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ACESSE O SITE  

Mitos e Verdades PAPO COM A FAMÍLIA
    I N F O R M A T I V O  S O B R E  E S C O R P I Õ E S  

Convocar as famílias e  toda a população
para  prevenção e cuidados para evitar os
acidentes com picadas  de  escorpiões
dentro de casa, nos quintais, calçadas ou em
parques e jardins. 

Essa campanha é importante devido  ao
aumento do número de acidentes com
óbitos, sendo que o grupo de risco 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. 

Objetivo 

O Escorpião Ataca ?

Não. O escorpião se defende. Ferroa apenas para se
defender, ou seja, quando alguém coloca a mão ou
encosta-se nele intencionalmente ou sem perceber

Não, mas existem locais, principalmente em áreas
urbanas, que favorecem o seu aparecimento em maior
quantidade. 

Se eu encontrar um escorpião na
minha casa significa que encontrarei
outros ?

Todo escoprpião é venenoso ?

Sim, todos os escorpiões possuem veneno e a capacidade de
injetar este veneno. A diferença entre as espécies perigosas e não
perigosas está na ação deste veneno no homem.

Ele nunca utiliza todo seu veneno em uma única
picada e pode causar um segundo acidente
imediatamente após o primeiro. Pode também picar
e não inocular veneno, causando um acidente
assintomático ou “picada seca”.

O escorpião usa todo seu veneno em
uma única picada ?

Existem predadores  para os 
 escorpiões ?

Sim. Os predadores naturais do escorpião são:
lacraias, sapos, gaviões, corujas, aranhas, macacos,
lagartos 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).
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Em caso de Acidentes com
Escorpiões 

 
 

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. 

O QUE NÃO DEVE
SER FEITO NO

LOCAL DA PICADA
 
 
 

Os escorpiões são animais peçonhentos que
injetam veneno por um ferrão na ponta da cauda.
Normalmente, os acidentes acorrem 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
primavera e no verão. 
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,
ralos e caixas de gordura. Procuram lugares
escuros e se alimentam principalmente de
baratas. Daí a importância de se combater esses
insetos, que são atrativos para  aparecer
escorpiões 

ESCORPIÕES 

Se necessário, ligue para o SAMU
pelo 192, pois há urgência no

atendimento às crianças e
idosos com  picada de escorpião.

 Sintomas 
Leve, dor e amortecimento no local da picada.
Moderado, dor intensa, vômitos ocasionais, suor,
agitação, taquicardia e hipertensão arterial.
Grave, dor, suor e vômitos intensos, pulso lento, falta de
ar intensa e choque, podendo levar à morte.

As pessoas que mais sentem a ação do veneno dos
escorpiões são as crianças e idosos, por isso  podem ir a
óbito. 

ATENÇÃO! 
 

Não existe um inseticida com eficácia comprovada contra
os escorpiões. 

E para piorar, o uso de inseticidas provoca o
desalojamento de escorpiões, o que aumenta sua aparição

e o risco de acidentes.

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.

Após ser Picado por Escorpiões 

Primeiros Socorros
PREVENÇÃO
D E N T R O  D E  C A S A   

N O  Q U I N T A L  

Feche buracos, vãos e frestas das paredes e  chão.
Coloque telas em todos os ralos do chão e de
lavatórios. ou utilize ralos protetores.
Evite andar descalço.
Vede soleiras e vãos  de todas as portas e janelas.
Observe com cuidado sapatos e roupas, brinquedos
antes de usá-los.
Afaste camas e berços das paredes e evite colocar
roupas no chão.
Mantenha sempre o controle de baratas e outros
insetos. Se utilizar inseticida, aplique pequena
quantidade e localmente, para não desalojar os
escorpiões.   

Conserve o quintal, jardim, garagem, porão livres de
entulhos, madeiras, folhas, lixo ou outros materiais. 
O lixo deve ser fechado em sacos para evitar baratas e
outros insetos.  Coloque os sacos de lixo na rua somente  
na  hora que o lixeiro 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 plantas ornamentais densas, arbustos e
trepadeiras junto a paredes e muros da sua casa.
Na área rural, tome cuidado com barrancos,
cupinzeiros e troncos de árvores abandonados. 

Limpar o local da picada com água e sabão e
aplicar compressa de água morma para
diminuir a dor.
Procurar o Ponto Estratégico de Referência ou
o Serviço de Saúde mais próximo para receber
o tratamento  rapidamente.
Caso essa Unidade seja longe ou de difícil
acesso, procure o Pronto Atendimento, Pronto
Socorro ou Hospital mais próximo.

Com segurança e desde que não leve
muito tempo (a prioridade é o
atendimento medico urgente da pessoa)
capturar o animal e levá-lo ao serviço de
saúde. Para isso, use pinça longa ou algo
semelhante e pote com tampa. 


