
 

 

Os animais são importantes nos 
desastres
Pacote de download: desastres para 
cães
Assim como você faz com sua família, ao montar um 
kit de sobrevivência para seu cão é preciso pensar 
primeiro nas necessidades básicas dele – comida, 
água e aquecimento.
Considere dois kits de sobrevivência para 
desastres:

Lembre-se: Se o local em que você está não é 
seguro para você, também não é seguro para o 
seu animal de estimação.

Coloque esses kits em algum lugar de fácil acesso e 
certifique-se que todos na casa saibam onde eles 
estão, incluindo um vizinho.

Sempre verifique os kits e suas datas de validade, 
para garantir que os suprimentos sejam mantidos 
frescos – especialmente os alimentos, a água e os 
medicamentos. A água deve ser trocada a cada seis 
meses para assegurar seu frescor.

1. Um kit para caso seja necessário permanecer em 
casa por mais de três dias.

2. E uma versão portátil, mais leve (o “kit de 
evacuação”), caso você, sua família e seu(s) 
cão(es) precisem sair rapidamente.
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Esteja preparado pelo seu cão – lista de 
verificação: 

Comida: Armazene pelo menos três dias de comida de cachorro 
não-perecíveis (enlatados ou secos) em um recipiente fechado e 
resistente a água (lembre-se do abridor de lata!). O ideal é que seja a 
mesma comida que seu cão consome normalmente, para evitar 
mudanças bruscas de dieta e dor de estômago.

Água: Armazene pelo menos três dias de água para seu cão, mais a 
água necessária para a sua família (lembre-se que um cão pode beber 
mais água do que o habitual quando está sob estresse). Você também 
precisa de água extra para limpar os dejetos de seu cão.

Medicamentos: Em um recipiente à prova d'água, mantenha qualquer 
suprimento extra de medicamentos que o seu cão precise, além de 
suplementos ou necessidades dietéticas especiais.

Registros veterinários: Mantenha cópias de registros médicos e de 
vacinação em um saco "ziplock" ou recipiente hermético, com o nome 
e número de telefone do seu veterinário (caso seja necessário 
acomodar seu cão ou colocá-lo sob os cuidados de um abrigo 
provisório).

Kit de primeiros socorros: Prepare um kit de primeiros socorros ou 
adicione-o ao de sua casa. Converse com seu veterinário sobre 
qualquer exigência específica, como prevenção de pulgas e carrapa-
tos, pomada antibiótica e soro fisiológico (armazene a solução de 
lavagem dos olhos em um local separado à de sua família).

Manta/cama: Elementos familiares como um cobertor favorito ou 
brinquedos podem ajudar o seu cão a reduzir o estresse.

Saneamento: Inclua sacos de fezes. Outros itens úteis são jornais, 
toalhas de papel, sacos plásticos e água sanitária.

Itens de sobrevivência em emergências:

Identificação:
Coleira com identificação: adicione uma placa de identificação à 
coleira do seu cão, informando claramente o nome do animal, o seu 
número de telefone e, se houver espaço, o seu endereço. Inclua uma 
coleira e uma placa de identificação reservas em seu kit de desastres.

Registo e microchip: Verifique se o seu cão está registrado e leve a 
placa de identificação atual. Certifique-se também que o seu cão seja 

Equipamentos:
Coleira resistente, arreios e focinheira: Qualquer tipo de cinta durável 
irá ajudá-lo a controlar o seu cão, especialmente em uma situação 
estressante, e, além disso, você também poderá adicionar mais 
identificação. Elas devem ser robustas e confiáveis, já que seu cão 
pode entrar em pânico e tentar escapar. Mesmo que seu cão seja 
amigável, os profissionais de emergência podem recusar-se a 
manipulá-lo se ele não estiver amordaçado.

Caixa de transporte ou gaiolas: São usadas para transportar o seu 
cão com segurança e garantir que ele não escape. A caixa deve ser 
grande o suficiente para o seu cão para ficar de pé, virar e deitar-se 
confortavelmente, além de ter ventilação adequada. É possível que seu 
cão tenha que ficar na caixa por horas ou que precise, até mesmo, 
dormir ali: por isso, inclua roupas cama, cobertores e qualquer um de 
seus brinquedos favoritos para reduzir os níveis de estresse do cão.

registrado com microchip e mantenha uma cópia do formulário de 
inscrição do microchip em seu kit de sobrevivência em desastres. Se o 
seu cão se perder, este é o caminho mais seguro para que ele volte 
para casa!

Certifique-se de que os registros do banco de dados incluam 
informações de contato de seu "parente mais próximo" (uma pessoa da 
família ou amigo que more em outra casa), caso você precise evacuar 
o seu lar e a rede móvel tenha caído. Lembre-se de verificar sempre 
suas informações no banco de dados do microchip e garantir que ele 
esteja atualizado.

