Protocolo de Comportamento Animal da ONG/OSCIP Patas Therapeutas*

Todos os cães, gatos e demais animais silvestres e exóticos terapeutas da ONG/ OSCIP
Patas Therapeutas deverão passar por uma rigorosa avaliação comportamental, padrão
internacional, cuja finalidade é examinar com atenção as reações e os perfis para
adequação dos animais nas atividades de AAA, EAA e TAA, sendo requisitos básicos do
candidato:


Os animais não podem ser filhotes e nem estar em período de reprodução.



Castração: Serão aceitos somente cães e gatos castrados;


Guia: Todos os cães deverão andar na guia, sem puxar, na entrada e saída das
instituições e durante as atividades, salvo exceções em atividades de TAA;

Adestramento básico para os cães: Deverão: sentar, deitar e ficar.
Os cães participantes terão que responder aos comandos para estes exercícios sem
necessidade do uso de comida, podendo eventualmente, caso necessário, ser usados
brinquedos para a realização das tarefas.

Tamanho dos Animais: Os animais de pequeno porte deverão gostar de
permanecer no colo dos assistidos e os de médio e grande porte sentados ao lado dos
mesmos;

Afetividade: todos os animais necessitam ter atitude simpática e socialmente
positiva em relação a outras pessoas, além do dono. Como estarão em contado direto com
os assistidos, não poderão ter nenhum comportamento adverso que prejudique a interação,
como por exemplo, rosnar, chorar, demonstrar medo, entre outros.

Dessensibilização: Os animais terapeutas são intensamente manuseados pelos
assistidos dentro das atividades, inclusive em áreas de maior sensibilidade do corpo como
cauda, orelhas, pés e boca, e são expostos a ruídos e odores diversos e típicos de
determinados locais de atendimento, e devem lidar com atitudes imprevistas por parte dos
assistidos. Assim, não poderão ter nenhum comportamento agressivo, de medo e etc., que
prejudique o bom andamento das visitas e principalmente da interação com os assistidos.

Avaliação: Os animais passarão por vários estímulos táteis (manipulações, beijos,
apertos e etc.); olfativos (cheiros fortes, aproximação, assopros e etc.); auditivos (sons
graves e agudos, puxões, gritos, espirros, tosses e etc.) e; visuais (bonés, bengalas,
andadores e etc.).

As avaliações dos animais serão realizadas somente pelos nossos especialistas em
Comportamento Animal da ONG/ OSCIP Patas Therapeutas. Avaliações externas de
comportamento, caso apresentadas, serão utilizadas apenas como referência.

Além dos cães e gatos, os demais animais, silvestres e exóticos, serão submetidos à
avaliação comportamental diferenciada de acordo com a espécie animal em questão.

Certificação: Somente os Silvestres deverão apresentar o certificado emitido pelo
IBAMA. Para os Exóticos, não é necessário esta certificação.


Importante: Os animais serão reavaliados anualmente, ou caso se faça necessário,
mediante algum tipo de reação inadequada no decorrer das atividades.

Socialização: todos os animais deverão se comportar de forma adequada na
presença de outros animais. Este quesito é muito importante, pois os trabalhos serão
realizados, dentro das instituições, com vários cães e demais animais presentes. Não serão
permitidos, mesmo em contato indireto, quaisquer tipos de comportamentos inadequados,
como por exemplo, latir, rosnar, puxões de guia e etc.

Petiscos e Água: Não será aceita a entrada de petisco de qualquer espécie nas
dependências das atividades, exceto prévia autorização.

Bem estar dos Animais: Dependendo da duração prevista das atividades, os
voluntários deverão estar preparados (trazendo as vasilhas necessárias) para propiciar
acesso à água aos seus animais.

Comportamento inadequado: o animal será afastado da atividade, reavaliado pelos
nossos especialistas em Comportamento Animal, e, se necessário, conduzido a treinamento
específico ou processo de dessensibilização. Em seguida, após a reavaliação e se aprovado,
estará apto para o retorno às atividades de assistência.

Importante: Caso o animal não apresente todos os quesitos acima, nossos
especialistas em Comportamento Animal fornecerão todas as informações adequadas para
que o animal se torne apto para as atividades.

*O Protocolo de Comportamento dos Animais da ONG/ OSCIP Patas Therapeutas é
registrado e de uso exclusivo.

