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SUMÁRIO 

1.1 A busca ativa de escorpiões deverá ser realizada tanto na área interna do 

domicílio como na área externa.  

1.2 Na natureza os escorpiões, por serem animais pequenos e terem hábitos 

noturnos, são de difícil encontro em ambiente natural. Quando encontrados, 

frequentemente fogem e se abrigam em frestas, buracos, em troncos e folhas 

caídas, mas podem também permanecer imóveis, principalmente quando 

apresentam coloração do corpo similar ao do ambiente em que estão1. Na área 

urbana o animal se adapta e utiliza alguns dispositivos que dão a eles a mesma 

condição para a fuga da captura escondendo-se embaixo de materiais de 

construção, lixos, objetos descartados entre outros. 

2 Objetivo:  

 Encontrar o escorpião na área externa ao domicílio – peridomicílio com 

vistas ao planejamento de controle eficiente. 

3 Responsabilidade:  

3.1SUCEN 

3.1.1 A Sucen tem a responsabilidade de implementar e apoiar ações de 

vigilância e monitoramento no controle do escorpião no Estado de 

São Paulo, assessorando os munícipios que apresentam aumento de 

seus indicadores planejando estratégias, dentre elas a capacitação 

técnica, para um efetivo resultado. 

3.1.2 A responsabilidade da busca, captura e do plano de intervenção 

municipal para o escorpião é dos técnicos municipais, conforme  

PORTARIA Nº 2.436, de 15 de setembro de 2107, LEI de  13.595, de 



05 de janeiro de 2018  e pela Instrução Normativa IBAMA Nº 141, de 

19 de dezembro de 2006. 

3.2 Instituto Butantan 

3.2.1 Dar suporte técnico às equipes responsáveis pelo controle de 

escorpiões na identificação das espécies de importância em saúde 

 4 Aplicação:  

Este procedimento se aplica quando houver referência da população indicando 

o encontro/captura de escorpião em uma determinada localidade e/ou quando 

houver escorpionismo. 

5 Descrição do procedimento: 

AÇÃO EXECUTOR 

5.1 Os técnicos designados pelo município deverão estar 

treinados para executar a intervenção de busca ativa de 

escorpiões no peridomicílio. A partir do primeiro registro de 

captura de escorpião (ficha de notificação) ou registro de 

escorpionismo (SINAN) no município, os técnicos 

designados para o trabalho serão instrumentalizados com 

material científico de apoio para execução dos 

procedimentos. Caso o município já tenha os técnicos 

treinados porém, a intervenção não surta efeito pode-se 

necessitar de um treinamento adicional, planejado 

exclusivamente para aquela região. 

SUCEN e/ou 

I.Butantan 

5.2 Permanecer junto com o morador durante todo o período 

da visita da área externa. 

Equipe Técnica 

do município 

5.3 Preparar o material para realizar a busca ativa de acordo 

com o procedimento operacional padrão de segurança do 

trabalhador para captura de escorpiões, além de pinça 

anatômica ponta romba de 30 cm, lanterna, se possível com 

luz ultravioleta1 e frascos plásticos de boca larga com tampa 

Equipe Técnica 

do município 

 
1 Utilizando lanternas que emitem luz ultravioleta UV é mais fácil  encontrar escorpiões, pois eles têm uma 
característica peculiar de serem fluorescentes a presença dessa  luz . O feixe de luz da lanterna comum 
pode afugentar o animal. 
 



com pequenos furos e etiquetas para identificação da 

amostra..  

5.4 No domicílio, identificar-se e solicitar autorização para os 

moradores para a realização da vistoria. A equipe deve ser 

minimamente formada por dois profissionais treinados. 

5.5 O morador deverá sempre estar próximo aos técnicos 

para indicar o local exato do encontro do animal e receber as 

orientações de precauções e prevenção à medida que vai 

ocorrendo a vistoria. 

