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Morcegos e Raiva
O que é a raiva?
A raiva é uma doença causada por um vírus que afeta o cérebro e a medula espinhal. Este vírus é encontrado na
saliva de um animal contaminado e pode ser transmitido aos seres humanos através de uma mordida ou
arranhão. A raiva não tem cura, mas pode ser evitada.
O que preciso saber sobre os morcegos e a raiva?
Nos Estados Unidos, a maior parte dos casos de raiva é causada por mordidas de morcegos que não foram
reconhecidas ou informadas às autoridades. As marcas dos dentes dos morcegos são muito pequenas e difíceis
de identificar, por isso podem não ser notadas. Um morcego saudável normalmente evita os seres humanos,
mas um morcego portador de raiva pode estar no chão e pode ser tocado por seres humanos. Se houver a
probabilidade do morcego que foi tocado por uma pessoa ser portador de raiva, capture-o para testá-lo. Além
de tocar num morcego contaminado, existem outros sinais de exposição, por exemplo, encontrar um morcego
no quarto de uma criança, ou se um morcego for encontrado no quarto ao amanhecer. Não existe risco se os
morcegos estiverem voando ou se não ocorreu contato com seres humanos ou animais.
Como capturar morcegos para testar se são portadores de raiva:
Para identificar se um morcego está contaminado, é necessário testá-lo em um laboratório, e isso vai determinar
se uma pessoa precisa de tratamento de prevenção contra raiva. Se ocorrer o contato de um ser humano ou
de um animal de estimação com um morcego na cidade de Boston, e você sabe onde o morcego está, telefone
para o Boston Animal Control (Controle de Animais de Boston) (617) 635-5348 para receber ajuda para
capturar o morcego.
Siga estes passos para capturar um morcego:
 A mordida dos morcegos pode perfurar tecidos, portanto use um recipiente resistente com uma tampa
para aprisionar o morcego.
 Nunca toque num morcego com as mãos desprotegidas. Use luvas de couro grossas.
 Espere até que o morcego tenha pousado. Aproxime-se do morcego lentamente e coloque o recipiente
sobre ele. Em seguida, deslize a tampa ou um pedaço de papelão sob o recipiente e vire o recipiente de
cabeça para cima para aprisionar o morcego. Prenda a tampa com fita adesiva.
 Envie o morcego ao Hinton State Laboratory Institute para ser testado: Tel.: 617-983-6385.
O que devo fazer se alguém ou se meu animal de estimação for mordido por um morcego ou
outro animal?
Morcegos e outros animais selvagens como gambás, guaxinins, raposas e coiotes podem ser portadores de raiva.
Animais domésticos, tais como gatos, cães, furões, cavalos, vacas, cabras e lhamas também podem contrair raiva
de um animal selvagem se não tiverem sido vacinados. Complete os passos a seguir em caso de uma mordida de
morcego ou de outro animal:
 Lave bem o local da mordida imediatamente com água e sabão.
 Procure um médico para saber se precisa receber tratamento contra raiva. Outras infecções, tais como
tétano, podem ser causadas por uma mordida de animal e podem requerer atenção médica.
 \Os animais selvagens que morderam seres humanos devem ser testados para raiva. Os residentes da cidade
de Boston podem telefonar para o Boston Animal Control, através do telefone (617) 635-5348 para obter
assistência para capturar o animal e testá-lo.
 Se você for mordido por um animal de estimação, marque o nome, endereço e telefone do dono do animal.
Telefone para o Boston Animal Control através do telefone (617) 635-5348 para obter assistência.
 Na maioria dos casos, um cachorro, gato ou furão deve ser confinado e observado durante 10 dias.
Consulte um veterinário imediatamente se o animal ficar doente durante este período de 10 dias.
 Entre em contato com um veterinário imediatamente se suspeitar que o seu animal de estimação foi
mordido por um morcego. Se for possível, o morcego deve ser testado para raiva. Mantenha as vacinas de
gatos, cães e outros animais atualizadas.

