
 

7 Limpar terrenos baldios das redondezas 
vizinhas ao seu imóvel,  comunicar a 
prefeitura sobre o lixo e o descuido do 
terreno, para que providências sejam 
tomadas; 

8 Manter afastados da casa os ramos de 
árvores, pois eles podem ser  ponte para os 
escorpiões entrarem no domicílio 
principalmente as plantas ornamentais 
densas, arbustos e trepadeiras; 

9 Verificar se há escorpião em todo  material 
ou objeto que seja levado de fora para 
dentro do domicílio, mesmo que sejam 
roupas no varal, material para reformas ou 
gravetos para fornos; 

10 Preservar os inimigos naturais de 
escorpiões e aranhas: aves de hábitos 
noturnos (coruja, joão-bobo), lagartos e sapos. 

Nunca criá-los na tentativa de eliminar os 
escorpiões, pois esses animais podem 
transmitir outras doenças;  

11 Vedar as fossas sépticas para evitar a 
passagem de baratas e escorpiões. 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

 

O acidente com escorpião tem sido muito 
comum em algumas regiões do Brasil e 
também no Estado de São Paulo. 

Naturalmente os escorpiões, por serem 
animais pequenos e terem hábitos noturnos, 
escondem-se em lugares escuros como: 
frestas, rachaduras,  buracos, troncos, 
folhas caídas, móveis, sapatos, roupas, 
toalhas entre outros e permanecem imóveis 
durante o dia. Quando descobertos, fogem e 
se abrigam para não serem capturados ou 
acabam, por acidente, picando uma vítima. 
Caso isso ocorra, vá ou leve imediatamente 
a pessoa para uma unidade de saúde mais 
próxima. 

ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO NO 

DOMICÍLIO 

1 Verificar cuidadosamente calçados, 
roupas, toalhas e roupas de cama, antes de 
usá-los; 

2 Limpar periodicamente ralos de banheiro e 
cozinha e caixas de gordura; 

3 Usar tela nas aberturas dos ralos, pias e 
tanques. Se possível usar ralos sifonados; 

4 Manter camas e berços afastados, no 
mínimo, 10 cm da parede; 

5 Evitar que roupas de cama toquem no 
chão; 

 

 

 

6 Tomar cuidado com frestas nas: paredes, 
teto, chão, móveis, rodapés e portas 
rebocando e ou calafetando sempre que 
houver vãos que podem servir de 
esconderijo para  escorpiões; 

7 Vedar soleiras de portas com rolos de 
areia ou tiras de borracha; 

8 Telar aberturas de ventilação de porões; 

9 Verificar se as telas de portas e  janelas se 
encaixam corretamente na esquadria e 
mantê-las em boas condições e sem rasgos; 

10 Manter todos os pontos de energia e 
telefone devidamente vedados; 

11 Acondicionar o lixo domiciliar em sacos 
plásticos ou em outros recipientes fechados 
e encaminhá-lo para o serviço de coleta. 
Nunca jogar lixo em terrenos baldios para 
diminuir as fontes de alimento dos 
escorpiões: grilos, baratas,aranhas e outros 
pequenos animais invertebrados; 

12 Não utilizar inseticidas ou produtos 
químicos com a finalidade de exterminar o 
escorpião, pois terá pouca utilidade e poderá 
fazer com que eles saiam dos abrigos, 
aumentando o risco de acidente; 

13 Caso necessite  exterminar um ecorpião 
que te coloca em risco utilize ação 
mecânica: chinelada/pancada sempre 
tomando o cuidado de uma distância de sua 
mão com o animal. Caso ele agarre o objeto 
que está utilizando despreze-o e nunca tente  

 

 

chacoalhar ou tirar o escorpião com a mão. 
Evitar a proximidade com o animal pois, o 
acidente ocorre, geralmente, quando a 
pessoa encosta a mão ou o pé no escorpião. 

ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO NO 

PERIDOMICÍLIO (área ao redor da casa) 

1 Limpar o quintal, removendo todo o lixo, 
toras, tábuas, pedras, tijolos e outros objetos 
em um raio de aproximadamente dois 
metros ao redor do domicílio; 

2 Varrer constantemente a área ao redor do 
domicilio:quintais, jardins retirando as folhas 
secas, gravetos e objetos que possam servir 
de abrigo para os escorpiões; 

3 Não acumular lixo e entulho nos jardins, 
terrenos baldios e ao redor de residências; 

4 Manter jardins e gramados aparados e 
bem cuidados;  

5 Evitar a formação de ambientes favoráveis 
ao aparecimento de escorpiões como resto 
de obras, materiais de construção e 
terraplanagem e superfícies sem 
revestimento, que possam favorecer o 
acúmulo de entulho; 

6 Remover e ou mudar periodicamente, 
materiais de construção e outros objetos  
armazenados, que sirvam de esconderijo 
para os escorpiões,  evitando  acúmulo. 
Lembre-se de proteger as mãos com luvas 
grossas (raspa de couro ou vaqueta), na 
realização desse trabalho; 


