- Não manipule ou entre em contato
com morcegos ou animais silvestres.
- No caso de contato desprotegido
ou mordedura por morcego,
procure imediatamente uma
unidade de saúde.
- Independente dos seus hábitos
alimentares, os morcegos podem
morder caso sintam-se ameaçados.
- Faça a vedação de frestas na
estrutura da sua casa ou comércio.
- Juntas de dilatação de prédios
também devem ser vedadas com
material apropriado.
- NÃO MATE MORCEGOS. ELES
DESENVOLVEM UM PAPEL
IMPORTANTE NA NATUREZA.

- A convivência com os humanos é
cada vez mais constante devido à
abundância de alimentos e
abrigos disponíveis.
- São mamíferos que voam.
- Possuem hábitos noturnos ou
crepusculares (ao entardecer).
- Orientam-se por meio de sons de
alta frequência (sonar)
- Vivem de 10 a 30 anos.

- Período de gestação varia de 2 a 7
meses, de acordo com a espécie,
ao ﬁnal do qual nasce, geralmente,
apenas um ﬁlhote.
- Desenvolvem um importante papel
na natureza, pois se alimentam de
insetos e polinizam ﬂores.

- Os morcegos mais comuns em
cidades são os insetívoros (que se
alimentam principalmente de
insetos) e os ﬁtófagos (que se
alimentam de frutos, néctar,
partes ﬂorais e folhas).
- Os insetívoros são atraídos pela
grande quantidade de insetos que,
por sua vez, são atraídos pela
iluminação das cidades.

- Os insetívoros se abrigam em
edifícios mal conservados, ou com
falhas de construção ou estrutura.
Pequenas aberturas são
suﬁcientes para permitir o
acesso.
- Já os ﬁtófagos preferem
abrigar-se em folhagens,
mas também procuram abrigo
em edifícios.

NÃO MATE NENHUM ANIMAL AGRESSOR.
CÃES E GATOS AGRESSORES DEVEM
SER MANTIDOS SOB OBSERVAÇÃO
DURANTE 10 DIAS.

Doença neurológica grave causada
por vírus presente na saliva de
morcegos e outros mamíferos
infectados, com tratamento pouco
eﬁcaz e que pode ser fatal.
Pode acometer qualquer mamífero,
inclusive o ser humano.

Inicia-se, em média, 45 dias após a
infecção. Inicialmente, é comum
causar inquietação, insônia e
alteração de comportamento. Após
o começo dos sintomas, não há
tratamento eﬁcaz para a doença,
que evolui para o coma e óbito.

– Por meio de inoculação do vírus
no organismo, que ocorre
principalmente por meio da
mordida, arranhão ou contato
com o animal infectado.
- Qualquer mamífero pode contrair
o vírus e transmitir a doença,
porém os principais
transmissores são os morcegos,
cães e gatos.

