
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
'TERRA DO ARTESANATO"" 

Potim, 19 de fevereiro de 2020. 

Ref.: Requerimento n° 007/2020 

Autoria: Vereador Márcio de Cássio Raymundo 

Senhor Presidente, 

Em resposta ao Requerimento supra, encaminho o Ofício n° 

09/2020, expedido por nossa Secretaria de Saúde, com as informações requeridas. 

Cordialmente, 

._i~`~~, J i~Q 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 
Prefeita Municipal 

Excelentíssimo Senhor 

Vereador Rogério Paschoal da Silva 

DD. Presidente da Cãmara Municipal de Potim — SP 

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000 
Tel: (12) 3112.9200 - e-mail: secretaria(a~potim.sp.gov.br

CNPJ:65.042.855/0001-20 - I.E.: Isento 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
DIVISÃO MUNICIPAL DA SAÚDE 

Oficio n.° 09/2020-DMS-POTIM 

Potim, 18 de fevereiro de 2020. 
A Exma. Senhora 
Erica Soler Santos de Oliveira 
Prefeita Municipal 
Potim-SP 

Assunto: Resposta aos questionamentos solicitados a essa secretaria no 
requerimento n° 007/2020, na pessoa do Sr. Márcio de Cassio Raymundo. (Anexo) 

Caro Senhor. 

Vimos por meio deste subsidiar respostas ao requerimento do Sr. Marcio de Cassio 
Raymundo, vereador do Município de Potim, que requer informação do porque nossa UBS não 
dispõe de vacina contra o veneno de escorpião, sabendo que vários bairros da Cidade estão 
infestados com esse aracnídeo e ainda que providencias serão adotadas para sanar essa falha. 

A disponibilização do soro em casos de evento de acidente por picada de animal 
peçonhento e realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, através de seu Secretaria de Saúde a 
ponto de atendimento médicos referenciados a realizarem a soroterapia. Para o município de Potim 
a unidade de referencia é o Hospital Maternidade Frei Galvão, situado a Rua Domingos Lemes, 77 
— Santa Rita — Guaratinguetá-SP. 

Destaco ainda que os pacientes que dão entrada no Serviço de Pronto Atendimento da 
Unidade Básica de Saúde de Potim, realizam o bloqueio anestésico local/sistêmico do veneno e 
posteriormente são encaminhados de pronto a unidade referenciada pelo Estado. 

Em anexo a esse documento segue cópia do oficio de número 006/2020, encaminhado a 
essa secretaria pelo GVE-Taubaté com orientações para o encaminhamento desses pacientes ao 
ponto estratégico antiveneno. 

Ainda sobre as providencia adotas pela Administração Municipal para sanar essa falha 
como destacado no requerimento em exposto, a mesma realizada o controle de vetores na cidade 
através de visitas as residência pelos Agente de Controle de Endemias, onde a principal ação é a de 
orientação para que os munícipes não deixem materiais acumulados em suas casas afim de eliminar 
possíveis criadouros do aracnídeo, procedendo com a limpeza das áreas externas e internas, sendo 
esse o principal cuidado a ser estabelecido. 

~~áu►ao . ,Roat►b~ 
M~a' °' ~45.:: . ~~~á sa;,a 

gect 
t,t►al~fí°mc~ºa`1deYot 

vtefei. 
a~~ua~c~v 

Maria Rodinei : Rodri _~ - s Paixão 
Secretária Mu '•'. a de Saúde 

Potim-SP 

Praça Josino Ribeiro da Silva S/N -CEP: 12525-000 -Fone: (12) 3112-9222 
e-mail saude@potim.sp.gov.br e-mail saúde.pmp@bol.com.br 



I~ CENTRO DE VIGILÃNCIA 
EPIDEMIOLÓGtCA 
Prof. Alexandre Vranjac" 

Ofício Circular GVE XXXIII Taubaté n~ 006/2020 

Prezado (a) Sr. (a) 

Antívenenos: 

í~ 

SÃO ~PÁULO 
GOVERNO DO ESTADO 
I 

Taubaté, 15 de fevereiro de 2020. 

Considerando as reclamações recebidas dos Pontos Estratégicos 

• Falta de atendimento prévio dos acidentados no município 
de ocorrência; 

• Na alta demora do município de residência em atender a 
solicitação de transportar o paciente; 

• Encaminhamento de pacientes sem prévia comunicação. 

