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Devido à presença de escorpiões relatados em diversas regiões da ci-
dade de São Paulo, a Coordenação de Vigilância em Saúde (COVISA), 
órgão da Secretaria Municipal da Saúde, alerta sobre os cuidados para 
prevenção de agravos à saúde causados por esses animais.

No município, existem duas espécies de escorpiões, o marrom e o ama-
relo. Pelas últimas notificações, a espécie com maior registro no mo-
mento é a espécie Tityus serrulatus, mais conhecido como escorpião 
amarelo. Essa espécie tem por hábito se abrigar principalmente em 
bueiros e caixas de esgoto. Estamos no início do verão e, neste perío-
do, há um aumento na reprodução de todos os insetos e também dos 
escorpiões. No entanto, o que tem ocasionado a presença de escorpi-
ões em residências e ruas é a coincidência com o início das chuvas que, 
em determinadas áreas, enchem as galerias e esgotos e provocam a 
saída dos escorpiões desses abrigos em busca de lugares mais secos. 
Por isso, a população deve ficar atenta às medidas preventivas. 
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As orientações de prevenção são: fechar ou tampar os ralos internos ao entardecer; telar ralos das 
áreas externas; vedar frestas nas paredes, pisos e muros; tampar a soleira da porta com rodinho ou 
rolinho de areia; não deixar acumular entulhos ou materiais de construção; verificar se os espelhos 
de luz e pontos de fiação elétrica não apresentam frestas; manter o ambiente limpo e organizado.

Os moradores de regiões mais propensas à presença de escorpiões (como casas, áreas próximas 
a linhas férreas, galerias pluviais, áreas verdes e terrenos baldios), devem tomar alguns cuidados 
para evitar acidentes como: examinar roupas e calçados antes de usá-los; manter cama, sofás e 
berços afastados da parede e lençóis, cobertores e cortinas sem contato com o chão. 

O Ministério da Saúde não recomenda o uso de inseticidas para controle de escorpiões. Em caso 
de acidente, a orientação é procurar um atendimento médico o mais rápido possível.

As solicitações de vistoria e denúncias devem ser realizadas através 
do SAC pelo telefone 156 ou pelo portal da Prefeitura: http://sac.pre-
feitura.sp.gov.br/, assunto “animais /escorpiões”. Será gerado um nú-
mero de protocolo, que deverá ser anotado para acompanhamento do 
atendimento à demanda. 

Observação 
importante:

Tityus serrulatus


