O que você
precisa saber sobre...

ESCORPIÃO

Durante o período da primavera e do verão é natural que ocorra um aumento na
reprodução de escorpiões pois, nessa época se tornam mais ativos, aumentando o risco de
ocorrer acidentes. Por isso, é importante adotar algumas medidas preventivas para
controlar o aparecimento do animal nas residências.

ALGUMAS MEDIDAS PREVENTIVAS
Elimine o lixo doméstico, entulhos, folhas secas das proximidades da casa;
Limpe terrenos baldios;
Evite proliferação de insetos, principalmente baratas, que servem de alimento para
os escorpiões;
Acondicione o lixo doméstico em sacos plásticos fechados ou em recipientes com tampa;
Use telas e saquinhos de areia nos ralos do chão.
Fechar ou tampar os ralos internos ao entardecer;
Telar ralos na área externa;
Vedar frestas nas paredes, pisos e muros;
Tampar a soleira das portas com rodinho ou rolinhos de areia;
Não acumular entulho ou materiais de construção;
Manter o ambiente limpo e organizado;
Examinar roupas e calçados antes de usá-los;
Cuidado ao manusear materiais de construção ou outros materiais que possam
servir de abrigo a escorpiões;
Mantenha os ambientes limpos.

O QUE FAZER EM CASO DE ACIDENTE COM ESCORPIÃO
Lavar o local com água e sabão;
Não usar garrote, não cortar ou perfurar ao redor da lesão e não colocar folhas, pó
de café etc. Lavar somente com água e sabão o local da picada;
Fazer compressa morna (compressas frias pioram a dor);
Retirar sapato, anel, pulseira ou fitas que funcionem como torniquete;
O hospital especializado em atendimento de casos de acidentes com animais
peçonhentos é o Hospital Vital Brazil (Av. Vital Brasil nº 1500 - Instituto Butantan
(11) 2627-9529 - Plantão 24horas) mas o ideal é procurar o serviço de saúde mais
próximo.

VOCÊ SABIA?
Os escorpiões mais comuns no município de São Paulo são o amarelo e o marrom.
Ocasionalmente, os escorpiões podem se alojar dentro das residências, sendo importante
verificar calçados, roupas e usar luvas grossas na limpeza e manuseio de materiais para
evitar acidentes com estes animais.
Todos os escorpiões possuem veneno e podem injetá-lo através do ferrão. A gravidade
do envenenamento pode variar de acordo com a espécie do escorpião, o local da picada
e a sensibilidade do acidentado, sendo crianças e idosos o grupo mais vulnerável.
Quem deve avaliar a gravidade do acidente é um médico, que irá tomar as devidas
providências para o tratamento.
É importante procurar atendimento imediatamente!

Para mais informações, clique aqui

