INFORME DA SECRETARIA DE SAÚDE
Campinas, agosto de 2018.
Neste ano foram encontrados cinco morcegos positivos para raiva no Distrito de Barão Geraldo. Em virtude do último caso registrado na Vila Modesto
Fernandes, as equipes de Agentes Comunitários de Saúde e de Controle Ambiental irão trabalhar este bairro e os bairros Residencial Burato, Moradia
Estudantil UNICAMP, Jardim Independência, Centro de Barão Geraldo, Santa Genebra II, Vila Ninoca, Arruamento Fain José Feres. Ao receber os agentes,
apresente a carteirinha de vacinação dos animais. Todos os morcegos encontrados com raiva se alimentam de insetos e frutos e não atacam as pessoas.
Ao encontrar um morcego com comportamento suspeito para raiva (morto, caído, ativo durante o dia, pendurado em local baixo ou exposto à claridade),
acione a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ). Após as 17 h, finais de semana e feriados, ligue 199 para acionar o plantão da UVZ. A raiva é uma
doença que mata o ser humano e os animais. Nunca toque em um morcego e vacine seu cão e gato contra a raiva todos os anos!
MORCEGOS SÃO AMIGOS DO MEIO AMBIENTE!
Morcegos são importantes, seja na natureza, no campo
ou nas cidades, para:
Polinização de plantas
Dispersão de sementes
Controle de insetos e pragas
OS MORCEGOS SÃO ANIMAIS SILVESTRES
PROTEGIDOS PELA LEI № 9.605/98 E SUA
CAPTURA OU EXTERMÍNIO
É CRIME AMBIENTAL!

Nas cidades, predominam os morcegos que se alimentam de insetos, frutas e néctar.
Os que se alimentam de sangue, habitam normalmente áreas rurais e têm preferência
pelo sangue de animais como bois, cavalos, porcos etc. Todos os morcegos podem
transmitir a raiva, mesmo aqueles que se alimentam de frutas, insetos e néctar.

A Vacina contra a raiva do seu Cão/Gato está em dia?
Cães e gatos devem ser vacinados a partir dos três meses de idade.
Para atualizar a vacina de seu pet procure um de nossos postos fixos:
 UVZ: Rua Dr. César Paranhos de Godoi, 333. Jardim Chapadão.
 DPBEA: Rua das Sapucaias S/N. Vila Boa Vista.
 Horário: Segunda à Sexta das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.
Dúvidas e informações:
Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ): 3245-1219/3245-2268

saude.zoonoses@campinas.sp.gov.br ou Procure o Centro de Saúde mais próximo!