Fotografia: Mantenha uma foto atual de seu cão em um recipiente à 
prova d'água, incluindo algumas observações – como características 
distintas, nome, sexo, idade, cor e raça. Também inclua uma fotografia 
de você e seu cão juntos, para ajudar a comprovar a propriedade do 
animal, caso vocês se separarem.

Suporte: Como um “backup”, salve eletronicamente os dados do 
microchip – como informações médicas e veterinárias, os principais 
dados para contato e todas as imagens – em locais como 'Dropbox', 
seu telefone celular ou mantenha uma pasta no seu e-mail. Isso significa 
que você ainda pode acessar essas informações vitais, caso não 
consiga voltar para casa com o seu cão.
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Se você precisar sair de onde está, leve seu cão. Animais de estimação 
são parte da família e não é certo abandoná-los. Se não é seguro ficar 
onde está, também não é seguro para eles ou para aqueles que tentam 
resgatá-los. Normalmente, os animais não são permitidos em abrigos 
públicos e, por isso, você deve planejar e já deixar combinado uma 
"casa segura" ou um abrigo de animais para onde você e seu cão (ou 
apenas o seu cão) possam ir:

Uma casa segura: Planeje e combine com um amigo ou parente (que 
não vive com você e que tenha cuidado do seu cão no passado) para 
cuidarem do seu cão durante qualquer período, no caso de um 
desastre.

Um refúgio seguro: Faça uma lista de contatos e endereços de 
potenciais abrigos "pet friendly" (canis, hotéis que permitam animais de 
estimação, centros veterinários locais). Sua prefeitura ou conselho de 
bairro podem ajudar. Mantenha uma lista com você em todos os 
momentos e uma cópia em cada um dos kits de sobrevivência.

Termos: As informações, conselhos e recomendações contidas aqui se baseiam no entendimento da World Animal Protection sobre bem-estar animal e as melhores práticas para planejamento de emergência. Dentro do 
possível, a World Animal Protection esforça-se para garantir que as informações estão corretas no momento de sua publicação. Porém, a World Animal Protection não faz nenhuma garantia quanto à exatidão, integridade ou 
fiabilidade da informação e não se compromete a manter estas informações atualizadas. A World Animal Protection exclui todo e qualquer tipo de responsabilidade (incluindo negligência) por perdas, danos ou prejuízos 
(diretos, indiretos ou consequentes; previsíveis ou não) que qualquer pessoa ou animal tenha sofrido como resultado do uso ou confiança nas informações aqui descritas.

Esta informação é de carácter geral e não se destina a cobrir todas as emergências. De nenhuma maneira, este documento pode ser considerado como um substituto para aconselhamento especializado. Por favor, entre em 
contato com o seu veterinário para obter aconselhamento específico em relação ao seu cão.

• Coloque seus nomes completos, endereços e números de telefone 
em seu kit de sobrevivência, em um recipiente impermeável: Todos os 
adultos e crianças em sua casa devem saber os contatos primários e 
alternativos (nomes, endereços e números de contato) ou ter essas 
informações sempre consigo.

• Mostre à sua família e a um vizinho onde você guarda os seus kits de 
emergência: Tanto o kit para passar dias em casa, quanto o kit portátil 
para quando evacuarem o local. Isso significa que, pelo menos, o seu 
vizinho pode alimentar e cuidar do seu cão caso você não esteja em 
casa quando o desastre acontecer e/ou não possa voltar. 

• Mostre-os como obter acesso uma chave extra da sua casa: Ou ainda, 
dê-lhes uma cópia. Esta é uma alternativa ainda melhor, uma vez que o 
esconderijo da chave extra pode ser destruído durante um desastre.

• Deixe um plano preparado para se comunicar com seu contato após 
o evento: Você deverá organizar um local de encontro em uma área 
segura para se encontrar com seu cão.

Abrigos e locais seguros:

Pratique antes:
Para garantir que a sua família e seu cão possam se mover 
rapidamente e que se sintam confortáveis, se for necessário ficar em 
uma área de desastre: pratique. Reúna sua família em um cômodo 
seguro da casa (onde os seus kits de sobrevivência em desastres estão 
armazenados). Recomendamos contar o tempo e tentar novamente 
periodicamente, para ver o quão rápido (mas sem pânico!) vocês 
conseguem se abrigar.

Pratique novamente, mas desta vez até o refúgio ou “casa segura” 
combinado. Seu cão deve ser treinado para obedecer uma ordem, 
mesmo quando há grandes distrações. Ao praticar uma evacuação, 
você fará com que seu cão se acostume a descer escadas se for 
necessário, a entrar e a viajar tranquilamente em sua caixa de 
transporte. 

Tente fazer treinos também no escuro. Isto irá assegurar rapidez, caso 
uma catástrofe aconteça durante a noite.

A maioria dos canis pede documentos veterinários antes de acomodar 
animais de estimação. Sempre reserve com antecedência, assim que 
achar que precisará sair de casa.


