PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Vigilância em Saúde
Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ)
Rua Doutor César Paranhos de Godoy, 333 – Jd. Chapadão – Campinas – SP
Fone: 19 – 32.451219 – 32.452268 saude.zoonoses@campinas.sp.gov.br

* № SigZoo:____________ № Amostra:___________

* Campos preenchidos pela UVZ

FORMULÁRIO PARA ENVIO DE CADÁVER
Espécie:

 CANINA

 FELINA

 OUTRA:______________________________________

Requisitante
Dr.: _______________________________________________CRMV-_____:________________
Estabelecimento:__________________________________________Telefone:______________
E-mail:________________________________________________________________________
Há pessoas agredidas (mordedura, arranhadura) pelo animal?  Sim  Não Quantas?_____
Informações sobre o animal
Nome:___________________ Idade:____________ Sexo:  M  F Raça:_________________.

Porte:_____________ Cor:________________________________Pelagem:________________.
Domiciliamento:  Domiciliado  Semidomiciliado  Comunitário  Errante
Data óbito: _____/_____/______:

 Eutanásia  Natural  O animal foi morto

l

Critério para envio:  Atropelado  Quadro Neurológico (evolução menor ou igual a 10 dias)
 Óbito durante período observação  Encontrado Morto
Vacinação Antirrábica:  Sim  Não  Não sabe

Data última dose:_______________

Sintomas:
 Agressividade
 Alteração Comportamento
 Convulsão
 Desorientação
 Dificuldade deglutição  Hiperreflexia
 Fotofobia
 Midríase/miose
 Morte súbita
 Incoordenação
 Paralisia
 Sialorreia
Outros*:_______________________________________________________________________.
Data do início dos sintomas: ___/___/_____ ________________________________________.
Histórico de contato com morcegos?  SIM  NÃO
*Se possível anexar prontuário e exames do animal

Informações Proprietário/Tutor do Animal:
Nome:__________________________________Tel.:_________________Cel.:______________
Endereço:_____________________________________________________________________.
E-mail:________________________________________________________________________

Digno de Nota
No município de Campinas, todos os anos são diagnosticados casos de raiva
em morcegos que se alimentam de frutas ou insetos na área urbana.
Cães e gatos podem se infectar com o vírus rábico proveniente de morcegos e
transmiti-lo ao homem.

Seja parceiro na Vigilância da Raiva!
Encaminhe à UVZ cadáveres de animais que se enquadram
nos critérios de suspeição para raiva.
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Raiva – Considerações Importantes
A raiva é uma doença 100% letal. Previna-se!
É imprescindível a pré-exposição para raiva para profissionais de risco (veterinários,
estagiários, banhistas/tosadores, tratadores de animais etc);
Faça o controle sorológico anualmente. Se a titulação estiver abaixo de 0,5 UI/mL,
procure uma Unidade de Saúde para fazer a dose de reforço da vacina antirrábica.
Vacine anualmente os cães e gatos contra a raiva
Inclusive aqueles que não têm acesso à rua ou vivem dentro de apartamentos, uma
vez que os morcegos voam e podem adentrar quintais e o interior das casas;
A vacina antirrábica oferece proteção às diferentes variantes do vírus.
Situação Epidemiológica da Raiva no Estado de São Paulo
A variante canina (que o cão é o reservatório) não é isolada em animais desde 1998;
De 1998 até 2014, cerca de 40 casos de raiva foram diagnosticados em cães e gatos,
todos por variantes do vírus rábico provenientes de morcegos;
Em 2014, 2 cães e 1 gato foram detectados com raiva, em área urbana, nos municípios
de Ribeirão Preto e Campinas, respectivamente. Em 2015, foram registrados 04 casos
de raiva felina (03 em Ribeirão Preto e 01 em Jaguariúna) e 02 casos de raiva canina ( 01
em Campinas e 01 em São Pedro), ambos por variante de morcego.
Seja parceiro na Vigilância da Raiva
Todas as espécies de morcegos podem transmitir o vírus da raiva, independente do
hábito alimentar;
Morcegos encontrados em situações atípicas (caídos, pendurados sob incidência
direta de luz solar, voando durante o dia) devem ser enviados para análise de raiva.
Acione a Unidade de Vigilância de Zoonoses para o recolhimento do morcego;
Comunique à UVZ sobre clientes que relatam o contato de seus animais com morcegos
para que as orientações cabíveis e medidas preventivas possam ser adotadas;
Cães e gatos causadores de agravos (mordeduras/arranhaduras) devem ser
observados por 10 dias a contar do dia do acidente. Orientar a pessoa
mordida/arranhada a procurar uma Unidade de Saúde para notificar o acidente;
Se o cão ou gato morrer durante o período de observação, o cadáver deve ser
enviado para análise de raiva com urgência. Tal conduta permite dispensar ou simplificar
a profilaxia antirrábica indicada a pessoa que foi mordida ou arranhada;
Cadáveres de animais silvestres, tais como, gambás e saguis, encontrados mortos ou
que vieram a óbito com sintomatologia suspeita para raiva, também devem ser
encaminhados para análise laboratorial.
A UVZ possui um serviço de plantão para atendimento de situações emergenciais. O
plantão pode ser acionado através do contato com a defesa civil (199).

