
VOCÊ É TUDO
QUE UM PET PRECISA

Por isso, preparamos algumas dicas que ajudarão você 
a oferecer ao seu cão ou gato tudo que ele precisa.



Um tutor é a pessoa responsável por cuidar de um animal de 
estimação. Por isso, antes de se tornar um tutor e ter a 
guarda de um cão ou gato, é preciso saber que alguns 
cuidados básicos são imprescindíveis, como os relacionados 
à saúde, à alimentação e à segurança do pet. 
Portanto, antes de adotar um bichinho, reflita
bem sobre alguns pontos importantes.

SEJA UM TUTOR RESPONSÁVEL

Todo pet necessita de um espaço físico adequado, 
para não sofrer limitações. Esse espaço pode ser 
diferente para cada espécie. 

Além disso, é importante estimulá-los com passeios, 
tarefas e objetos que permitam comportamentos 
naturais da espécie. Isso evitará o surgimento de 
anormalidades.

CALCULE SEU TEMPO E ESPAÇO

Nos finais de ano e em julho, datas de férias 
em instituições de ensino, boa parte da 
população costuma viajar. Nesse período
o número de animais abandonados
cresce muito. 

Se você e sua família costumam viajar, 
verifique se alguém pode ficar cuidando do 
seu pet nesse período, ou se o local para onde 
você vai aceita animais de estimação. Outra 
opção é escolher um hotelzinho na sua cidade. 

Proporcione um ambiente livre de desconforto, 
insegurança e estresse para seu pet.

PROGRAME SUAS FÉRIAS 
(SEM ESQUECER DO SEU AMIGO)



O bem-estar animal está atrelado ao bem-estar humano. 
Antes de adotar, converse com sua família sobre o assunto, 
pois a tutela de um pet é uma coisa séria e precisa ser decidida 
em conjunto com todos que irão conviver com ele. 

Leve em consideração crianças 
e pessoas que podem não se adaptar 
ao porte ou às características do 
bichinho escolhido. 

Priorize momentos de interação 
entre pessoas e animais, pois isso 
é essencial para a saúde e para 
o bem-estar de todos.

Decisão conjunta

Cães e gatos são seres sencientes, ou seja, capazes de sentir emoções como 
medo e felicidade. Ao adotar um bichinho, você assume o compromisso de 
evitar que ele sofra, principalmente ao chegar na velhice, quando podem 
ocorrer problemas de saúde relacionados à idade. 

Animais de estimação não são descartáveis, nem mesmo brinquedo, 
eles devem ser sempre parte da sua família.

AMIGOS PARA SEMPRE

CÃES DE PORTE GRANDE CÃES DE PORTE PEQUENO FELINOS

10 anos 18 anos 20 anos

?



A castração é um ponto importantíssimo. 
Esse procedimento, quando realizado de forma 
planejada, pode diminuir consideravelmente 
a chance de câncer de mama, doenças 
uterinas e ovarianas em fêmeas e doenças da 
próstata e dos testículos em machos. 

Além disso, evita o crescimento desenfreado 
da população de animais e consequentemente 
o número de animais abandonados. 

Ao ter um animal de estimação você precisa 
estar ciente que algumas despesas são 
necessárias. 

Além de alimentação, seu pet precisa estar 
com vacinas, vermífugos, anti-pulgas e 
consultas veterinárias em dia.

Isso proporciona qualidade de vida para seu 
bichinho e evita riscos à saúde pública, como 
transmissão de doenças. 

Você também precisa ficar atento a alguns 
sinais como falta de apetite, coceira intensa, 
secreções, cheiro forte no ouvido ou alguma 
atitude anormal. Quando observar algum 
desses sintomas, consulte um 
médico-veterinário.

CUIDADOS GERAM DESPESAS

Um gesto de amor para toda a vida

Se você ficou com dúvidas sobre as responsabilidades de um tutor
ou sobre alguma das dicas desta cartilha, consulte um médico-veterinário
e ofereça todo carinho que um pet merece.

O Hospital Veterinário da UPF 
está pronto para atendÊ-lo:

FAMV - Faculdade de Agronomia 
e Medicina Veterinária


