
COMO EVITAR
ACIDENTES COM ESCORPIÕES 

Os escorpiões são encontrados em locais que 
favorecem o aparecimento de seu alimento 
(insetos, principalmente baratas).
Possuem hábitos noturnos e podem viver 
longos períodos sem comida e água, 
escondidos em lugares escuros e úmidos, 
como frestas, fendas atrás de móveis, calçados,
roupas, panos, redes de esgoto, 
fossas, entulhos (madeiras, tijolos, telhas, 
pedras), etc.

COMO EVITAR ACIDENTES

• Não deixar acumular lixo e entulho
nos quintais, jardins, 
terrenos baldios 
e ao redor das 
residências.

• Colocar o lixo 
em sacos plásticos 
fechados para evitar 
baratas e outros
insetos.

• Proteger os 
predadores naturais
dos escorpiões, 
como calangos, 
lagartixas, lacraias, 
corujas, sapos, 
macacos e galinhas.

 

EM CASO 
DE ACIDENTES

COM ESCORPIÕES
LIGUE PARA O CIT-GO:

0800 646 4350
(62) 3241 - 2851

• Remanejar periodicamente materiais de 
construção que estejam armazenados, usando 
luvas de raspa de couro para proteger as mãos.

• Verificar 
cuidadosamente 
vestuários, calçados,
toalhas e roupas de 
cama, antes de usá-los.

• Limpar 
periodicamente ralos 
de banheiro, cozinha 
e caixas de gordura.

• Manter camas 
e berços afastados da 
parede, no mínimo 10 
centímetros.

• Evitar que roupas de
cama toquem o chão.

• Rebocar frestas das 
paredes e rodapés, 
para que não
apresentem vãos.

• Manter fechadas as 
tampas dos ralos de 
banheiros, tanques e 
pias.

SINTOMAS
Podem surgir um ou mais dos seguintes 
sintomas:
• Dor intensa no local da picada que
se espalha por todo o membro;

• Náuseas, vômitos e salivação intensa;

• Alterações cardíacas e circulatórias.

O QUE FAZER EM CASO DE ACIDENTES
Procure uma unidade de saúde próxima,
pois poderá ser necessário aplicar o soro 
antiescorpiônico.
Se possível, capture o escorpião com cuidado, 
coloque-o em recipiente seguro e leve-o para 
identificação.

ATENÇÃO: SOLUÇÕES CASEIRAS E 
AUTOMEDICAÇÃO PODEM LEVAR À MORTE  

E NÃO DEVEM SER REALIZADAS.

Plantão 24h:   0800 646-4350 / (62) 3241 - 2851

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

COORDENAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA
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