 

 Natalidade 

Conforme levantamento pela Secretaria Municipal de Saúde, a 

natalidade municipal apresentou o seguinte aspecto referente ao “Número de 

Nascidos Vivos por Faixa Etária da Mãe” entre os anos de 2013 e 2015: 

Faixa etária da mãe Nº de nascidos vivos 

 2013 2014 2015 

< 15 anos 03 01 06 

15 a 19 anos 54 92 72 

20 a 24 anos 90 92 98 

25 a 29 anos 80 77 98 

30 a 34 anos 65 55 74 

35 a 39 anos 28 36 31 

40 a 44 anos 02 02 08 

45 a 49 anos - 01 01 

Total 322 356 388 

Fonte: DATASUS  

Fonte: Plano Municipal de Saúde 2018/2021 
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Já em relação ao monitoramento profissional, os levantamentos 

do Plano Municipal de Saúde apresentam um “Número de Nascidos Vivos por 

Consulta de Pré-Natal” na proporção da tabela a seguir: 

CONSULTAS DE PRÉ-NATAL 

 6 ou mais 

consultas 

% Captadas até a 12º 

semana de gestação 

% Total de gestantes 

cadastradas 

2014 241 70% 265 78% 340 

2015 315 79% 327 83% 394 

2016 352 79% 348 78% 445 

MÉDIA 302 76% 313 79% 393 

Fonte: Plano Municipal de Saúde apud SISPRENATAL 

 Mortalidade 

• – Geral 

Os levantamentos do Plano Municipal de Saúde 2018/2021 

apontam maior índice de mortalidade segundo o capítulo do CID-1, quais sejam 

doenças do aparelho circulatório e neoplasias. 

 

Tal fato demonstra a necessidade da detecção precoce de casos 

de doenças do sistema vascular e neoplasias em estágio inicial, a fim de 

possibilitar acompanhamento especializado e maior orientação quanto aos 

cuidados em relação a essas doenças, com o intuito de diminuir o índice de 

mortalidade. 
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CAUSAS (Cap. CID-10) 2016 

Cap. I Algumas doenças infecciosas e parasitárias 7 

Cap.II Neoplasias 20 

Cap. III Doenças sangue órgãos hem. e transt. Imun. 1 

Cap. IV Doenças endócrinas nutr. E met. 11 

Cap. VI Doenças do sistema nervoso 2 

Cap. IX Doenças do aparelho Circulatório 44 

Cap. X Doenças do aparelho respiratório 14 

Cap. XI Doenças do aparelho digestivo 11 

Cap. XIV Doenças do aparelho geniturinário 5 

Cap. XVI algumas afec. Originadas do período perinatal. 1 

Cap. XVII malformação congênitas, deformidades e anomalias Cromossômicas 2 

Cap. XVIII Sint sinais e achados anormais, exames clínicos e 2 

Cap.XX causas eternas de morbidade e mortalidade 10 

TOTAL 131 

Fonte: Plano Municipal de Saúde 2018/2021 apud SARGSUS 

 

Estrutura Física da Saúde Municipal 

• – Número de unidades de saúde por tipo - 2017 

UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL ESTADUAL FILANTRÓPICO PRIVADO TOTAL 

Laboratório Analise Clínica - - - 02 02 

UBS II - 01 - - 01 

Hospital Regional - - 01 - 01 

ESF Ulisses Guimarães 01 - - - 01 

ESF Estação 01 - - - 01 

ESF Planalto do Sul 01 - - - 01 

ESF Ribeirão Bonito 01 - - - 01 

ESF Central 01 - - - 01 

ESF Pontal 01 - - - 01 



26 

 

 

ESF Rio Paraná 01 - - - 01 

ESF Água Sumida 01 - - - 01 

ESF Vila Furlan 01 - -  01 

PAS Aparecido Scapim 01 - - - 01 

Fisioterapia 01 - - - 01 

TOTAL 11 01 01 02 15 

Fonte: Plano Municipal de Saúde apud CNES 

 

