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Saúde alerta para picadas de escorpião, 
mais comuns no verão

 O período do ve-
rão – entre dezembro e 
março – exige maior cui-
dado dos brasileiros em 
relação aos acidentes 
com escorpiões, já que 
o clima úmido e quente é 
considerado ideal para o 
aparecimento desse tipo 
de animal peçonhento, 

que se abriga em esgo-
tos e entulhos. A limpeza 
do ambiente e a adoção 
de hábitos simples, de 
acordo com o Ministério 
da Saúde, são funda-
mentais para prevenir 
picadas.
 No ambiente 
urbano, a orientação 

para evitar a entrada de 
escorpiões em casas 
e apartamentos é usar 
telas em ralos de chão, 
pias e tanques, além de 
vedar frestas nas pare-
des e colocar soleiras 
nas portas. Os cuidados 
incluem ainda afastar 
camas e berços das pa-

redes e vistoriar roupas 
e calçados antes de usá
-los. Já em áreas exter-
nas, a principal dica é 
manter jardins e quintais 
livres de entulhos, folhas 
secas e lixo doméstico.
 Também é im-
portante manter todo o 
lixo da residência em sa-
cos plásticos bem fecha-
dos para evitar baratas, 
que servem de alimento 
e, portanto, atraem os 
escorpiões. Outra reco-
mendação é manter o 
gramado sempre apara-
do, não colocar a mão 
em buracos, embaixo de 
pedras ou em troncos 
apodrecidos e usar lu-
vas e botas de raspas de 
couro na hora de manu-
sear entulhos e materiais 
de construção e em ativi-
dades de jardinagem.
 O ministério não 
recomenda o uso de 
produtos químicos como 
pesticidas para o contro-

le de escorpiões. “Estes 
produtos, além de não 
possuírem, até o mo-
mento, eficácia compro-
vada para o controle do 
animal em ambiente ur-
bano, podem fazer com 
que eles deixem seus 
esconderijos, aumentan-
do a chance de aciden-
tes”, informou.

Populações mais 
expostas

 Os grupos con-
siderados mais vulne-
ráveis são trabalhado-
res da construção civil, 
crianças e demais pes-
soas que permanecem 
grande parte do tempo 
dentro de casa ou nos 
arredores e quintais. Nas 
áreas urbanas, também 
estão sujeitos a picadas 
trabalhadores de madei-
reiras, transportadoras e 
distribuidoras de hortifru-
tigranjeiros, que manu-
seiam objetos e alimen-
tos onde os escorpiões 

podem estar escondidos.
Acidentes

 A maioria dos 
acidentes com escorpi-
ões, segundo a pasta, é 
leve, com quadro de iní-
cio rápido e duração limi-
tada. Nessas situações, 
a pessoa apresenta dor 
imediata, vermelhidão, 
inchaço leve por acúmu-
lo de líquido e sudorese 
localizada, com trata-
mento sintomático.
 Crianças abai-
xo de 7 anos têm mais 
chance de apresentar 
sintomas como vômito 
e diarreia, principalmen-
te quando picadas por 
escorpião-amarelo, que 
pode levar a casos gra-
ves e requer a aplicação 
do soro em tempo ade-
quado.
 As recomenda-
ções incluem ir imedia-
tamente ao hospital de 
referência mais próximo 
e, se possível, levar o 

animal ou uma foto para 
identificação da espécie. 
Limpar o local da picada 
com água e sabão, de 
acordo com o ministério, 
pode ser uma medida 
auxiliar, desde que não 
atrase a ida ao serviço 
de saúde.
 A lista de hospi-
tais de referência para 
utilização do soro anties-
corpiônico pode seraces-
sada aqui.

