
Lave o local da picada com água e sabão;
Aplique compressa  morna;
Não esprema e nem sugue ou faça torniquete no
local da picada;
Leve a vítima imediatamente ao atendimento
médico. 

Crianças até 10 anos : Procurar o Polo
Estratégico de Soro AntiEscorpiônico de
Referência na região.
Demais Pacientes: Procurar a Emergência de
Saúde mais próxima.

ATENÇÃO !   Rápido Socorro

Leve:  dor intensa no local da picada e agitação.
Moderado: dor intensa, vômitos ocasionais, suor,
agitação, aumento dos batimentos cardíacos e  da
respiração.
Grave: dor intensa, suor e vômitos profusos,
sonolência com agitação, tremores, aumento dos
batimentos cardíacos e da respiração, salivação
excessiva, hipotermia, convulsões, edema
pulmonar, insuficiência cardíaca e choque,
podendo levar à morte.
OBS: Os principais locais atingidos com
picadas são as mãos e os pés. 

Grupo de Risco (maior risco de óbito)

Crianças de até 10 anos 

Como Evitar os Acidentes 

        O que fazer quando picado ?

Escorpiões 

Escorpião Amarelo 
(Tityus serrulatus)

 

Escorpião Marron
(Tityus bahiensis) 

 

Acidente Escorpiônico
Acidente escorpiônico ou escorpionismo é o envenenamento
causado pela picada de escorpião que injeta veneno por
meio de um ferrão localizado na ponta da cauda. 

Onde são Encontrados 
Se escondem perto das casas, em terrenos baldios,
velhas construções,  entulhos, pilhas de madeira e
lenhas, tijolos, mato e  lixo, além de saídas de esgoto,
ralos, entre outros.  Dentro das casas, podem ser
encontrados  nos sapatos e nas roupas.

Espécies que causam
Acidentes  no Estado de
São Paulo

O que é preciso saber ! 

Têm cor amarelo claro, com manchas escuras sobre
o tronco e na parte inferior do fim da cauda,
podendo chegar a 7cm de comprimento. O quarto
anel da cauda tem característica serrilhada. É o
escorpião que  mais causa acidentes.

Têm cor marrom avermelhado escuro, braços e
pernas mais claros, com manchas escuras, pode ter
até 7cm. Não possui serrinha na cauda. São menos
numerosos que o escorpião amarelo, mas são
igualmente perigosos.

Sintomas

Conserve sempre limpa a área interna e ao redor das
residências, evitando o acúmulo de lixo, entulhos e outros

Mantenha berços e camas afastados das paredes;
Examine roupas , sapatos e toalhas antes de usar;
Ande sempre calçado e proteja as mãos com luvas ao
trabalhar na terra ou manipular entulhos e outros
materiais;
Vede ralos de chão e pia, elimine as frestas de paredes,
muros, pisos, forros  e tetos; 
Proteja as soleiras das portas com veda porta, borracha,
rolinho de pano, rodinho  ou saco de areia.

         materiais. Mantenha os locais próximos a residência limpos;
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