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Guarda 
responsável 
no cenário 
da COVID-19

Residência de Medicina
Veterinária Preventiva



Devo permitir que 
meu gato saia de 
casa para passear?

1. Passear em horários com pouca movimentação
de pessoas;
2. Procure horários com menos sol para impedir 
queimadura nas patas;
3. Evite interações com pessoas e animais;
4. Após o passeio, limpe bem as patas do seu animal 
com lenço umedecido ou pano com água e sabão.

Não! Na rua, os gatos estão sujeitos a atropelamentos, 
brigas com outros gatos e envenenamento. Além do risco 
de serem contaminados com FIV (Vírus da 
Imunodeficiência Felina) e FELV (Vírus da Leucemia 
Felina), Rinotraqueíte Infecciosa Felina e outras doenças 
igualmente graves que podem ser contraídas através de 
contato com gatos que estejam doentes. Também é 
importante controlar a entrada e saída de pessoas e 
animais na sua casa para diminuir o risco de transmissão 
do coronavírus.

Eu e o meu gato não 
saímos de casa.

Como realizar os
passeios com cães?



Como realizar
a correta 
higienização
de cães e gatos?
O ideal é que após cada passeio as patinhas do seu 
animal sejam higienizadas com água e sabão, após elas 
devem ser enxugadas com uma toalha limpa e secador, 
se necessário. Se ele tiver contato com outras pessoas é 
indicado dar banho completo no seu animal. 

Lembre-se, sempre use produtos veterinários eu que 
comprovadamente não causem danos ao seu pet!



Quais atividades posso
brincar em casa com o
meu pet? 
Você pode construir brinquedos com garrafas de plástico, 
caixas de papelão, rolos de papel higiênico, qualquer 
coisa que estimule a criatividade do seu cão e/ou gato. 
Os animais ficam estressados e irritados com a mudança 
de hábitos, por isso os exercícios devem ser redireciona-
dos, evitando doenças cardíacas, respiratórias e a obesi-
dade.

Devo levar meu pet
ao veterinário caso 
ele precise?
Sim! É seu dever como tutor sempre prestar assistência 
a saúde do seu animal. Negligenciar esse tipo de cuidado 
pode se enquadrar como maus-tratos, o que é crime 
previsto pelos Art. 32, da Lei Federal nº. 9.605, de 
12.02.1998 (Lei de Crimes Ambientais) e Constituição 
Federal de 1988 Art. 225, parágrafo 1°.



Como evitar me expor 
a Covid-19 durante a 
visita ao veterinário?
1.  Agende horário para consulta a fim de evitar 

aglomerações; 

2. Evite pegar transportes públicos;

3. Evite tocar em maçanetas de portas e janelas, 

se o fizer passe álcool em gel nas mãos;

4. Use sempre máscaras limpas, que confiram 

proteção ao seu nariz e boca;

5. Lave as mão constantemente com água e sabão 

ou álcool em gel;

6.  Observe se todos os funcionários da clínica 

estão usando máscaras;

7. Peça que o veterinário fique a uma distância 

pelo menos de 1 metro de você;

8. Ao chegar em casa, se puder, dê banho no seu 

pet (evite o banho caso o veterinário julgar que o 

contato com a água irá piorar o estado de saúde 

do seu animal).