• – Estratégias de Saúde da Família – ESF 

UNIDADES COM ESF DATA IMPLANTACÃO SITUAÇÃO ATUAL - 2017 

ESF S. BUCAL FAM. ESF S. BUCAL 

01 Ulisses Guimarães 05/2001 09/2003 848 06 100 

02 Estação 05/2001 09/2003 1139 06 100 

03 Planalto do Sul 05/2001 09/2003 359 05 100 

04 Ribeirão Bonito 05/2001 09/2003 409 06 100 

05 Central 08/2001 09/2003 1588 06 100 

06 Pontal 02/2002 09/2003 1548 07 100 

07 Rio Paraná 04/2002 09/2003 314 05 100 

08 Água Sumida 02/2007 02/2007 309 05 100 

09 Vila Furlan 08/2016 08/2016 1399 06 100 

TOTAL 7.913 53 100 

Fonte: Plano Municipal de Saúde apud SISTEMA LUCEDATA 

ESF 01 – Ulisses Guimarães – Conjunto habitacional Ulisses 

Guimarães, atende parte da Vila Furlan e o próprio conjunto habitacional. 

ESF 02 – Estação – Jardim Esplanada, atende integralmente o 

bairro onde está localizado, parte da Vila Furlan e Assentamento Dona Carmem. 
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ESF 03 – Planalto – Distrito Planalto do Sul, atende integralmente 

o distrito e as fazendas e sítios circunvizinhos. 

ESF 04 – Ribeirão Bonito – Assentamento Ribeirão Bonito, com 

posto de atendimento no assentamento Santa Zélia, atendem os assentamentos 

Ribeirão Bonito, Santa Zélia, Cachoeira do Estreito, Santa Rita da Serra, Santa 

Vitória, Vale verde, Santo Antonio dos Coqueiros, Haidea, Córrego Azul e 

Colônias de fazendas próximas. 

ESF 05 – Central –Vila Minas Gerais, atende parte do centro, Vila 

Nova Teodoro, Vila Minas Gerais, Conjunto Habitacional J. 

ESF 06 – Pontal – Jardim Nascer do Sol, atende parte do centro 

da Cidade, Vila São Paulo, Jardim Paraíso, Jardim Nascer do Sol e os sítios do 

bairro cafezinho. 

ESF 07 – Rio Paraná – Assentamento Alcídia da Gata, com pontos 

de apoio nos assentamentos Laudenor de Souza, Santa Cruz da Alcídia, Água 

Branca e Padre Josimo. Além desses assentamentos, a equipe atende os 

assentamentos Vô Tonico e Santa Terezinha da Alcídia. 

ESF 08 – Água Sumida – Agrovila I do assentamento Água Sumida, 

com pontos de apoio nos assentamentos Fusquinha, Santa Terezinha da Água 

Sumida e Santa Edwiges/Santo Expedito. 

ESF 09 – Vila Furlan – Vila Furlan, atende maior parte do bairro 

onde está localizada. 
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COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES 

01 Médico 

01 Enfermeiro 

01 Dentista 

01 Auxiliar de Consultório Dentário 

02 a 03 Técnicos de Enfermagem 

05 a 07 Agentes Comunitários de Saúde 

01 Servente 

01 Auxiliar Administrativo 

• – Leitos Hospitalares 

HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO 

Leitos por especialidades Existentes Convênio SUS 

Cirurgia geral 6 5 

Ortopedia/traumatologia 3 3 

Obstetrícia clínica 2 2 

Obstetrícia cirúrgica 6 5 

Pediatria clínica 6 5 

Clínica Geral 29 27 

Neonatologia 6 5 

TOTAL 58 52 

Fonte: Plano Municipal de Saúde apud CNES - 2017 
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 EDUCAÇÃO 

 Aspectos Educacionais 

A Educação no Município de Teodoro Sampaio apresenta 

hodiernamente as seguintes características que passamos a discorrer. 

Para o atendimento da Educação Básica nas etapas da Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, incluindo também o Ensino 

Técnico possuímos 27 (vinte e sete) escolas, sendo 14 (quatorze) municipais, 8 

(oito) estaduais, 02 (duas) particulares e 1 (uma) filantrópica, além de 1 (uma) 

Escola Técnica e 1 (uma) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). 

