
MO�CEGOS E 
�OEDORES 

PODEM MATAR
 

CUIDADO!
 

Todos os dias do ano é preciso ter cuidado com 
estes animais. São perigosos e podem matar. O 

melhor é prevenir.
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Morcegos possuem hábitos noturnos, portanto, aqueles que são encontrados dormindo em árvores durante 
o dia ou voando durante a noite estão em hábitos normais, não sendo uma ameaça.
 
O risco é aquele animal encontrado em hábitos não usuais: voando durante o dia, ou caído, ou aquele que 
se torna uma presa fácil para cães e gatos, que pode estar doente. Nestes casos deve-se isolar o animal, 
fechar cômodo (se estiver em uma sala, por exemplo) e sinalizar, cobrir com balde ou caixa vazia e 
comunicar o Centro de Controle de Zoonoses imediatamente.
 
É importante sempre saber se alguém teve contato com o animal, e como foi o contato, pois acidentes com 
morcegos exigem tratamento profilático específico (vacinas e soro antirrábico), que deve ser administrado 
na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).
 
Os indivíduos e os animais domésticos que tiveram contato com morcego devem ser avaliados caso a caso e 
submetidos a protocolo vacinal e isolamento, de acordo com a situação.

MORCEGOS 

R O E D O R E S
Já no caso dos roedores, o que mais conta para prevenir o aparecimento dos animais nos locais de trabalho é 
a limpeza, portanto deve-se evitar comer dentro das salas de trabalho para que não fiquem restos de 
alimentos que possam atrair os animais, além disto, sugere-se não jogar restos de alimento nos lixeiros das 
salas sem que este seja retirado ao final do dia.
 
Além de procurar manter os corredores e demais áreas comuns o mais limpas possíveis é importante não 
acumular objetos inúteis ou em desuso e manter depósitos e armários, sem objetos amontoados.
 
 

 
 
Contato Centro de Controle de Zoonoses: 45-3524-8848

Serviço de Segurança do Trabalho
segurancadotrabalho@unila.edu.br
(45) 3529-2806 / (45) 3576-7314


