
Se você pretende ter um cachorro 
ou um gato, não Se eSqueça de que 
ele preciSa de muitoS cuidadoS.

anteS de ter

-  veja se toda a família está de acordo em ter um animal de estimação.

-  verifique se há recursos financeiros para manter o animal. ele vai precisar de ração, medicamentos 

e cuidados veterinários.

-    veja quem poderá tomar conta dele durante viagens inesperadas, feriados prolongados e férias.

-    Filhotes são bonitinhos, mas requerem atenção especial, pois são indisciplinados.

-    pense em quem será responsável pela limpeza dos locais onde os animais fazem xixi e cocô.

-      lembre-se de que o animal precisa mais do que água e comida. precisa também de muito  

cuidado e carinho.

 

depoiS de ter

- use sempre guia ou coleira no animal de estimação, quando for passear com ele.

- coloque telas de proteção em janelas e áreas de serviços de apartamentos para evitar quedas.

- Faça o registro do seu animal, ele identifica o seu responsável.

- em casa, não deixe o animal preso ou acorrentado.

- Banhe, escove e exercite seu animal periodicamente.

- leve o animal regularmente ao veterinário e mantenha em dia a vermifugação e vacinação.

- eduque as crianças para cuidarem bem e não maltratarem o novo amigo.

- Faça a castração do seu animal para evitar crias indesejáveis.

- lembre-se de recolher o cocô do seu animal.

aceSSe o Site com tudo o que você preciSa SaBer 
SoBre poSSe reSponSável de cãeS e gatoS:
www.prefeitura.sp.gov.br/adoteumamigo

Não abaNdoNe 
aquele que 
NuNca vai 
abaNdoNar você.



Não é Porque eleS
GoSTaM de ir Para 
a rua que vão querer
Morar lÁ.
Diariamente, cães e gatos são abandonados nas ruas, parques e pet shops de São Paulo. Mais do que covardia, maltratar e abandonar  
animais é crime, com pena de até um ano de prisão. Se você tem um animal de estimação, cuide muito bem dele. Animal de estimação  
é para a vida toda. Seja responsável.

QuAiS oS ProbleMAS gerADoS Por AniMAiS AbAnDonADoS.
Ao abandonar um animal, você vai fazer com que ele passe fome, sede e medo. Sozinho nas ruas, ele pode se tornar  
agressivo e atacar pessoas, causando ferimentos e até mortes. ele mesmo também pode ser ferido, atropelado e morto.  
Além disso, animais soltos nas ruas podem transmitir doenças. Aja com responsabilidade. Animal de estimação não é  
coisa para se jogar fora.

O que fazer se vOcê nãO tiver mais cOndições  
de cuidar dO seu animal.
Procure um novo responsável para o seu animal de estimação, 
alguém que possa realmente cuidar muito bem dele.
fale com seus vizinhos, amigos e parentes. Jamais abandone seu 
cãozinho ou gatinho, seja qual for o motivo.

O que fazer cOm animais abandOnadOs na rua. 
você pode adotá-lo ou procurar um responsável para ele.  
mas não se esqueça: ele precisa ir ao veterinário para ter seu 
comportamento observado e também ser vermifugado, vacinado, 
esterilizado e registrado.

abaNdoNar aNiMal 
de eSTiMação é criMe.

uMa vida
é Para Ser
cuidada.


