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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 400/2022 

Data: 28/06/2022 

Assunto: Implementação do Plano de Comunicação em Saúde para 

Enfrentamento do Escorpionismo e do Escorpião no Estado de São Paulo 
 

Prezados(as),  

Nos últimos anos, o Estado de São Paulo tem apresentado um aumento significativo 

no número de óbitos de crianças ocasionados por envenenamento provocado por 

picada do escorpião. 

 Em 2022, a SES – Secretaria de Estado da Saúde, conduz um Plano de 

Comunicação em Saúde para mobilização e sensibilização de todos contra o 

escorpionismo e o escorpião, com o intento de reduzir os riscos e evitar mortes de 

crianças, principalmente, daquelas abaixo dos 10 anos de idade. 

 Esse plano foi criado dentro do componente educativo do programa que realiza 

as ações de vigilância e controle do escorpionismo no Estado, em parceria com a 

SEDUC desde o primeiro semestre deste ano.  



 
Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP 

Telefone: (19) 3491-9200 
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br 

 
 

 Para tanto, a comunicação dessa ação tem como slogan: “COM ESCORPIÃO 

NÃO SE BRINCA: PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SOCORRO RÁPIDO À 

CRIANÇA". 

 Os objetivos são: esclarecer e contextualizar os riscos inerentes aos 

acidentes (picadas) com escorpiões, especialmente em crianças; apresentar os 

conhecimentos básicos para procedimentos e encaminhamentos necessários, em 

casos de acidentes por picada de escorpião; dialogar sobre propostas pedagógicas 

para trabalhar com o tema nas escolas, principalmente com as crianças de maior 

risco de óbito (0-10 anos). 

 Com a finalidade de alcançar esses objetivos, foram produzidos materiais 

educacionais digitais (textual, visual e auditivo) específicos para serem 

utilizados nas escolas, em formato PDF. Esses materiais serão disponibilizados 

on line, posteriormente. 

 Além disso, será disponibilizado para as escolas um cartaz com o slogan 

“PICADAS DE ESCORPIÕES O QUE FAZER”, com o objetivo de acrescentar 

informações a respeito do escorpionismo. 

 Segue o link de acesso ao cartaz: https://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-

vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/doencas-de-

transmissao-por-vetores-e-zoonoses/agravos/animais-

peconhentos/escorpioes/material-de-apoio. 

 Portanto, deve ser realizada uma efetiva comunicação entre os pais e 

responsáveis, que esclareça e reforce que: 

• a criança é a principal vítima da picada de escorpião; 

• a picada do escorpião requer socorro urgente e imediato; 

Vamos cuidar de nossas crianças! 

 A implementação desse Plano leva em consideração abordagens necessárias 

a fim de orientar e prevenir os estudantes das escolas de Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Mais informações serão apresentadas nos dias: 

30/06/2022 - LIVE CONVIVA- Apoio ao Plano de Comunicação. “COM ESCORPIÃO 

NÃO SE BRINCA.” 
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CMSP- Canal Gestão 

Horário: 15h às 16h 

Público-alvo: 

• PEC de Convivência 

• Supervisor Ponto Focal 

• Vice-diretor e Diretor de Escola 

• POC - Professor Orientador de Convivência. 

 

 

 

                                                                                                         Atenciosamente, 

 

 

 

 

Responsável: 

Ângela Viviane Jorge B. Andrade  

PEC de Biologia 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

Dirigente de ensino de Capivari 

 

 

 

 


