Protocolo de Saúde Animal da ONG/ OSCIP Patas Therapeutas*
Responsável:
Dra. Patrícia Maria Pascoal - CRMV – SP nº. 12.424

Todos os animais deverão se submeter à avaliação de seu estado de saúde por
profissionais médicos veterinários da ONG/ OSCIP Patas Therapeutas.

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

Serão aceitos somente cães e gatos castrados.

As vacinas obrigatórias para os cães são: V8/V10, Antirrábica, Giárdia e Tosse dos
Canis (Gripe), aplicadas anualmente.

As vacinas obrigatórias para os gatos: Quádrupla e Antirrábica.

Os demais animais silvestres e exóticos passarão por avaliação diferenciada de
acordo com a zoonose de cada animal.

O exame coproparasitológicos deverá ser feito quadrimestralmente, de acordo com o
cronograma anual divulgado pela ONG/ OSCIP Patas Therapeutas.

Os comprovantes deverão ser entregues aos coordenadores/ responsáveis ONG/
OSCIP Patas Therapeutas.

A não apresentação dos documentos no tempo estipulado implicará na proibição da
visita do animal às instituições.

O cão não poderá apresentar problemas de acúmulo de placa e tártaro, sendo
necessário à limpeza destes com o veterinário de sua confiança. Os demais animais de
acordo com a recomendação específica para a espécie.

Não serão permitidas as visitas de animais que apresentem infestação por pulgas e/ou
carrapatos (zoonose transmitida aos humanos).

Animais que possuírem lesões de pele, que se assemelhem a micose, sarnas
(zoonoses que são transmitidas aos humanos), serão impedidos de realizarem as visitas.

Animais com o ouvido inflamado (Otites) pode reagir negativamente ao afago na
região da cabeça e/ou orelhas e morder por sentir dor. Mau cheiro, excesso de cera,
vermelhidão, coçar ou chacoalhar a cabeça com frequência, são sinais de problemas nos
ouvidos.

Comportamento inadequado: o animal será afastado da atividade, avaliado pelos
comportamentalistas e se necessário, conduzido a adestramento específico ou
dessensibilização. Em seguida, após a reavaliação, estará apto para o retorno nas
atividades.
Cuidados que o proprietário deve manter com o seu animal:

Manter as unhas sempre curtas e lixadas;

Escovar os pelos e dentes frequentemente, se possível diariamente;

Manter o animal limpo e bem tratado. Para isto, é indicado banho semanal e de
preferência próximo à data da visita.

Controle obrigatório de pulgas e carrapatos (coleiras e/ou medicamentos).
Animais que não estiverem em dia com as vacinas e parasitológicos, não poderão
participar das atividades.
* O Protocolo de Saúde Animal da ONG/ OSCIP Patas Therapeutas é registrado e de uso
exclusivo.