Para o atendimento da demanda em nível superior contamos 

com (03) três polos de Faculdade a distância, quais sejam a UNIVESP – 

Universidade Virtual do Estado de São Paulo, pública, e também a UNICESUMAR 

e a UNOESTE, privadas, além de uma faculdade presencial privada, qual seja a 

FTS – Faculdade de Teodoro Sampaio, que oferecem cursos de graduação e pós- 

graduação latu sensu. 

Unidades escolares da Educação Básica Municipal: 

UNIDADE ESCOLAR ETAPA VÍNCULO 

Creche Municipal “Ademia Rodrigues de Lima” Educação Infantil (creche) Municipal 

Creche Municipal “Alzira Alves Pires” Educação Infantil (creche) Municipal 

Creche Municipal “Professora Aparecida Maria de Souza” Educação Infantil (creche) Municipal 

Creche Municipal “Profa. Maria Lúcia Garcia dos Santos Lima” Educação Infantil (creche) Municipal 

Creche Municipal “Professora Maria José de Oliveira Paixão” Educação Infantil (creche) Municipal 

EMEIF “Maria Rodrigues” Educação Infantil (creche) Municipal 

Centro de Educação Infantil Monsenhor Jésus Pereira dos Anjos Educação Infantil (creche) Filantrópico 

EMEIF Assentamento Santa Zélia Educação Infantil Municipal 

EMEIF Destilaria Alcídia Educação Infantil Municipal 
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EMEIF “João dos Reis” – João Gringo Educação Infantil Municipal 

EMEIF Gleba Água Sumida Educação Infantil Municipal 

EMEIF “Romualdo Fink Andrade” Educação Infantil / Fundamental Municipal 

EMEF “José Amador” Fundamental Municipal 

EMEF “Prefeito Paulo Alves Pires” – Projeto Educar Fundamental Municipal 

EMEF “Pedro Caminoto” Fundamental Municipal 

APAE Educação Especial Filantrópico 

ETEC “Professora Nair Luccas Ribeiro” Ensino Médio / Técnico Estadual 

EE “Salvador Moreno Munhoz” Fundamental / Médio Estadual 

EE “Arthur Ribeiro” Fundamental / Médio Estadual 

EE “João da Cruz Mellão” Fundamental / Médio Estadual 

EE “Romilda Lázara Pillon dos Santos” Fundamental / Médio Estadual 

EE “Professor Francisco Ferreira de Souza” Fundamental / Médio Estadual 

EE “Assentamento Santa Zélia” Fundamental / Médio Estadual 

EE “Antonia Binato Silva” – Vó Nina Fundamental / Médio Estadual 

EE “Assentamento Laudenor de Souza” Fundamental / Médio Estadual 

Colégio Novo Millennium Infantil / Fundamental / Médio Privado 

Colégio Inovar - Objetivo. Infantil / Fundamental Privado 

Unidades de Ensino Superior: 

UNIDADE ESCOLAR MODALIDADE 

UNIVESP – Universidade Virtual do Estado de São Paulo EaD 

Polo UNOESTE EaD 

Polo UNICESUMAR EaD 

FTS – Faculdade de Teodoro Sampaio Presencial 

A rede municipal de ensino atende cerca de 500 alunos na etapa 

Educação Infantil – Creche, 600 alunos na Pré-escola, 1.350 alunos de 

Fundamental I, 15 alunos de Fundamental I – EJA, além 200 alunos de 

Fundamental II. 
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4 -  Resíduos Sólidos 

Desde o ano de 2001 o município vem realizando ações visando a 

uma melhor destinação final de seus resíduos sólidos. 

Hodiernamente, o Aterro Sanitário em valas instalado tem 

alcançado índices satisfatórios de controle estabelecidos pela CETESB. Para 

tanto, os índices IQR e IQC são apurados pela Companhia Ambiental do Estado 

de São Paulo através de inspeções periódicas nos aterros de resíduos. 