Vimos pelo presente reforçar as orientações para encaminhamento 
do paciente ao Ponto Estratégico Antiveneno: 

• Cabe aos Municípios que não possuem em seu território 
uma unidade de referência para soroterapia, a realização do 
primeiro atendimento ao paciente, que visa à estabilização 
da dor por meio de bloqueio anestésico local/sistêmico, 
quando preconizado. 

• Comunicação prévia do encaminhamento do paciente; 

• Manter Unidades de Saúde e as equipes de atendimento de 
urgências (SAMU), a lista completa dos pontos de 
atendimento médico que realizam soroterapia para os 
acidentes por animais peçonhentos. E, em casos de 
indisponibilìdade de determinado soro, manter nessa lista 
os telefones de contatos de outros pontos de atendimento 
mais próximos, que possam receber os acidentados. 
Disponível no site - http://www.saude.spyov.blcve-
éentro=_de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-
yranjaç¡unidades-referençia/acidentes-por animais- 
peçonhentos-unìda~ies=fie=atendimento; 

• Em casos graves e choque, em que o paciente corre risco 
em ser transferido, solicitar liberação do soro. 

GRUPO DE VIGILÁNCIA EPIDEMIOLÓGICA XXXIII - TAUBATÉ 
Praça Coronel Vitoriano, n.~ 23 -Centro -Taubaté SP/CEP: 12.020-020/Tel/Fax: (012) 3632.1543 e 3633-413 
e-mail: gve-taubate@saude.sp.gov.br 



r 

fr 
CENTRO DE VIGILÃNCIA 

CEPIDEMIOLÓGICA 
"Prot. Alexandre Vranjac" 

sAo ~►u~o 
GOVERNO DO ESTADO 

• Responder prontamente quando comunicada a alta do 
paciente, para que o mesmo seja rapidamente transportado 
para o seu município de origem; 

Ressaltamos que no acidente escorpiônico apesar da intensidade 
das manifestações clínicas depender da quantidade de veneno inoculada, os adultos 
apresentam quadro local benigno, enquanto crianças constituem o grupo mais suscetível ao 
envenenamento sistêmico grave. 

No escorpionismo, o tempo entre o acidente e o início de 
manifestações sistêmicas graves é relativamente mais curto do que nos acidentes ofídicos. 
Desse modo, em especial quanto às crianças, o diagnóstico e os tratamentos oportunos são 
cruciais na reversão do quadro de envenenamento, sendo o suporte às condições vitais do 
acidentado indispensáveis para o sucesso do tratamento. Abaixo indicação do soro 
disponível no Guia de Vigilância em Saúde 2019 

Quadro 3 -Número de ampolas de soro anUescorplònico ou antiaracnidico (Loxosceles, 
Phoneutria, Tityus) específico de acordo com a gravidade do acidente 

Acidente 
Escorpibnico 

Antivenetws Gravidade N° de ampolas 

SAEsc 

Ulr 

sAA' 

leve. dor e parestesra locais' 

Moderado dor local intensa associada a uma ou mars mandestações 
utausca,, vÚnutos, sudorese, siabrrew, agrta~.io, taquipncia e taquicardia) 2a3 

Gaivr. alem das rnanifesta4oes dmicas criadas na forma moderada, há 
presen~a de urna ou mais das segwntes manrfc~sta~óes: võmitos profusos 
e rncocruvch, wdorese profusa, sialorrela intensa, prostraGào, convulsào, 

~, coma, bredreardia, msuGcìimcìa cardìaca, edema pulmonar agudo e choque 

4a6 

fonte AdaptarJo do raunwd de t3 agnotit~co c tratamento rir A<identes por Ammms PKonhenlos 12üüt ) 
sAEx - Soroantirxorp~omco 

"~AA ~, ioro antiaracmdi:o tiu~oza•1es, Phon.wtrra. lrpus~ 
tompn de uGsr rvacao d,rs cnan~as uuaoas. o a 12 hor,u 

Atenciosamente, 

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos. 

.. 
Renata Ferréirla áe Oliveira 
Diretora Técnica de Saúde 

GVE XXXIII -Taubaté 

Ilmo (a) Sr. (a) 
Secretária de Saúde do Municipal 
C.0 Coordenação da Vigilância Epidemiológica Municipal 
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