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Visite o site da World Animal Protection: www.protecaoanimalmundial.org.br
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Movemos o
mundo
para proteger
os animais

Guia da guarda
responsável
Animais de estimação não são produtos. Antes de
adotar seu melhor amigo, pense bem se você está
preparado para oferecer a atenção que ele merece.
Saiba também quais são os cuidados para que seu
animal viva feliz com você e sua família.

O que considerar antes
de adotar um animal

1

Cães e gatos vivem, em média, 15 anos.
Você está preparado para cuidar dele durante todo este tempo?

2

Sua família está de acordo em conviver com
um animal de estimação?

3

Você conhece as necessidades, temperamento e tamanho
do animal na fase adulta?

4

Você poderá pagar todas as despesas com alimentação,
vacinação, vermifugação e cuidados veterinários?

5

Você terá tempo para passear, brincar, dar carinho e atenção
para o seu novo amigo?

6

Seu condomínio permite cães e gatos? Você dispõe de
espaço apropriado?

Os cuidados necessários
para uma convivência feliz
Procure socializar seu filhote com outros animais e seres humanos desde a segunda
semana de vida. Assim você evita agressividade ou medo.
A partir do segundo mês de vida, o cão deve tomar três doses da vacina V8 (uma por
mês) e o gato, da vacina V3. A vacina contra a raiva se aplica aos quatro meses de
idade em ambos os animais. As vacinas devem ser repetidas todos os anos, com uma
dose de cada.
Visite o médico veterinário regularmente. Vermifuge o animal uma vez por ano e utilize
produtos adequados contra pulgas e carrapatos a cada três meses.
Castre seu animal, seja fêmea ou macho. Com isso você evita o câncer do aparelho
reprodutor e de mama, além de crias indesejadas.
Nunca abandone o seu animal devido a viagens ou mudanças. Evite deixar os cães
sozinhos em casa por longas horas.
Ofereça alimentação de boa qualidade e água fresca, em potes limpos. Verifique a
ração específica para cada espécie e idade e a quantidade necessária.
Reserve um espaço amplo e limpo, abrigado do sol, da chuva e do vento. Nunca prenda
o animal em corrente.
Mantenha a higiene do animal, mas não exagere nos banhos. Cães devem ser
escovados e banhados a cada 15 ou 20 dias com água morna e xampus apropriados.
Já os gatos só devem ser banhados quando necessário.
Passeie com seu cão diariamente usando coleira e guia. Nunca solte seu animal na rua.

7
8

Animais não são filhotes por toda vida. Eles crescem, envelhecem e
adoecem. Você está preparado para cuidar deles nos momentos
mais difíceis?

Em vez de comprar, adote. Assim você ajuda os animais
abandonados e não estimula o comércio indiscriminado.

Em caso de viagens, não esqueça a Carteira de Vacinação atualizada e a Guia de
Transito Animal. Eles só podem viajar no banco traseiro, em caixas de transporte ou
presos a cintos de segurança específicos. Lembre-se de parar de cada duas a quatro
horas para oferecer água e para ele fazer xixi.
Identifique seu animal com plaqueta e microchip. Informe-se com o veterinário ou com a
prefeitura de sua cidade.
Lembre-se: maus-tratos e abandono de animais são crimes previstos na Lei Federal 9.605/98.
Denuncie! Saiba como pelo site www.protecaoanimalmundial.org.br.