Segundo o “Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos 

2018” (CETESB 2019), o município de Teodoro Sampaio apresenta um inventário 

de IQR na seguinte evolução, considerada adequada: 

 

IQR (Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos) 

TEODORO SAMPAIO – SP 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

6,2 7,2 7,9 7,5 7,8 8,3 9,0 8,5 
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Fonte: Relatório de Situação da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema UGRHI-22 – ano base 

2018, aprovado pela Deliberação Ad Referendum CBH-PP/200/19, de 30 de agosto de 2019 
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Vale ressaltar ainda que o município está em fase final de 

desenvolvimento do Plano Municipal de Resíduos sólidos, trabalho 

confeccionado pela empresa MR Engenharia. 

Acerca de referido trabalho destacamos o seguinte diagnóstico: 

“A disposição final dos resíduos domiciliares e comerciais geradas 

na Sede do Município e no Distrito de Planalto do Sul é realizada no aterro em 

valas, localizado no Km 03 da estrada municipal SPV 31, Teodoro 

Sampaio/Planalto do Sul – Bairro Zona Rural, onde que a última licença emitida 

pela CETESB foi a Licença de Operação nº 12002151, estando vencida desde o dia 

26/11/2018. 

O local é utilizado para a disposição de resíduos sólidos gerados 

no Município de Teodoro Sampaio desde o ano de 1999 e sua capacidade de 

recebimento de resíduos está totalmente esgotada. Os responsáveis pela 

Secretaria de Limpeza Pública e Meio Ambiente do Município apresentaram para 

os técnicos da empresa MR ENGENHARIA – Engenharia & Projetos uma nova área 

confrontante com o aterro, onde que esta será utilizada para a ampliação do 

aterro sanitário municipal. O licenciamento ambiental da área será realizado por 

uma empresa contratada pelo Município, sendo que para o início do 

licenciamento os técnicos estão resolvendo alguns detalhes no projeto para 

adequá-lo de acordo com as exigências impostas pela CETESB.” 
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Fonte: MR ENGENHARIA - Engenharia & Projetos (2019) 
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 Coleta Seletiva 

 

Conforme levantamento realizado para o diagnóstico do Plano 

Municipal de Resíduos Sólidos “O Município não possui sistema de coleta seletiva 

implantada, porém vem realizando ações para sua implantação. Existe um 

cadastro de catadores, que já receberam capacitações com intuito de promover 

a sua organização como Cooperativa ou Associação de Catadores. 

 

Os catadores realizam a coleta de materiais recicláveis no 

Município através de carrinhos empurrados pelos mesmos e até mesmo com 

carroça de tração animal. Os materiais recolhidos por estes não são informados 

de maneira precisa ao Município, sendo que o setor responsável estima que estes 

recolham em média 144 toneladas por ano no Município. 

 

A Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio firmou um convênio 

para captação de recursos de um acordo de Compensação Ambiental com a CESP 

– Companhia Energética do Estado de São Paulo para realizar a implantação do 

sistema de coleta seletiva no Município. 

 

O convênio contempla a destinação de recursos para que o 

Município possa construir um barracão de triagem de recicláveis e adquirir 

equipamentos para a coleta seletiva do Município. Durante visita realizada 
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constatamos que o barracão está em fase de conclusão e a compra de 

equipamentos e caminhão está em fase de licitação para efetivar a compra.” 

 

Barracão de triagem de recicláveis 

 

Fonte: MR ENGENHARIA - Engenharia & Projetos (2019) 
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Resíduos da Construção Civil 

 

Os Resíduos da Construção Civil representam percentual 

significativo dos resíduos sólidos produzidos na área urbana do Município. 

 

O município transferiu para os geradores deste tipo de resíduo a 

responsabilidade pelo pagamento dos custos da remoção através do sistema de 

caçambas, o que possibilita e facilita a correta disposição, o disciplinamento dos 

agentes e a adequada destinação dos resíduos da construção civil. 

 

Quanto à destinação desse percentual significativo de resíduos 

sólidos, o município possui boas expectativas através de programas e projetos à 

iminência de serem concretizados. 

