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Assunto: Webinar – Escorpionismo
Olá,
PCNP, Gestores, Coordenadores e Professores(as) dos Anos Iniciais

Nos últimos anos, o escorpionismo no Estado de São Paulo apresenta-se como um dos maiores
problemas de saúde pública por sua crescente magnitude em relação à elevada incidência e ao
significativo número de acidentes com óbitos. O número de casos com letalidade por picada de
escorpião no Brasil é de 0,2% e, no Estado de São Paulo, em 2019, é de 0,03%, sendo que o grupo
de risco são crianças com faixa etária menor ou igual a 10 anos.
Vale informar que Escorpionismo é o envenenamento causado pela picada de escorpião que
injeta veneno por meio de um ferrão localizado na ponta da cauda.
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Entre 2014 e 2020, o número de acidentes por escorpião triplicou no estado. Constatou-se que
esses animais têm se adaptado bem às áreas urbanas e vêm habitando os domicílios, provocando
acidentes que podem levar à morte, principalmente de idosos e crianças.

A letalidade no grupo de risco é consideravelmente maior em relação às outras faixas etárias, daí
a importância da prevenção de acidentes nesta faixa da população.

A CVE - Divisão de Zoonoses da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo convida os
profissionais acima citados para participar do webinar “Escorpionismo/Escorpião no Estado de
SP” que será realizada no dia 19 de novembro, das 10h às 12h, conforme o resultado da consulta
realizada com a rede.

As informações e o link para acesso do Zoom podem ser consultados no informativo disponibilizado
pela CVE no link.

Além disso, foram disponibilizadas orientações para acesso a plataforma pelo computador e
smartphone.

Para mais informações entre em contato com COPED_DECEGEP_CEIAI@educacao.sp.gov.br.
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