MITOS E VERDADES
O escorpião ataca?
Não. O esc orpião ferroa apenas par a se
defender, ou seja, quand o alg ué m c oloca
a mão ou enc os ta nele intenc ionalme nte
ou sem perceber.

Todo escorpião é venenoso?
Sim. Todos os escorpiões possuem veneno e
capacidade de injetar este veneno. A
diferença entre as espécies perigosas e não
perigosas está na ação deste veneno no
homem.

O escorpião usa todo seu veneno em
uma única picada?
Não. Ele n unca utiliza tod o seu ve neno
em uma únic a picada e p ode caus ar um
segund o acide nte imed iatamente ap ós o
prime iro. P ode també m p icar e
não
inocular ven en o, c aus and o um acidente
assintomátic o ou “picada seca”.

Existem
predadores
escorpiões?

para

PAPO COM A FAMÍLIA
IN FOR MA TIV O SO BRE E SCORPI ÕE S

ACESSE O SITE
VEJA ONDE FICA A UNIDADE MAIS PRÓXIMA
CVE - Centro de Vigilância
Epidemiológica "Prof. Alexandre
Vranjac"
https://www.saude.sp.gov.br/resources/cvecentro-de vigilanciaepidemiologica/unidadesde-referencia/peconhentos_unidades.pdf

Objetivos

os

Sim.
Os
predadores
naturais
do
escorpião são: lacr aias , sap os, g aviões ,
corujas,
macacos ,
lag artos
e
camundongos, entre outros.

Estudo publicado
recentemente comprovou
que a espécie Rhinella
icterica, conhecida como
sapo-cururu ou sapo-boi,
é um predador natural do
escorpião amarelo (Tityus
serrulatus).

UNIDADES DE SAÚDE
REFERÊNCIA PARA O
ATENDIMENTO DE
PESSOAS PICADAS POR
ESCORPIÃO
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Convocar as famílias e toda a população
para prevenção e cu idados p ar a evitar os
aciden tes com
picad as
de
escorpiões
dentro de casa, nos quin tais, calçad as ou em
parques e jardins.
Essa campanha é importante devido ao
aumento do número de acidentes com
óbitos, sendo que o grupo mais atingido são
crianças com até 10 anos de idade.
Desta forma, mobilize sua família e seus
vizinhos para aprenderem mais sobre como
prevenir os acidentes fatais com escorpiões
e quais as medidas para o
rápido
atendimento à criança.

Após ser Picado por Escorpiões

ESCORPIÕES

Primeiros Socorros
Os escorpiões são animais peçonhentos que
injetam veneno por um ferrão na ponta da
cauda. Nor malmente, os acidentes ac orrem
quando as pessoas encostam no animal,
geralmente com as mãos e os pés.
A proliferação dos escorpiões acontece nos
períodos mais quentes e chuvosos como na
primav era e no v erão, porém sua infes tação é
observada durante todo o ano.
É comum se esconderem
próximos
ás
residências,
terrenos
abandonados
com
entulhos, embaixo de materiais de construção
(madeiras, telhas, tijolos e pedras) e em lixo,
mato e jardins.
Nas residências, são comuns em saída de
esgoto, ra los e caixas de gor dura. Procuram
lugares escuros e se alimenta m principalmente
de baratas. Daí a impor tância de se comba ter
esses insetos, que são atrativos para o
aparecimento de escorpiões.

EM CASO DE ACIDENTES COM ESCORPIÕES
Sintoma s

As pessoas que mais sentem a ação do veneno são as
crianças e por isso podem ir a óbito.
A dor no local aparece logo a pós a picada. Em crianças
ocorrerá inicialmente choro intenso e abrupto devido à
dor. O local da picada pode ficar vermelho, inchado e
com suor. A dor pode irradiar para o braço ou perna,
com aumento dos batimen tos cardíacos e da
respiração.
O suor aumenta e a criança a lterna sonolência com
agitação, passa a tremer e babar. Depois disso v em o
vômito.
Há situações em que após a picada, vem a dor e o
vômito, de maneira muito rápida, antes mesmo que se
perceba os sintomas anteriores.
Diante desses sintomas, mesmo que não
tenha visto o animal deve-se pensar em
picada de escorpião. Procure imediatamente
o Serviço de Saúde mais próximo para
receber o tratamento em tempo. No caso de
crianças, procurar a unidade especializada
no atendimento a vítima (Ponto Estratégico).

Limpar o local da picada com água e sabão e
aplicar compressa de água morma para diminuir
a dor.
Procurar o ATENDIMENTO COM URGÊNCIA.
Com segurança e desde que não leve muito
tempo para ca pturar o animal e levá-lo a o
serviço de saúde. Para isso, use pinça longa ou
algo semelhante e pote com tampa.

O QUE NÃO DEVE SER FEITO NO
LOCAL DA PICADA
Torniquete
ou garrote, furar,
cortar,
queimar, espremer
e nem fazer sucção
no local da ferida. Àgua fria ou gelo
acentua ainda mais a dor. Nenhuma
substância
pode
ser
aplicada
no
ferimento da picada.

ATENDIMENTO MÉDICO
PARA CRIANÇAS ATÉ 10 ANOS
Deve-se levar a criança o mais rapidamente
possível a Unidade de Saúde referência para o
atendimento de pessoas picadas por escorpiões.
Caso não seja possível, procure um Pronto
Atendimento, Pronto Socorro ou Hospital que
for mais próximo.
PARA AS DEMAIS PESSOAS
Deve-se procurar o quanto antes o S erviço de
Saúde mais pr óximo, prefer encialmente um
Pronto aten dimento, Pronto Socorro ou
Hospital.

Se necessário, ligue para o SAMU pelo
192, pois há urgência no atendimen to
às crianças picadas por escorpião.

DENTRO DE CASA
Feche buracos, vãos e frestas das
paredes e do chão.
Coloque telas em todos os ralos do chão
e de lavatórios
ou
utilize
ralos
protetores.
Evite andar descalço.
Vedar com proteção as soleiras e vãos
das portas e janelas.
Observe com cuidado sapatos, roupas e
brinquedos antes de seu uso.
Afaste camas e berços das paredes e
evite colocar roupas no chão.
Mantenha sempre o controle de baratas
e outros insetos.

NOS QUINTAIS

Conserve o quintal, jardim, garagem, porão
livres de ent ulhos, madeiras, fol has, lixo ou
outros materiais.
O lixo deve ser fechado em sacos para evitar
barat as e outros insetos. Coloque o s sacos
de lixo na rua somente na hora que o
coletor de resíduos for passar.
Não coloque a mão em buracos no solo,
fendas em árvore ou paredes.
Nunca deixe coisas velhas acumuladas em
volta da casa, principalmente restos de
construção.
Material de construção, madeiras e garrafas
devem ser empilhados longe do chão, da
parede e do teto, em local bem arejado.
Use luvas grossas ao manusear entulhos ou
restos de materiais de construção.
Evite ter plant as ornament ais densas,
arbustos e t repadeiras junt o a paredes e
muros da sua casa.
Na área rural , tome cuidado com barrancos,
cupinzeiros
e
troncos
de
árvores
abandonados.

