
 
CONTROLE DA RAIVA E OUTRAS ZOONOSES 

 
 

 As atividades de controle da raiva engloba as atividades de planejamento e 
execução da vacinação antirrábica animal, que é realizada anualmente em toda 
a área urbana e rural do município. São desenvolvidas também: 
 
- a vigilância epidemiológica da raiva através de visitas domiciliares aos 
animais agressores (cão e gato) com posterior retroalimentação para os 
Centros Regionais de Saúde; 
 
- ações de intervenção e fiscalização pertinentes ao controle da população 
animal, fazendo uso dos instrumentos legais do poder de polícia administrativa; 
 
- inspeções zoosanitárias a animais agressores averiguando e efetivando o 
controle da aplicação da vacina antirrábica, das condições higiênico-sanitárias 
e do bem estar da manutenção e criação de animais, emitindo documentos do 
poder de polícia e aplicando quando necessário, as penalidades de acordo com 
a legislação sanitária vigente; 
 
- orientações e notificações aos responsáveis por animais, de acordo com o 
Código de Polícia Administrativa, o Código Sanitário do Município e demais 
legislações vigentes relativas a posse responsável de animais e outras afins, 
observando-se: 
 
a) a manutenção e criação do animal em boas condições de saúde, higiene e 

bem estar; 
b) a manutenção e criação de animais em condições insalubres e com maus 

tratos, colocando em risco a saúde da população; 
c) a aplicação da vacina anti-rábica nos animais domiciliares, conforme 

legislação vigente; 
d) o grande número de animais mantidos no local; 
e) a criação de animais silvestres em domicílio. 
 
- a fiscalização nos locais instalados para a venda, exposição, competição, 
rodeios e outras atividades relacionadas com animais de médio e grande porte, 
de acordo com as normas vigentes; 
 
- a fiscalização e a notificação dos proprietários de animais de tração sem os 
necessários equipamentos e meios de contenção, bem como da condução do 
animal pelo proprietário ou responsável, com idade, força física e habilidade 
para controlar os movimentos do animal. 
 
- promover campanhas e ações de educação em saúde, em escolas, na 
comunidade, em instituições e outros locais com vistas ao controle de 
zoonoses, vigilância ambiental, posse responsável e controle de natalidade 
animal, bem como campanhas de adoção de animais de pequeno porte; 
 



O Centro desenvolve também, o Programa de adoção de pequenos animais, 
realizado em conjunto com o Programa de Controle de Natalidade, através de 
castrações em cães e gatos, além da Identificação e Registro de pequenos 
animais por meio da microchipagem. 

 
Os recolhimentos de animais são apenas realizados nos casos de animais 
doentes, suspeitos de zoonoses ou confirmados serem positivos de 
leishmaniose. O contribuinte deve ligar no CCZ nos dias de semana e nos 
plantões e fazer a sua solicitação para que seja providenciado o recolhimento 
pela viatura. 
 
Os proprietários interessados em realizar a castração de seus gatos, poderão 
trazer seus animais ao CCZ, inclusive nos plantões, munidos de RG e CPF e 
comprovante de endereço. 
 
A visitação aos canis e gatis para adoção de animais são realizadas todos os 
dias das 17:00 às 19:30 h e aos sábados, domingos e feriados das 14:00 às 
19:30 h. 
  
No caso de morcegos caídos dentro do quintal ou que adentraram no imóvel, 
deve-se colocar um balde em cima do mesmo e ligar imediatamente ao CCZ 
para que seja realizado o recolhimento do exemplar com posterior 
encaminhamento para análise laboratorial. 
 
Os morcegos não podem ser tocados com a mão, tampouco deve-se permitir 
que cães e gatos os mordam. Caso isso aconteça deve-se ligar ao CCZ e 
providenciar a vacinação antirrábica nos mesmos. 
 
Realizamos  também a coleta de areia para fins de diagnóstico laboratorial, em 
conjunto com a vigilância sanitária, para o controle da qualidade da areia de 
parques, praças, escolas e áreas de lazer.  
 
  

 