Números
 Dados do minis-
tério mostram que, em 
2018, foram contabiliza-
dos 141,4 mil casos de 
acidentes com escorpi-
ões no Brasil. Em 2017, 
foram 125 mil registros. 
Os números, de acordo 
com a paasta, ainda são 
preliminares e serão re-
visados. Em 2016, foram 
91,7 mil notificações. Em 
relação às mortes, 115 
óbitos foram registrados 
em 2016 e 88 em 2017.

SP: nenhum dos grandes times tem 
alojamentos totalmente regularizados

 Nenhum dos 
quatro chamados ti-
mes grandes de São 
Paulo – Palmeiras, 
Santos, São Paulo e 
Corinthians – está com 
seus centros de trei-
namentos (CTs) e alo-
jamentos para atletas 
totalmente regulariza-
dos no que se refere à 
questão da segurança. 
 Na semana 
passada, a prefeitura 
da capital paulista es-
tipulou um prazo de 90 
dias para realizar um 
processo de inspeção, 
avaliação e, se for o 
caso, interditar os lo-
cais inadequados. Na 
última quinta-feira 
(14), parte do centro 
de treinamento da As-
sociação Portuguesa 
Desportos foi interdi-
tada em razão da falta 
de segurança nas ins-
talações. 
 Foram inter-
ditados o bloco onde 
funcionam a lavande-
ria e os vestiários do 
Centro de Treinamen-
to (CT), localizado na 
Rodovia Ayrton Senna, 
no quilômetro 16. Os 
alojamentos do local 
estão desativados.

Fiscalização
 Na tarde da úl-
tima terça-feira (12), 
os clubes foram noti-
ficados sobre a obri-
gatoriedade de manter 
todos os alojamentos 
dentro das condições 
adequadas. A prefeitu-
ra da capital deflagrou 
uma ação para inten-
sificar as fiscalizações 
nos alojamentos de 
cada time.

 “Todos os clu-
bes que não estão com 
as suas atividades em 
sintonia com a legisla-
ção foram orientados 
a suspender o funcio-
namento desses aloja-
mentos imediatamen-
te para que seja feita 
uma avaliação”, disse 
o secretário municipal 
de Esportes e Lazer, 
Carlos Bezerra Jr.

Palmeiras
 Até a última 
semana, a Socieda-
de Esportiva Palmei-
ras utilizava casas 
nas proximidades do 
Allianz Parque, em 
Perdizes, na zona oes-
te da capital, para alo-
jar atletas de suas ca-
tegorias de base. Após 
a notificação da prefei-
tura, retirou os garotos 
do local e os transferiu 
para hotéis.
 “O Palmeiras 
decidiu hospedar os 
atletas das categorias 
de base em um hotel 
da capital paulista. 
O Departamento de 
Futebol Profissional 
também seguirá as 
instruções dos órgãos 
pertinentes, com as 
respectivas orienta-
ções técnicas de ade-
quações que vierem 
a ser solicitadas”, 
destacou o clube em 
nota.

Corinthians
 O Sport Club 
Corinthians Paulis-
ta mantém os atletas 
com idade entre 14 e 
17 anos alojados em 
uma casa na região 
do Parque São Jorge, 
no Tatuapé, zona leste 

da capital. O local ain-
da não foi totalmente 
adequado.
 “A moradia, 
limitada a 35 ado-
lescentes, passa por 
algumas adaptações - 
como a instalação de 
aspersores de água 
“sprinklers’ - de forma 
a adequá-la, em 10 
dias, à categoria da li-
cença obtida para uso 
do local”, disse o clube 
em nota emitida na se-
mana passada.  

