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Senhores Diretores; 

 

Nos últimos anos, o escorpionismo, que é o envenenamento causado pela picada de 

escorpião que injeta veneno por meio de um ferrão localizado na ponta da cauda, 

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 no Estado de São Paulo. O número de casos com letalidade por picada de 

escorpião no Brasil é de 0,2% e, no Estado de São Paulo, em 2019, foi de 0,03%, sendo 

que o grupo de risco são crianças com faixa etária igual ou menor que 10 anos. 

 

Entre 2014 e 2020, o número de acidentes por escorpião triplicou no estado, uma vez 

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. 

 

Por essa razão, a Secretaria de Estado da Saúde realizará a 1ª Campanha de 

Orientação para Proteção e Cuidado das Crianças denominada #com escorpião não se 

brinca, envolvendo a Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo por 

meio de um webinar que será realizado na 3ª semana de novembro. 
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O evento será realizado por meio da plataforma Zoom na data indicada pela rede. Para 

isso, é necessário responder a enquete, até 04 de novembro, no Webinar - 

Escorpionismo (google.com) 

 

Em caso de dúvida, entre em contato com o PCNP Cassio Felix 

cassiooliveira@prof.educacao.sp.gov.br 1122099857 e PCNP Denise Ávila 

montini@prof.educacao.sp.gov.br 1122099848 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.º Sandro Roberto da Silva 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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