 

 

 Projeto de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil – RCC 

 

O Município de Teodoro Sampaio participa do Consórcio 

Intermunicipal do Oeste Paulista – CIOP que congrega como entes consorciados 

22 (vinte e dois) Municípios. 
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Diante do desafio para a maioria dos Municípios brasileiros em 

dar uma destinação adequada aos resíduos da construção civil, que não dispõe 

dos elevados recursos para aquisição de equipamentos para instalação de uma 

Usina de Reciclagem de RCC, o CIOP firmou o Programa Ambiental de Interesse 

Regional com a finalidade de aquisição de Equipamentos para uma Usina Móvel 

de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil, proveniente do Acordo Judicial 

entre os Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e a CESP, 

conforme Contrato de Repasse nº 0485699-90 no valor total de R$ 1.770.000,00 

(um milhão e setecentos e setenta mil reais) e abriu licitação mediante Pregão 

Presencial nº 21/2018 - Processo Licitatório nº 46/2018 para a aquisição de Usina 

Móvel (Contrato nº 185/2018), Cavalo Mecânico (Contrato n˚ 186/2018) e Grupo 

Gerador (Contrato n˚ 187/2018) com a finalidade de possibilitar aos 

consorciados a reciclagem do RCC em seu próprio município, otimizando 

recursos com o transporte de material para a usina de reciclagem e 

posteriormente com o transporte dos insumos gerados. 

 

A Usina Móvel de RCC adquirida pelo consórcio foi o modelo CMR 

I10090 composto por alimentador vibratório com grelha separadora de finos, 

britador de impacto, rolo magnético para separação do metal e transportadores 

de correia. É acionado por grupo gerador de 150 kva de 
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aceleração automática. Equipamento montado sobre carreta rodoviária com 

estabilização por pés hidráulicos, com produção Mз/hora: Mínimo de 70 e 

Máximo de 200. 

 

Em abril de 2020 o CIOP aguarda a Caixa Econômica Federal 

realizar o pagamento aos fornecedores para iniciar o funcionamento do 

programa. Da parte do município,  já foi manifestada a intenção de participação 

e enviado o Termo de Adesão muncipal ao serviço de RCC. 

 

 

 

Enquanto referido programa não tem início, a municipalidade 

empreendeu esforços nos últimos anos com a finalidade de minimizar os 

impactos provocados pelos RCC. 
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Hodiernamente, os RCC são armazenados separadamente e aos 

poucos reutilizadas em adequações de estradas rurais e rodovias, conforme 

registros realizados pela Coordenadoria de Políticas Ambientais no ano de 2017. 
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Resíduos Sólidos Orgânicos (Poda de árvores) 

Piloto de compostagem com podas de árvores trituradas 

O Município desenvolve um projeto piloto de compostagem 

através da trituração de galhadas de podas de árvores, que são utilizadas na 

cobertura do solo como adubo para a produção de verduras e hortaliças na horta 

Municipal. Referida iniciativa eleva a vida útil do aterro  e uma produção mais 

orgânica e saudável das verduras e hortaliças produzidas pelo Município. 

 

Fonte: MR ENGENHARIA - Engenharia & Projetos (2019) 
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Destacamos acima o que entendemos hodiernamente por mais 

importante no sentido de orientar o planejamento em conjunto das diversas 

searas existentes no município. 

 

Programa Município Verde Azul 

Com o intuito de estimular a política ambiental o Protocolo 

VerdeAzul certifica os municípios ambientalmente corretos, priorizando a 

alocação de recursos públicos. 

Dentre as diretivas ambientais está inclusive a dos resíduos 

sólidos, que prioriza as cidades com classificação de IQR adequado, bem como 

as que possuem Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

programas e / ou ações de coleta seletiva e ações de responsabilidade pós- 

consumo com setores produtivos para a coleta e destinação adequada de 

resíduos. 

 MÉDIA DAS NOTAS DOS MUNICÍPIOS PAULISTAS NO PMVA 

 

MUNICÍPIO 

AVALIAÇÃO ANUAL   

Média 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2018 

                         2018 

Teodoro Sampaio 66,31 93,94 91,23 87,11 84,08 70,18 76,15 59,30 38,88 58,72 63,23 71,7 

Fonte: https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/verdeazuldigital/historico/#media-notas/2020 

 

Para o trabalho de educação em vigilância em saúde, um dos 

fatores imprtantes que dve ser estruturado no município, é uma maior 

http://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/verdeazuldigital/historico/#media-notas
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integração de setores como po rexemplo agricultura, meio ambiente, saúde e 

educação. 