São Paulo
 O São Paulo 
Futebol Clube está em 
dia com a documenta-
ção de segurança do 
seu Centro de Treina-
mento em Cotia, na 
Grande São Paulo, 
onde ficam alojados 
os atletas da base do 
clube. No entanto, a 
agremiação ainda está 
regularizando a situa-
ção de seu CT na Bar-
ra Funda, zona oeste 
da capital, usado pre-
dominantemente pela 
equipe profissional. 
 Na noite da úl-
tima terça-feira (12), 

por causa da notifi-
cação da prefeitura, 
a equipe profissional 
chegou a ser transfe-
rida do CT da Barra 
Funda para o CT de 
Cotia, onde passaram 
a noite e fizeram os úl-
timos preparativos an-
tes da partida contra o 
Talleres, da Argentina, 
pela Copa Libertado-
res, que ocorreu no 
dia seguinte.
 “A Diretoria de 
Infraestrutura do São 
Paulo Futebol Clube 
informa que tem em 
curso o processo de 
renovação da docu-
mentação pertinente 
ao CT da Barra Funda 
e que tem vigentes os 
documentos que se re-
ferem ao CFA [Centro 
de Formação de Atle-
tas] de Cotia”, disse 
em nota.

Santos
 O Santos Fu-
tebol Clube aloja par-
te dos atletas de suas 
categorias de base no 
Estádio Urbano Cal-
deira (categorias Sub-
15 e Sub-17), na Vila 

Antes de 
apresentar 
reforma da 

Previdência, 
Bolsonaro reúne 

ministros

 Na véspera de 
entregar a proposta de 
reforma da Previdência 
ao Congresso, o presi-
dente Jair Bolsonaro vai 
reunir hoje (19) o Conse-
lho de Ministros no Palá-
cio do Planalto. Nessas 
reuniões, o presidente 
tem debatido com sua 
equipe as ações e metas 
dos primeiros 100 dias 
de governo.
 Esta será a pri-
meira reunião ministe-
rial do presidente após 
a internação no Hospital 
Israelita Albert Einstein, 
em São Paulo, no último 
dia 27 de janeiro. Bolso-
naro foi submetido a uma 
cirurgia para retirada da 
bolsa de colostomia e 
teve alta na última quar-
ta-feira (13).
 O presidente 
deve colocar seus minis-
tros a par dos principais 
pontos da reforma e do 
processo de articulação 
da votação da proposta 
de emenda constitucio-
nal (PEC) no Congresso. 
Está previsto um pronun-

ciamento de Bolsonaro, 
nesta quarta-feira (20), 
para informar a popula-
ção sobre a necessidade 
da reforma e o que será 
alterado no sistema de 
aposentadorias do país.
 A proposta do 
governo prevê idade mí-
nima de aposentadoria 
de 65 anos para homens 
e 62 anos para mulhe-
res dos setores público 
e privado, com 12 anos 
de transição para quem 
está próximo dessas ida-
des. A estimativa de eco-
nomia com a aprovação 
da reforma é de R$ 800 
milhões a R$ 1 trilhão em 
dez anos.
 O texto deverá 
ter uma autorização para 
os estados cobrarem 
alíquota extra dos servi-
dores públicos a fim de 
cobrir o rombo da Previ-
dência estadual. Os go-
vernadores vão se reunir 
em Brasília, nesta quar-
ta-feira, para debater a 
proposta com o minis-
tro da Economia, Paulo 
Guedes.

Belmiro, em Santos 
(SP), e na Casa Meni-
nos da Vila (Sub-20), 
imóvel localizado nas 
proximidades. Não há 
alojamento no CT Me-
ninos da Vila, usado 
pelas categorias de 
base do clube.
 O alojamento 
da Vila Belmiro está 
com a documentação 
de segurança em dia. 
Já a Casa Meninos da 
Vila se encontra em 
processo de regulari-
zação para a emissão 
do Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros 
(AVCB).
 "Todas as ins-
talações foram rigo-
rosamente vistoriadas 
por engenheiro civil e 
de segurança do tra-
balho. Em função da 
trágica ocorrência no 
Ninho do Urubu, as 
inspeções foram inten-
sificadas, visando a 
garantir total seguran-
ça de nossas promes-
sas", informou o clube, 
conhecido por revelar 
jogadores no futebol 
brasileiro.


