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O que fazer quando encontrar um morcego caído?
 
Vivo ou morto, nunca toque no animal com as mãos desprotegidas.
Ligue imediatamente para o serviço 156, que encaminhará a situação 
para o Centro de Controle de Zoonoses.
  
Se o morcego estiver morto: recolha-o com auxílio de algum objeto 
(ex. pá de lixo) e coloque-o em uma sacola plástica.

Se o morcego estiver vivo: cubra o animal de forma que fique contido 
de maneira segura e entre em contato com serviço 156.

Caso você tenha qualquer tipo de contato com morcegos, procure 
imediatamente o Pronto Socorro mais próximo pois esses animais podem 
transmitir a raiva.

Vacine seu cão ou gato contra raiva anualmente. A prefeitura oferece a 
vacina gratuitamente no CCZ ou nas campanhas organizadas todos os 
anos.

 
Lembre-se: A RAIVA É UMA DOENÇA FATAL 
COM POUCAS CHANCES DE CURA.



Dicas úteis para o seu dia-a-dia

Deve-se evitar sempre o contato direto com qualquer tipo de 
morcego, vivo ou morto.

Se o morcego entrar em sua casa, acenda as luzes do local e deixe as 
portas e janelas abertas para o animal sair.

Ao realizar limpeza dos locais, umedecer os dejetos destes animais 
com solução desinfetante e utilizar máscara e luvas. Desta forma 
evitará inalar a poeira com microrganismos causadores de doenças.

Vedar espaçamento de telhados, forros e paredes, utilizando portas 
em sótãos, porões e vidros em janelas, impedindo a entrada de 
morcegos.

Fique alerta: Se encontrar morcegos com comportamentos 
estranhos (caído, andando no chão ou exposto durante o dia) há 
grande possibilidade de estarem doentes e uma das doenças pode 
ser a raiva, transmitida pela mordedura, lambedura e contato direto. 
Também podem transmitir histoplasmose e criptococose caso 
ocorra a inalação de fungos presentes nas fezes destes animais.

Para solicitação de atendimento: Ligue no 156

CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES
Rua George Williams, 581- Parque Industrial
Horário de funcionamento: 8 às 17 horas