Como a raiva pode ser evitada?
 Animais de estimação vacinados impedem a transmissão entre os animais selvagens e os seres humanos.
Vacine seus animais de estimação (cães, gatos, furões) contra raiva e mantenha as vacinas atualizadas.
 Ensine as crianças a não brincar com animais estranhos e a dizerem aos adultos se forem mordidas.
 Nunca deixe bebês nem crianças pequenas desacompanhadas com animais.
 Informe às autoridades do Boston Animal Control pelo telefone (617) 635-5348 se vir cães, gatos ou
outros animais com comportamento estranho.
 Evite atrair animais para o seu quintal, feche bem as tampas das latas de lixo e tome as medidas
necessárias para evitar e entrada de morcegos na sua casa.
 Não alimente, não se aproxime e não toque em animais selvagens. Não trate animais selvagens como se
fossem de estimação.
 Caçadores devem evitar animais que apresentem comportamento anormal ou animais encontrados
mortos. Use luvas ao manusear animais selvagens abatidos e cozinhe bem todos os tipos de carnes.
 Os animais domesticados e de zoológico que entram em contato com seres humanos devem ser
vacinados.
 Ao viajar, especialmente para fora dos Estados Unidos, evite contato com cães e gatos, mesmo que
sejam amigáveis.
Qual é o tratamento indicado após a exposição à raiva, ou PEP?
Se ocorrer o contato entre uma pessoa e um morcego, e se o morcego não foi capturado para ser testado em
laboratório, recomenda-se um tratamento preventivo contra raiva. Este tratamento pode ser frequentemente
evitado se o morcego puder ser testado. O tratamento preventivo depois da exposição ao vírus da raiva é uma
injeção de Imunoglobulina de Raiva Humana (HRIG, em inglês) e quatro vacinas, normalmente no braço.
Que medidas devo tomar para impedir que morcegos entrem na minha casa?
Alguns morcegos vivem em edifícios, e não é necessário se livrar deles se o risco de contato com seres
humanos for pequeno. Contudo, deve-se evitar sempre que os morcegos entrem nos cômodos da sua casa. Para
obter assistência para colocar em prática medidas para evitar que morcegos entrem na sua casa, contate a
instituição de proteção de animais selvagens e de controle de infestação de animais.
Se você mesmo deseja colocar em práticas as medidas para evitar a entrada de morcegos na sua casa, faça o
seguinte:
 Verifique se existem buracos na sua casa que permitam a entrada de morcegos.
 Use telas de proteção nas janelas, chaminés e nas aberturas sob as portas dos sótãos.
 Preencha os furos elétricos e de encanamentos com malha de aço ou massas de preenchimento.
 Certifique-se de que todas as portas de saída estejam bem fechadas.
 Observe por onde os morcegos saem ao escurecer e elimine estes pontos pendurando folhas de
plástico transparentes ou redes de pássaros sem esticá-las (assim os morcegos podem sair, mas não
pode entrar).
 Depois que os morcegos tiverem saído, as aberturas podem ser fechadas permanentemente.
 Evite realizar estes procedimentos entre os meses de maio e agosto, pois os morcegos jovens não
podem voar e podem ficar presos e podem morrer ou podem encontrar caminhos para os cômodos da
casa. Se você tiver problemas durante estes meses, entre em contato com um agente licenciado de
controle de animais selvagens do estado de Massachusetts para remover os animais. Uma lista de
agentes do PAC (Controle de Infestação de Animais) pode ser encontrada em:
http://www.mass.gov/dfwele/dfw/wildlife/pac/pac_agents_nd.htm
 A maioria dos morcegos parte para hibernar durante o outono ou inverno, portanto esta é a melhor
época do ano para colocar em prática as medidas para evitar e entrada de morcegos na sua casa.
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