SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS
Diretoria de Combate a Vetores

FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE ESCORPIÃO – Instruções de Preenchimento

1 – FINALIDADE: registrar informação referente a notificação de presença de
escorpião. A notificação, geralmente, é realizada por munícipes à algum órgão
público local seja ele: prefeitura, vigilância em saúde, unidade de zoonose, unidade
de saúde (hospital, unidade básica) entre outras.
2 – CORPO:
2.1-

Nº: colocar a numeração sequencial da notificação de encontro ou captura
de escorpião no município;

2.2-

DATA: anotar o dia, mês e ano em que foi realizada a notificação;

2.3-

NOTIFICANTE: anotar o nome de quem encontrou/capturou o
escorpião;

2.4-

MUNICÍPIO: anotar o nome do município originário da notificação;

2.5-

BAIRRO: anotar o nome do bairro onde foi encontrado/captura do
escorpião;

2.6-

ENDEREÇO: anotar o endereço completo do local onde ocorreu o
encontro/captura do escorpião com número, complemento, CEP e
telefone de contato;

2.7-

TIPO DE IMÓVEL: anotar o tipo de imóvel que foi encontrado/capturado
o escorpião, como exemplo: residência, edifício, escola, indústria, órgão
público, praça, cemitério, terreno baldio entre outros;

2.8-

PONTO DE REFERÊNCIA: anotar um ponto de referência para chegar
no imóvel onde foi encontrado/capturado o escorpião;

2.9-

LOCAL DE CAPTURA DO ESCORPIÃO: anotar o local do imóvel onde
foi encontrado o escorpião, como exemplo: quarto, sala, cozinha, quintal
entre outros;

2.10- HORÁRIO: anotar o horário em que o notificante encontrou o animal;

2.11- QUANTIDADE DE EXEMPLAR ENTREGUE: anotar o número de
exemplares entregues vivo e/ou morto. No caso de só ter visualizado e
não ter capturado o animal, assinalar X em não entregue;
2.12- ESPÉCIME: anotar a espécime do escorpião se: T.serrulatus, T.
bahiensis, T. stigmurus, T. obscurus, outros ou não identificado. Caso
não tenha conhecimento para realizar a identicação a Unidade de
Vigilância e Zoonose (UVZ) a fará.
2.13- HOUVE ACIDENTE: assinalar com X em SIM, caso tenha ocorrido
acidente ou em NÃO, caso não tenha ocorrido acidente;
2.14- NÚMERO DO SINAN (Sistema de Informação de Agravos de
Notificação): caso tenha ocorrido acidente, anotar o número do SINAN
referente ao ocorrido. Para situação de reclamação do encontro/captura
de escorpião em que não tenha ocorrido acidente deve-se assinalar a
casela não se aplica;
2.15- UNIDADE NOTIFICANTE: anotar o nome da unidade onde foi
comunicado o encontro do escorpião ou sua captura;
2.16- NOME (quem preencheu a notificação): anotar o nome completo e
com letra legível do comunicante do encontro/captura de escorpião;
2.17- CARGO/FUNÇÃO: anotar o cargo/função de quem preencheu a ficha de
notificação de escorpião;
2.18- ASSINATURA: assinatura de quem preencheu a ficha de notificação de
escorpião.