A situação mais preocupante referente a lotes vazios e / ou 

subutilizados são os lotes presentes nas áreas centrais da urbe, que apesar de 

em menor quantidade, ocasionam prejuízos históricos à população, vez que 

inseridos em áreas totalmente urbanizadas desde a emancipação. 

Por fim, constatamos com a leitura do mapa de uso e ocupação 

apresentado e considerando a legislação já existente que não há um 

ordenamento administrativo-jurídico-territorial referente ao uso otimizado da 

terra urbana, de modo que mesmo com a implantação do plano diretor em 2006, 

não sobrevieram normas a delimitar o que pode e o que não pode ser construído 

em cada região da cidade, ocasionando e perpetuando o aparecimento de 

edificações de usos insalubres, nocivos e/ou incômodos ao bem-estar social. 

É de extrema importância para o crescimento e desenvolvimento 

ordenado da cidade que referida normatização esteja bem clara e visualmente 

delimitada. 
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Mapa – Abrangência dos Postos de Saúde 

 

Mapa – Abrangência do Centro de Saúde
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Mapa – Abrangência do Hospital Regional de Teodoro Sampaio 

 

 

 

A análise dos mapas acima conduz à interpretação de que o 

município apresenta situação satisfatória quanto à quantidade de equipamentos 

básicos de saúde existentes (postos de saúde, centro de saúde e hospital 

regional). 

 

A distribuição geográfica adequada desses equipamentos 

possibilita a cobertura de todo o perímetro urbano, fato a ser considerado 
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quando da expansão urbana supracitada e a continuidade dessa cobertura 

hodiernamente existente. 

 

MÉDIA DAS NOTAS DOS MUNICÍPIOS PAULISTAS NO PMVA 

 

MUNICÍPIO 

AVALIAÇÃO ANUAL  

Média 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Teodoro Sampaio 66,31 93,94 91,23 87,11 84,08 78,00 76,15 59,30 38,88 58,72 73,37 

                                Fonte: https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/ 

Há a  existência de inúmeras áreas consideradas pela população 

e assim consolidadas como área verde, embora não haja a devida averbação 

legal no registro de imóveis. 

Tendo em vista a necessidade imperiosa da ampliação de 

referidas áreas verdes visando a garantir a qualidade de vida de nossas futuras 

gerações, a inexistência de registro e averbação dessas áreas coloca em risco 

inclusive a futura manutenção de referidos espaços nessa qualidade. 

 

Existe área que conta inclusive com levantamento arbóreo 

elaborado por biólogo, apontando a existência de aproximadamente 78 

indivíduos de 37 espécies da flora brasileira. Referido espaço é local de lazer, 

sessões de fotografia de moças, casais e gestantes, bem como observatório das 

inúmeras espécies de aves que habitam o local. Embora seja o mesmo 

reconhecido e consolidado por todos como área verde e espaço de lazer, é 

exemplo da necessidade de registro e averbação para a consubstanciação como 

tal, a curto prazo, ante a possibilidade e necessidade. 

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/
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O Código Florestal em seu artigo 25 estabeleceu inclusive 

instrumentos visando o estabelecimento dessas tão importantes áreas urbanas. 

 

Infestação e Escorpionismo no Município 

Em 2019 a ocorrência de aparecimento de escorpião foi de 195 notificações, sendo distribuído: 143 na 

área urbana do município e 52 na área rural – que engloba os assentamentos de reforma agrária e/ou 

sítios, fazendas e perímetro do distrito rural Planalto do Sul. 

A predominância das notificações de aparecimento foram nos meses de setembro a dezembro, época de 

maior reprodução do animal (Gráficos 1 e 2). 

Observa-se que na ára urbana há um aglomerado no bairro Cohab Chris e Vila São Paulo (FIGURA1.) 

