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Um recado
Apesar de bonitinho, não sou um brinquedo. Não devo ser
oferecido como um presente. Quando eu crescer, será que
você ainda vai querer saber de mim? As outras pessoas da casa
concordam com a minha presença?
Não quero ser um problema. Precisarei sempre de boa
alimentação, veterinário, abrigo e atenção. Vai ter paciência e
cuidado quando eu estiver velhinho? Não sei a diferença entre
o meu brinquedo e o seu sapato. Promete ter paciência comigo
e respeitar os meus limites? Se você me ensinar, eu aprendo
rapidinho! Dou um trabalhão, mas se você estiver pronto para me

Apresentação

N

o Distrito Federal, a destinação de cães e gatos vítimas
de abandono e maus-tratos é um problema que precisa
ser encarado e tratado em rede: Estado e sociedade
civil. Uma questão importante é encontrar um cuidador e um
lar para esses animais.
A adoção responsável pode ser uma saída para resolver parte
do problema. Para isso, a população precisa ser orientada e
sensibilizada. Adotar gatos e cães vira-latas, de pelo curto e
escuro, idoso ou com alguma deficiência, é uma boa opção e
você pode se surpreender.

receber, prometo te amar para sempre!

Luciana Bertini Leitão
Promotora de Justiça
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Responsabilidade

Escolha certa

Estamos falando de um ser vivo. Animais não são brinquedos, e os cuidados básicos de abrigo, alimentação e carinho são fundamentais para a saúde e o bem-estar dos pets.
Portanto, antes de levar um novo amigo para casa, certifique-se de que terá condições físicas, mentais e financeiras para
lidar com as exigências de ser um tutor responsável.

Já pensou na possibilidade de adotar um animal em vez de
comprar? Dê chance ao animal adulto, sem raça específica,
de pelo escuro, com alguma deficiência, você pode se surpreender!

Nada de surpresas ou presentes a terceiros. Pergunte à família se todos estão de acordo, se há recursos para mantê-lo e verifique quem cuidará dele nas férias ou nos feriados.
Tenha consciência de que um animal pode viver até 20 anos ou
mais. Você deve estar pronto para assumir esse compromisso
de longo prazo. Os animais, assim como os seres humanos,
envelhecem e demandam gastos e cuidados especiais. Converse com seus familiares sobre a adoção, ok?
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É importante que o futuro tutor pesquise e se informe sobre
as principais características do animal, como personalidade e
temperamento, necessidade de espaço (em função do porte)
e possíveis complicações de saúde comuns à raça escolhida.
Conhecer o histórico médico também é fundamental.

Consulte sempre um veterinário
Assim como os humanos, os animais também precisam de
consultas periódicas. Nunca medique seu amigo sem a orientação de um veterinário. Existem vários remédios para humanos que, além de não resolver o problema, podem colocar a
vida do animal em risco. A saúde dele deve ser levada a sério.
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Alimentaçao

Higiene

Da mesma forma que nós, os animais precisam de uma dieta
balanceada. Investir em uma boa ração contribui para o bem-estar e a saúde de seu amigo. A quantidade de comida a ser
oferecida varia. Em geral, os cães filhotes comem até quatro
vezes ao dia. Os adultos podem comer de duas a três vezes.
Para os gatos, é preciso deixar a comida sempre à disposição.

O ambiente em que o animal vive ou circula deve estar sempre limpo. As fezes devem ser recolhidas para evitar moscas
e proliferação de doenças. A frequência de banhos deve seguir a recomendação do veterinário e pode ser feito em casa,
desde que observados os cuidados básicos, como proteção do
canal auditivo e secagem apropriada.

Nunca se esqueça da água! Lave sempre a tigela e ofereça
água limpa e fresca. Visite o veterinário e siga as instruções
em relação a uma alimentação adequada e balanceada (de
acordo com a idade, a saúde e o porte do pet). Fuja das rações oferecidas a granel em casas agropecuárias. O excesso
de corantes, a falta de armazenamento adequado e de tabela
nutricional afetam a qualidade do produto.

Recolher os dejetos do animal das vias públicas, além de uma
questão de educação, é lei (Lei Distrital nº 2.095/98 e Decreto
nº 19.988/98). As fezes podem transmitir doenças a outros
animais e ao ser humano.

9

Identificação

Exercício e diversão

Todo animal deve usar uma identificação. Um pequeno descuido, uma porta aberta podem trazer sérias consequências.
Infelizmente, muitos animais perdidos não são encontrados.
Uma simples placa de identificação ajuda os pets a voltar
para seus lares. Para isso, a placa deve ser de material leve
e resistente, adequada ao tamanho do animal e confortável
para o uso. E mais importante que o nome são os telefones de
contato do tutor. Outra opção é bordar seus telefones na coleira. Lembre-se sempre de conferir se o número permanece
em boa condição de leitura.

Cuidar da saúde dos animais não envolve apenas visitas ao
veterinário. Os cães adoram um passeio! Além de aproveitar
para fazer suas necessidades, esse momento também é importante para exercícios e socialização com outros animais e
pessoas.
Mesmo que você tenha um amplo espaço, procure ir a outros
locais para sair da rotina. A falta de atividade pode tornar seu
cão hiperativo, frustrado e destruidor.
Ao passear, use sempre no seu cão a guia, independentemente do porte. Se o cão for de guarda, agressivo e de grande
porte, use, também, focinheira.
Fique atento à Lei Distrital nº 2.095/1998, alterada pelas
Leis Distritais nº 6.202/2018 e nº 5.844/2017, e ao Decreto
nº 19.988/1988.

