
Guia de viagens 
com cães e gatos
Você não deixa chegar o último dia antes das férias pra decidir o destino da sua viagem, 
não é mesmo? Planejamento é tudo para o sucesso de uma viagem. E para as férias do seu 
animal de estimação também. 

São várias as opções para ele nesse período: pode ir junto na viagem, ficar em casa sendo 
cuidado por alguém, ir para um hotel ou para a casa de algum conhecido. Todas têm 
vantagens e desvantagens e cuidados a serem tomados. Só o que não é opção é deixá-lo 
sozinho, achando que ele consegue se virar por conta própria.

Conheça aqui as alternativas para férias perfeitas para você e seu melhor amigo. 
Com um pouquinho de planejamento, ele pode curtir esse período tanto quanto você.
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Só vale a pena levar seu melhor amigo na viagem se ela for divertida para ele também. Ficar preso 
num quarto de hotel ou numa corrente na casa de seus amigos não é exatamente o que seu animal sonha 
para as férias. Pense nisso quando começar a planejar sua viagem. Apesar da saudade bater forte com a 
separação, em alguns casos, a decisão mais acertada é não levá-lo com você.

E em qualquer situação - levando ou não seu animal na viagem-, é importante que ele sempre esteja 
identificado com coleira e plaqueta. Para facilitar sua localização caso ele se perca, o ideal é que o 
animal também tenha um microchip. Converse com seu médico veterinário sobre identificação e registro 
do seu cão ou gato.

Destino definido, documentação em ordem, malas prontas. É hora de pegar a estrada! Veja algumas 
orientações para deixar a viagem segura e prazerosa para seu animal. 
 

No ônibus ou no avião

No carro

Planeje sua viagem Fique de olho durante a viagem

 Ele vai!
Se a decisão for levá-lo, além de avaliar direitinho se o local onde você vai se hospedar - tem uma 
estrutura adequada para receber seu amigo (seja um hotel, uma pousada, um camping, uma casa 
alugada ou a casa de parentes ou amigos, você vai precisar ter alguns outros cuidados:

• Peça ao seu veterinário um atestado de saúde afirmando que ele está saudável e apto a viajar.

• Confira e atualize as vacinas.

• Não é só você que precisa estar com a documentação em ordem para viajar, seu animal também. Em 
viagens nacionais, terrestres e aéreas, é preciso que o cão ou gato tenha a Guia de Trânsito Animal 
(GTA), com informações sobre o destino, condições sanitárias e a finalidade do transporte do animal. 
Você deve procurar um veterinário credenciado para a emissão dessa guia.

• Já as viagens internacionais com animais precisam ser planejadas com bastante antecedência. Cada 
país tem os seus requisitos para autorizar a entrada de cães e gatos em seu território. Mas seja qual for 
o destino internacional escolhido, seu animal precisará de um Certificado Veterinário Internacional 
(CVI) e do Passaporte para Trânsito de Cães e Gatos. Saiba como emitir esses documentos no site 
www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/animais-estimacao.

 Melhor ele ficar!
Você avaliou as condições da viagem e do destino e chegou à conclusão que o melhor é ir sem o seu 
melhor amigo. São várias as opções para deixá-lo com conforto e segurança:

• Uma pessoa de confiança que vá até a sua casa diariamente durante a sua ausência para cuidar 
dele. Pode ser um cuidador profissional ou um vizinho ou parente que tenha experiência no trato de 
animais.

• Hospedagem na casa de algum amigo ou familiar que se disponha a recebê-lo durante esse período.

• Hospedagem em hotel especializado em animais.

Em todos esses casos, é importante você verificar as condições de segurança para o animal e providenciar 
tudo o que ele vai precisar durante esse período: ração, medicamentos, brinquedos, caminha e até 
mesmo algumas peças de roupas suas para amenizar a saudade que ele sente de você com o seu cheiro. 
Certifique-se de que a pessoa que ficará responsável por ele poderá passear levá-lo para passear (no 
caso dos cães), dar atenção, carinho e amor! Não esqueça também de deixar o telefone de seu médico 
veterinário para qualquer emergência.

Cheque as regras: elas são específicas de cada companhia aérea ou rodoviária.

Em ônibus ou avião, o animal sempre deve ser levado dentro de caixa de transporte rígida 
ou flexível. A caixa deve permitir que ele se mova, mude de posição e  também deve ter uma 
trava que garanta que o animal não saia dela durante a viagem.