As notificações predominantes em assentamentos foram de escorpionismo e não animais encontrados, 

como na área urbana. 

Referente ao escorpionismo há uma dispersão uniforme, sem considerar os incidentes no Bairro Cohab 

Chris (FIGURA 2). 

 Na área  rural, asa notificações por acidentes ocorreram todos os meses,  fazendo um total de 39  

agravos; não obstante  , as ocorrências de aparecimento aparecem notificadas , a partir dos meses de 

julho a dezembro (GRÁFICO 2).
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Em 2020, até 28 de julho a ocorrência de aparecimento de escorpião foi de 142 A 

notificações, sendo distribuído: 132 na área urbana do município e  10 na área rural – que 

engloba os assentamentos de reforma agrária e/ou sítios, fazendas e perímetro do distrito 

rural Planalto do Sul. 

Na área urbana as notificações por aparecimento mativeram constante, exceto em março e 

abril que houve uma queda, com 14 e 13 notificações respectivamente. 

         Observa-se que na ára urbana há um aglomerado no bairro Cohab Chris, Vila Minas Gerais 

e em específico em  um quarteirão (358) do Centro. 

Na área rural foram notificados 13 acidentes e 10caparecimento de escorpião. 

Algumas considerações devem ser informadas referente às notificações tanto por acidente como 

por aparecimento do animal: o número de aparecimento não reflete a realidade haja visto, que 

muitos moradores sabendo que o poder público não irá realializar controle químico, não se 

importam de informar o ocorrido, ou mesmo há casos em que há reincidiva, sendo assim a 

pessoa se julga saber quais medidas deve adotar para mitigar a situação e não notifica. Há 

também, casos de escorpionismo que ocorre – principalmente na área rural – o qual a pessoa 

suporta a dor local proporcionad pela picada e não procura uma Unidade de Saúde. Esses são 

fatos subnotificados e que o serviço de saúde vem trabalhando para esclarecer a população a 

importância da notificação de aparecimento e os riscos de não se procurar um atendimento 

médico as primeiras horas após o escorpionismo. 
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Áreas vulneráveis 

para escorpião 

Detalhes da área: Nível de Prioridade 

 

1  Creche Maria 

Aparecida de 

Souza 

´Localizada numa área envolta por grama, embora 

área ao redor limpa; entretatp há risco iinente de 

morte considerando o grupo que permanece no 

local: crianças de 06 meses a 3 anos. 

Urgente - ocorrência de morte ou 

mais de 3 acidentes na área ou 

próximo dela 

Alta - área que já registrou acidente 

e tem notificação de avistamento no 

minimo 1/mês. 

Média área com notificação de 

avistamento de escorpião pelo 

menos 1/mês. 

Baixa área com notificação de 

avistamento de escorpião 1/cada 6 

meses 

 

2 Quarteirão 358 Área com reincidência; terrenos próxmos com 

mato e entulho 

Urgente - ocorrência de morte ou 

mais de 3 acidentes na área ou 

próximo dela 

Alta - área que já registrou acidente 

e tem notificação de avistamento no 

minimo 1/mês. 

Média área com notificação de 

avistamento de escorpião pelo 

menos 1/mês. 

Baixa área com notificação de 

avistamento de escorpião 1/cada 6 

meses 

 

3 Creche 

Monsenhor Jésus 

Pereira 

Área externa  com grande quantidade de grama, ao 

lado há uma serralheria e no ano de 2019 houve um 

caso de escorpionismo em uma criança de dois 

anos de idade.  

Urgente - ocorrência de morte ou 

mais de 3 acidentes na área ou 

próximo dela 
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Alta - área que já registrou acidente 

e tem notificação de avistamento no 

minimo 1/mês. 

Média área com notificação de 

avistamento de escorpião pelo 

menos 1/mês. 

Baixa área com notificação de 

avistamento de escorpião 1/cada 6 

meses 

 

4 Vila Minas 

Gerais 

Bairro possui todas as casas pré montadas e o 

chão é de assoalho. 

Urgente - ocorrência de morte ou 

mais de 3 acidentes na área ou 

próximo dela 

Alta - área que já registrou acidente 

e tem notificação de avistamento no 

minimo 1/mês. 

