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SUMÁRIO 

1.1 O equipamento de proteção individual (EPI) é dispositivo que visa preservar 

e proteger a integridade física do trabalhador cabendo a ele usar 

obrigatoriamente as proteções indicadas e responsabilizar-se pela danificação 

dos mesmos, ocasionada pelo uso inadequado ou fora das atividades a que se 

destinam, bem como pelo seu extravio1, 2, 3. 

1.2 O escorpionismo é comum nos ambientes rurais principalmente em 

membros inferiores, assim a precaução preventiva com uso de EPI é essencial 

para que se evite acidentes graves. Além dos escorpiões há outros animais 

peçonhentos e venenosos, nessas áreas, que pode até mesmo levar ao óbito 

3,4,5.  

1.3 A ação de prevenção de acidentes deve ser tomada por todos que tenham 

contato com escorpião e mais especificamente para os técnicos municipais que 

irão atuar na busca ativa para o controle efetivo desses animais.  

2 Objetivo:  

 Prevenir e proteger os técnicos que irão atuar na identificação de áreas, 

na busca ativa e captura de escorpiões em localidade com infestação e 

possível risco para o humano. 

3 Responsabilidade:  

3.1 A responsabilidade pela prevenção é do empregador e do empregado. 

Segundo o Art. 157 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), as empresas 

ou empregador devem cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho 

e instruir o empregado quanto às precauções no sentido de evitar acidentes. 

Entretanto, o Art. 158 compete ao empregado observar as normas e ordens de 



segurança e medicina do trabalho impostas pelo empregador, colaborando-o 

em sua aplicação e sendo punido em caso de recusar sem justificativa o uso do 

EPI e suas normas1. 

4 Aplicação:  

Para todos os técnicos que de alguma forma estiverem expostos ao acidente 

por escorpião na região a ser vistoriada ou que participe do transporte do 

animal. 

5 Descrição do procedimento: 

AÇÃO EXECUTOR 

5.1 Os técnicos que executarão o trabalho com exposição ao 

risco de picadura do escorpião deverão receber o 

equipamento de segurança, bem como a orientação para seu 

uso. 
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5.2 Todo o processo de vistoria para o encontro de 

escorpião, seja no ambiente urbano ou rural, deve utilizar os 

equipamentos de proteção individual (EPI) 2,4: 

 botas cano longo ou perneiras 

 luvas de raspa de couro ou de vaqueta para manuseio 

de materiais de construção (tijolos, 

pedras, madeiras e sacos de cimento); 

transporte de lenhas; movimentação de 

móveis; atividades rurais; limpeza de jardins, quintais 

e terrenos baldios, entre outras; 

 blusa com manga comprida e sempre fechada, 

inclusive os punhos; 

 

 calça comprida ajustada no tornozelo ou colocar a 

boca da calça para dentro da meia, 
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 boné ou chapéu (cabelos longos devem ser mantidos 

presos) em caso de ambientes ensolarados. 

5.3 Além desses materiais os técnicos devem levar4: 

 frascos plásticos transparentes com boca larga e 

tampa rosqueada para coleta do escorpião; 

 caixa plática para colocar os frascos; 

 pinça anatômica de ponta romba de aço inoxidável ou 

plástico resistente com aproximadamente 30 cm (a 

pinça de bambu pode ser uma boa alternativa para 

mexer em locais que tenham pontos elétricos); 

 crachá de identificação, prancheta com caneta e lápis; 

 etiquetas para identificação de frasco;  

 lanterna com pilhas, se possível também a lanterna de 

luz negra quando for em período noturno ou em 

ambientes escuros; 

 bolsa para o transporte dos materiais. 

5.4 Algumas precauções devem ser tomadas pelos técnicos 

que irão realizar o trabalho de controle do escorpião em 

alguma localidade, seja rural ou urbana: 

-Fazer o trabalho em dupla; 

- Olhar sempre com atenção a localidade e os caminhos a 

percorrer; 

- Não colocar as mãos em tocas ou buracos na terra, ocos 

de árvores, cupinzeiros, entre espaços situados em montes 

de lenha ou entre pedras. Caso seja necessário mexer 

nestes lugares, usar um pedaço de madeira (com  distância 

suficiente para ficar longe da mão), enxada ou foice; 

- No anoitecer, evitar a aproximação em vegetação rasteira 

(muito próxima ao chão), gramados ou até mesmo jardins, 

pois é nesse momento que escorpiões estão em maior 

atividade; 
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- Inspecionar roupas, calçados, toalhas de banho e de rosto, 

roupas de cama, pano de chão, tapetes, entre outros objetos 

antes de tocá-los. 

- Na captura sempre usar luvas e pinças longas. 

5.5 Cada técnico deve cuidar do seu próprio EPI: limpando-o 

da forma adequada, guardando e deixando pronto para a 

próxima utilização. 
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6 RISCOS  
6.1 O uso inadequado ou não uso do EPI poderá implicar em risco de 

escorpianismo ao técnico. 

 
7 OBSERVAÇÕES 
 
Solicitar outros equipamentos de segurança que possam facilitar o trabalho em 

condições de especificidade da localidade a ser trabalhada. 
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