5.6 Procurar principalmente nos seguintes locais2: 

- com material de construção (pilhas de telhas e tijolos, 

blocos de cimento, entulho, pedras, amontoados de madeira, 

placas de concreto); 

- lixo domiciliar; 

- troncos, galhos e folhas secas caídas; 

- objetos/equipamentos descartados no ambiente; 

- garrafas empilhadas; 

- frestas e vãos de muros, tanques, fornos de barro e 

barrancos, galpões, depósitos, viveiros de mudas e plantas; 

- caixas de gordura, canalizações de água, caixas de 

esgoto e de energia. 

OBS: Verificar atentamente onde há mato junto aos muros e 

nas camadas de materiais empilhados que ficam em contato 

com o solo. 

Equipe Técnica 

do município 

5.7 Quando não houver delimitação do imóvel (muros, cercas 

entre outros) realizar a vistoria em um raio de 100 metros do 

local do encontro/captura. 

Equipe Técnica 

do município 

5.8 Retomar as orientações do POP busca ativa em domicílio 

- intradomicílio enfatizando orientações relacionadas aos 

problemas detectados na visita externa, tais como acúmulo 

de lixo, fossa aberta, restos de materiais de construção e/ou 

objetos espalhados. 

Equipe Técnica  

do município 



5.9 Caso encontre escorpião no peridomicílio capturá-lo 

(conforme POP captura segura) em frasco de boca larga e 

encaminhar para a Unidade de Vigilância de Zoonoses mais 

próxima (locais no arquivo: endereços importantes) 

preenchendo o Boletim de Atendimento à Notificação de 

Escorpião (no arquivo instrumentos); 

Caso encontre escorpião de espécies diferentes no mesmo 

local de captura colocar em frascos separados e assinalar no 

boletim correspondente ao número da amostra. 

 

5.10 Encerrar a vistoria no peridomicílio e orientar aos 

moradores quanto a: 

 - possíveis retornos e monitoramento na situação de 

captura do escorpião; 

- possíveis retornos no caso de não ter encontrado o 

animal, mas o morador voltar a visualizá-lo. 

-Oferecer folhetos de informações: 

Orientações gerais para prevenção de acidente com  

Escorpião no domicílio e peridomicílio 

Orientações gerais para a captura segura  de escorpiões  

  

 

5.11 Fazer o relatório conforme a orientação da chefia do 

município. 

Equipe Técnica  

do município 



6 RISCOS: 
6.1 Sobre uso inadequado de praguicida/inseticida pelos moradores na 

área pública: 

Ainda são necessários estudos de efetividade (mundo real) para que produtos 

quimícos sejam utilizados para controle do escorpião. Até o momento os 

produtos testados foram em laboratório e para pequenos números de 

escorpiões. Ainda não se sabe o que esses produtos podem fazer no 

ambiente e no controle efetivo do escorpião. Sabe-se no entanto que logo 

após a aplicação poderá haver desalojamento deles e aumentar o risco de 

acidente. A aplicação de produtos químicos de higienização doméstica 

compostos por formaldeídos, cresóis e paracloro-benzenos e de inseticidas, 

raticidas, mata-baratas ou repelentes do grupo dos piretróides e 

organofosforados não são indicados, pois causam o desalojamento dos 

escorpiões para locais não expostos à ação desses produtos, aumentando o 

risco de acidentes2.  

6.2 O fogo NUNCA deve ser utilizado para conter uma infestação de 

escorpião, pois pode provocar desalojamento dos escorpiões e descontrole 

expondo o homem a um maior risco de acidente e dar início à um incêndio 

descontrolado próximo.É inverdade que o animal se contorce e morre com seu 

próprio veneno, ele acaba morrendo por desidratação1,2. 

 
7 OBSERVAÇÕES: 
 
7.1 Delimitar a área externa da residência junto com o morador, para não 

correr o risco de estar em áreas públicas ou de mata. Essa situação pode ser 

comum em áreas rurais. Seguir POP busca ativa em áreas urbanas. 

7.2 Ainda em áreas rurais, a preparação do solo para plantio pode promover o 

desalojamento de escorpiões de seu habitat natural (barranco, cupinzeiros, 

troncos de árvores abandonadas por longos períodos). 

7.3 Em caso de edifício, é necessário verificar todas as áreas comuns, 

principalmente: fosso do elevador, caixas de passagem de gordura, caixas e 

pontos de energia, lixeiras e/ou fosso de lixo2.  
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