Média área com notificação de 

avistamento de escorpião pelo 

menos 1/mês. 

Baixa área com notificação de 

avistamento de escorpião 1/cada 6 

meses 

 

1. 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; 
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✓ 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 

 

Notificação 

Quado o morador encontrar o animal, deverá ser entregue à Unidade de ESF mais 

póxima a sua casa (que preencherá a ficha de notificação e entregará ao Setor de 

Controle de Vetores)  ou ir diretamente no setor de Controle de Vetores. 

Em casos de impossibilidade de ir pessoalmente poderá ser feita a notificação via telefone 

(18) 3282-3535, ou a notificação será durante a visita domiciliar tanto do agente 

comunitário de saúde, como tamnbém do agente de controle de vetores. 

 

 

 

 

 

 

FLUXO DE NOTIFICAÇÃO E ATENDIMENTO EM CASO DE AVISTAMENTO PELO MUNÍCIPE 
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Para caso em que ocorra acidente com escorpião 

 

O Centro de atendimento de escorpionismo é o Hospital Regional de Teodoro Sampaio/SP, 

conforme “PLANO DE AÇÃO REGIONAL PARA O ATENDIMENTO AS PESSOAS VÍTIMAS DE 

ACIDENTE POR ESCORPIÃO DO GVE XXII DE PRESIDENTE VENCESLAU – REGIÃO DE SAÚDE DO 

PONTAL DO PARANAPANEMA” (ANEXO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Orientações gerais para prevenção de 

acidente com escorpião no domicílio e 

peridomicílio (folder) 
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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 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 

avistamento de escorpião pelo menos 

2/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. 

Em caso de área vulnerável para 

escorpiões repetir a visita técnica 

de 4 em 4 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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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) 

 

 



 

 

5 EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

Objetivo Pedagógico Metodologia Organização/Execução Público Alvo Cronograma 

 

1 Formar agentes municipais 

para atuar no manejo e controle 

de escorpiões 

EAD e presencial Controle de Vetorees 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/universidades 

sobre a prevenção de acidentes 

com escorpião e o que fazer 

nesses casos 

Ativa 

• com exposição 

dialogada ou roda 

de conversa 

• problematização 

da situação 

Municipal Alunos da rede 

educacional do 

município 

2021 

3 Promover fóruns de discussão 

com a área de atenção básica ou 

Ativa Municipal Médicos, 

enfermeiros, 

2021 6/6meses 



 

 

primária da saúde sobre 

prevenção de acidentes com 

escorpião e o que fazer nesses 

casos 

• com exposição 

dialogada ou roda 

de conversa 

• problematização 

da situação 

auxiliares de 

enfermagem e 

agentes 

comunitários de 

saúde 

4. Projeto Educadores de Saúde • ação de educação 

virtul e presencial 

por alunos do 

Curso de 

Pedagocia 

Controle de Vetores-

Faculdade de Teodoro 

Sampaio 

Crianças 2020-2021 

     

     

 

 

 



 

 

6 RONOGRAMA OPERACIONAL 

 

Ações para 

implementação do 

plano de manejo e 

controle de escorpião 

no município XXX 

 

 

Ano 2020 Ano 2021 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nxov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

• Escrever o plano 

o Reunir o 

grupo técnico 

para 

elaboração 

do plano 

municipal; 

o Contatar 

áreas 

intersetoriais 

da prefeitura 

para 

discussões 

de planos 

específicos: 

UVZ, 

secretaria de 

      x x                 



 

 

obras e 

infraestrutura, 

educação, 

atenção 

básica, meio 

ambiente 

entre outras 

o Discutir com 

técnicos 

locais a 

estratificação 

de áreas de 

risco 

• Implementar o plano 

o Formar 

agentes 

municípais 

para atuar no 

manejo e 

controle de 

escorpiões 

 

 

 

 

          x x   x          



 

 

 

 

 

 

• Avaliação da 

implantação 

o Indicadores 

dos Sistemas 

escorpio e  

SINAN 

 

 

 

 

            x            
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