
Tityus serrulatus 

• Não ofereça qualquer medicamento ao acidentado. 

• Lave o local com água e sabão. 

• Encaminhe o acidentado ao Pronto Socorro mais próximo, 
com a máxima urgência. (Não é necessário capturar e levar 
o animal). 

 

 

 

 
 

 

 

 

O que fazer em caso de acidente? 
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Imagens extraídas da rede mundial de computadores 



São animais peçonhentos que têm um ferrão na ponta da 
cauda e seu veneno pode causar acidentes graves em crian-
ças e adultos. 

Não gostam de claridade e procuram abrigo em locais quen-
tes, úmidos e escuros. São muito ativos à noite e durante o 
dia permanecem imóveis, parecendo mortos. 

As espécies mais comuns em zonas urbanas no Estado de 
São Paulo, são: 

 

 

 

 

 

 

Durante o dia, enquanto estão em repouso, escondem-se 
embaixo de pedras, madeiras, tijolos, telhas e locais com 
muito mato e lixo. 

  Quem são? 

Escorpião preto ou  
Escorpião marrom 
(Tityus bahienses) 

Escorpião  amarelo 
(Tityus serrulatus) 

  Onde vivem? 

Dentro das residências, preferem sapatos, armários, frestas de 
paredes, roupas e toalhas penduradas, estrados de cama, ra-
los e outros. Como sua alimentação predileta são as baratas e 
outros insetos menores, os ralos são uma importante porta de 
entrada nas residências. 

O escorpião pode ficar até 1 ano sem alimentação e vivem 5 
anos, em média. 

• Evite acumular lixo, material de construção, entulho e madei-
ras próximos à residência e/ou nos quintais. 

• Vede frestas e buracos dos muros e paredes. 

• Sacuda roupas, sapatos e toalhas de banho antes de usá-las. 

• Verifique colchões e roupas de cama antes de deitar-se. 

• Não acumule objetos embaixo das camas. 

• Mantenha os ralos fechados e promova a limpeza com desin-
fetantes para evitar a procriação de baratas. 

• Não se levante descalço à noite, no escuro. 

• Manuseie com cuidado, tijolos, madeiras e telhas acumulados 

• Não aplique inseticidas. Eles tem pouca ou nenhuma eficácia 
sobre esses animais. 

  Como prevenir acidentes? 


