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ALERTA EPIDEMIOLÓGICO  

Acontecimento de Acidente Escorpiônico grave  

 

 

O Núcleo de Fiscalização Ambiental da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde (NFA/CGVS/SMS) alerta sobre a existência do Escorpião 

Amarelo (Tityus serrulatus) no município de Porto Alegre. O animal é causador de acidentes de 

interesse médico, pois inocula veneno com ação neurotóxica, podendo causar acidentes 

graves, até a morte, indicando especial atenção a crianças de 0 a 9 anos de idade, idosos e 

imunocomprometidos. A CGVS/SMS informa o acontecimento de um acidente 

escorpiônico grave ocorrido em outubro, tendo como vítima uma criança de cinco anos 

de idade, moradora do Bairro Lomba do Pinheiro. O paciente foi salvo graças ao rápido 

atendimento e encaminhamento ao HPS. 

Ressalta-se que em casos de acidentes com escorpião a vítima deverá ser 

encaminhada imediatamente para o Hospital de Pronto Socorro do Município (HPS).  

O atendimento deverá seguir classificação de risco VERMELHA e, se necessário, 

buscar orientação junto ao Centro de Informação Toxicológica da secretaria Estadual de 

Saúde (CIT/RS), por meio do telefone 08007213000 – ligação gratuita. 

Enfatiza-se, ainda, a obrigatoriedade do preenchimento da Ficha de Notificação 

Compulsória, com ou sem uso de soro antiescorpiônico. 

O Escorpião Amarelo costuma habitar locais frescos e escuros, em frestas de parede, 

pedaços de madeira, restos de construção, entulhos, ralos, esgotos, caixas de gordura, 

tanques, encanamentos, caixas com verduras, legumes e frutas, sapatos, roupas, camas, 

travesseiros, cortinas, alimentando-se de baratas.  

No caso de visualização do Escorpião Amarelo, evitar o contato e informar a localização 

através do telefone 156. 


