Número de animais com diagnóstico laboratorial de
raiva de 01/01/2019 a 07/03/2019
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Prevalência da raiva animal no Rio Grande do Norte em 2019*
Município
Macaíba
Nova Cruz
Parnamirim
Santo Antônio
João Câmara
Caicó

Número de casos
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Animal acometido
Morcegos
Morcego
Morcego
Morcego
Boi
Morcegos
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*Municípios listados por ordem cronológica do primeiro registro
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Fonte: LACEN/RN e LACEN/BA
Dados até 07/03/2019

Total de 9 animais: 8 morcegos (88,9%) e 1 boi
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1 – Macaíba
2 – Nova Cruz
3 – Parnamirim
4 – Santo Antônio
5 – João Câmara
6 – Caicó
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É fácil identificar um
morcego suspeito de raiva!
Morcego encontrado caído no
chão ou encontrado morto

Morcego pousado em local
desprotegido durante o dia

Não toque no animal
Afaste pessoas e
animais do local

Morcego voando
durante o dia

Foto: Wilson Uieda

O que fazer ao
encontrar morcego
suspeito de raiva?

Morcego alimentando-se
durante o dia

Coloque uma caixa,
balde ou pano em cima
do morcego
Entre em contato com o
Controle de Endemias ou
com o Centro de Controle
de Zoonoses da sua
cidade e solicite a
remoção do animal

Recomendações para prevenção da raiva
Em todo caso de mordedura
e/ou arranhadura com animal
que pode transmitir raiva, lave
a lesão com água corrente e
sabão e procure assistência
médica imediatamente

Na situação em que morcego
adentrou um local e existe
dúvida se ocorreu contato com
o animal, também é preciso
buscar assistência médica

Caso encontre morcego durante o
dia (vivo ou morto), não toque no
animal, coloque algo cobrindo-o e
informe à Secretaria Municipal de
Saúde para que seja feito
recolhimento do morcego

Cães ou gatos que forem
encontrados com morcegos
devem ficar em isolamento por
180 dias e devem receber duas
ou três doses de vacina
antirrábica dependendo do
estado imunológico do animal

A vacinação anual contra raiva
em cães, gatos, bois, cavalos,
porcos, bodes, carneiros e
asnos é uma das principais
medidas para prevenção da
raiva