É importante saber que viagens aéreas são perigosas para cães braquicéfalos (com focinho 
achatado). Consulte seu veterinário sobre os riscos para saber se vale mesmo a pena levar o 
animal ou não.  

Lembre-se também de que o médico veterinário é o único que pode prescrever 
medicamentos ansiolíticos e sedativos. E há as regras de cada companhia também sobre 
isso. Informe-se antes.

Se seu animal passa mal em viagens de carro, converse com seu veterinário sobre 
medicamentos para prevenir o enjoo.

Não alimente o cão nas quatro horas anteriores à viagem. No caso de gatos, o período é de 
duas horas antes. Nunca leve o animal solto dentro do carro, muito menos em caçambas de 
caminhonetes. Ele deve estar sempre no banco de trás - gatos em caixas de transporte e cães 
também em caixas ou com peitorais presos ao cinto de segurança específicos para sua espécie 
e tamanho. Peça orientação ao seu veterinário sobre a melhor opção para seu animal.

Faça paradas a cada três horas, no máximo. Leve seu cão para caminhar um pouco, tomar 
água, urinar e defecar. Não esqueça da água fresca e do bebedouro para ele.

Nas paradas, nunca deixe o animal fechado dentro do carro. A temperatura interna de um 
carro fechado no calor pode chegar a 70°C e apenas 10 minutos são suficientes para levar 
um animal à morte.

Cuidado com janelas abertas. Prefira o ar condicionado em torno dos 23°C. Previna fugas 
e ventos fortes. Muitos animais fogem pelas janelas em paradas do carro, especialmente em 
pedágios, saem correndo sem rumo e acabam atropelados. Já os ventos são prejudiciais aos 
condutos auditivos e aos olhoes. Não deixe seu cão colocar a cabeça para fora da janela 
mesmo preso ao cinto de segurança.
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Av. Paulista, 453 - Conj. 32 e 34
São Paulo – SP, Brasil 
CEP 03111-000 

T: +55 (11) 2344-3777
E: info@worldanimalprotection.org.br

www.protecaoanimalmundial.org.br

O local para onde você vai permite animais e tem estrutura adequada para eles?

Você vai viajar no seu próprio carro ou vai utilizar empresass de transporte?

Seu animal poderá ser transportado 
com segurança e conforto?

Não o deixe solto. Utilize caixa ou peitoral 
específico para o transporte em carros. 
Leve-o sempre no banco de trás. Não se 
esqueça da água e do bebedouro. Faça 

paradas a cada 3 horas. Não deixe o seu 
animal fechado dentro do carro.

Você vai precisar de:
• Atestado de saúde. 
• Conferir e atualizar 

as vacinas.
• Guia de Trânsito 

Animal (GTA) para 
viagens nacionais 
ou Certificado 
Veterinário 
Internacional (CVI) e 
do Passaporte para 
Trânsito de Cães e 
Gatos para viagens 
internacionais

Consulte seu médico 
veterinário para saber 
como obter esses 
documentos.

Deixe tudo organizado 
e combinado com 
antecedência. 
Certifique-se de que 
haja ração suficiente 
e não esqueça 
dos brinquedos e 
da caminha dele. 
Anote os contatos 
de seu veterinário 
de confiança para 
qualquer emergência.

Neste caso, é melhor 
você repensar as 
suas férias. Procure 
alternativas como um 
bom hotel para animais 
ou algum cuidador 
responsável . Lembre-
se: você é responsável 
pelo seu animal.

Neste caso, é melhor 
você repensar as 
suas férias. Procure 
alternativas como um 
bom hotel para animais 
ou algum cuidador 
responsável.. Lembre-
se, você é responsável 
pelo seu animal.

Você tem um local adequado para deixá-lo 
ou alguém pode cuidar dele na sua casa?

Confira as exigências da companhia pela 
qual você vai viajar. Providencie uma caixa 

de transporte adequada. Cuidado com 
cães braquicéfalos nas viagens aéreas. 
Consulte seu veterinário sobre sedação.

SIM

CARRO

SIM SIMNÃO NÃO

NÃO

EMPRESA DE TRANSPORTE

Levo ou não levo meu animal na viagem?

Infelizmente, muitas pessoas viajam nas férias e acabam abandonando ou deixando 
seus cães e gatos sozinhos em casa. O abandono de animais é crime previsto na 
Lei Federal 9.605. Deixar animais sozinhos em casa, sem cuidados humanos, é 
considerado maus-tratos. Lembre-se: seu bichinho depende inteiramente de você e 
você é responsável por ele em todos os momentos.

Diga não ao abandono!
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