
ESCORPIÕES
Escorpiões são animais de hábitos noturnos. Nas cidades 
são muito adaptados às redes de esgoto e têm como 
principal alimento as baratas.

• Eles preferem locais escuros e úmidos
• Frestas em paredes e muros
• Buracos no solo
• Entulhos
• Acúmulo de materiais de construção
• Túmulos
• Restos de jardinagem
• Rede elétrica
• Caixas de esgoto e de gordura
• Bueiros
• Nas casas, os escorpiões podem se esconder 
atrás de armários e cortinas, dentro de sapatos, 
embaixo de camas e sofás
• Não utilizar inseticidas

ATENÇÃO
São mais ativos nas épocas 
mais quentes do ano, 
período em que também 
ocorre reprodução. É 
durante a primavera e o 
verão que aumentam os 
riscos de acidentes.

As espécies encontradas 
no município são o 
escorpião-amarelo 
(Tityus serrulatus) e o 
escorpião-marrom 
(Tityus bahiensis).



MEDIDAS PREVENTIVAS

• Mantenha jardins e quintais limpos e
com grama aparada, sem acúmulo de
restos de jardinagem, entulhos e
materiais de construção;

• Acondicione corretamente o lixo em 
sacos fechados ou recipientes com tampa, 
evitando aparecimento e proliferação de 
insetos, principalmente baratas;

• Vede bem frestas e buracos em muros,
paredes, assoalhos, rodapés, vãos entre
paredes e telhados, caixas de gordura e
de esgoto, caixas e conduítes elétricos;

• Coloque tela nos ralos internos e
externos ou use os tipos que abrem e
fecham, sempre os mantendo fechados;

• Use ralo telado em pias e tanques
ou mantenha-os fechados com
tampão;

• Deixe bem vedado ao redor da saída
de água da máquina de lavar roupas;

• Mantenha vedadas as soleiras das
portas e coloque telas nas janelas;

• Olhe bem as roupas e os calçados
antes de usar;

• Maneje materiais de construção e
jardinagem com luva de couro;

• Preserve os inimigos naturais dos
escorpiões: corujas, gaviões, sapos,
lagartos, lagartixas, louva-a-deus.

O PERIGO É MAIOR PARA CRIANÇAS ABAIXO DE 10 ANOS E IDOSOS.
EM CASO DE PICADA, BUSQUE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL.

Tytius serrulatus
Escorpião-amarelo

CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES
Rua George Williams, 581, Parque Industrial

Segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30156
ATENDIMENTO

Tityus bahiensis
Escorpião-marrom