Comportamento animal –
reforço positivo
Um novo animal na casa é um desafio para a família e para
o pet. Aprender o local correto para fazer as necessidades, o
que é brinquedo, se pode entrar em determinado ambiente
ou não, tudo isso é novidade. Ensinar cães e gatos adultos ou
filhotes requer paciência, consistência e lógica. Com o método de reforço positivo, você reforça e recompensa os comportamentos corretos de seus animais, e fica bem mais fácil.
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Por que é tão importante
vacinar seu bichinho?
A vacinação é a maneira mais confiável e eficaz de manter seu
animal protegido de doenças infecciosas. Antes da vacina, é
importante verificar a saúde do animal. Qualquer problema,
como diarreia, febre, infecções ou mal-estar, deve ser tratado
antes da vacinação.
As vacinas devem ser do tipo “ética” e aplicadas de acordo
com o cronograma estipulado pelo veterinário, a partir dos 45
dias de idade (no caso dos cães) e 60 dias (no caso dos gatos).
Devem ser repetidas anualmente.
Esteja sempre alerta! Em caso de alteração física ou comportamental, leve o animal rapidamente ao veterinário.

Castração cirúrgica
É a maneira mais eficiente do controle populacional dos animais e não tem nenhuma contraindicação. Algumas vantagens:
• Evita o abandono de ninhadas indesejadas.
• Diminui o risco de doenças uterinas e de vários tipos de
câncer.
• O animal tende a ficar mais calmo.
• Evita brigas por dominância ou disputa por fêmeas.
• Se feita durante a juventude, evita a demarcação de território.

A vacinação oferecida pelo governo em campanhas gratuitas
é apenas a antirrábica e não imuniza o animal contra outras
doenças, como a cinomose e a tosse dos canis.

Política da boa vizinhança
Antes do ingresso do pet no novo lar, é preciso observar algumas coisas. O imóvel é alugado? Já conversou com o dono a
respeito do assunto? Mora em apartamento? O que diz a convenção de condomínio a respeito de animais de estimação?
Consulte as leis:
Lei n° 4.591/64 | Código Civil - Art. 1.277
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Fique atento, pode ser crime!
Lei Federal nº 9.605/1998
É considerado crime praticar ato de abuso, maus-tratos,
ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.
Pena - Detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa
Parágrafo 1°. - Incorre nas mesmas penas quem realiza
experiência dolorosa ou cruel em animais vivos, ainda que
para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.
Parágrafo 2°. - A pena é aumentada de 1 (um) terço a 1
(um) sexto, se ocorrer a morte do(s) animal(is).“
Os atos de maus-tratos e crueldades mais comuns são:
• abandono;
• manter animal preso por muito tempo sem comida e
contato com seus tutores ou responsáveis;
• deixar o animal em lugar impróprio e anti-higiênico;
• envenenamento;
• agressão física, covarde e exagerada;
• mutilação (incluindo corte estético
de rabos e orelhas);
• utilizar o animal em shows, apresentações ou trabalho que possa
causar-lhe pânico e sofrimento;
• não procurar atendimento veterinário se o animal estiver prostrado,
sem apetite ou parecer doente;

• deixar o animal preso dentro do carro, mesmo se os vidros estiverem semiabertos.
Caso presencie algum crime contra qualquer animal, denuncie!
Situações de maus-tratos a animais devem ser denunciadas às autoridades. Esteja munido de provas para ajudar
(fotos, vídeos, testemunhas).
TELEFONES ÚTEIS NO DF
Batalhão de Policiamento Ambiental (BPMA)
• Telefone e WhatsApp: 99351-5736
Delegacia Especial de Proteção ao Meio Ambiente e à
Ordem Urbanística (Dema)
• Telefones: 197 (Denúncia) | 3207-4856 | 98362-2102
• WhatsApp: 98626-1197
• E-mail: denuncia197@pcdf.gov.br
Instituto Brasília Ambiental (Ibram)
• Telefones: 162 (denúncia de maus-tratos)
• Site: www.ouvidoria.df.gov.br
Ouvidoria do MPDFT
• Telefone: 127 (ligação gratuita)
• Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 12h às 18h
• Formulário eletrônico: www.mpdft.mp.br/ouvidoria
Consulte a lei:
Lei Distrital nº 4.060/2007,
alterada pela Lei Distrital nº 6.142/2018
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Ficou interessado em
adotar um animal?
Procure o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPMA), pelo
telefone e WhatsApp (61)99351-5736. Faça seu cadastro e
adote um dos bichinhos registrados.
Você também pode procurar organizações sem fins lucrativos, entre elas:
Projeto Adoção São Francisco
E-mail: adocaosaofrancisco@gmail.com
Instagram: @adocaosaofrancisco
Facebook: facebook.com/projetoadocaosaofrancisco
Blog: projetoadocaosaofrancisco.blogspot.com.br
Proanima – Associação Protetora dos Animais do DF
E-mail: proanima@proanima.org.br
Site: www.proanima.org.br
Instagram: @proanimadf
Facebook: facebook.com/ProAnima
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Abrigo Flora e Fauna
E-mail: abrigofloraefauna@gmail.com
Site: www.abrigofloraefauna.org.br
Instagram: @abrigofloraefauna
Telefone: (61)98203-1801

Campanha Vira amigo

vira

amigo

A campanha Vira amigo tem o objetivo de sensibilizar a população
do DF sobre a adoção responsável
de animais domésticos como uma
opção à compra. Há um grande
número de pets vítimas de abandono e maus-tratos esperando
para serem adotados.

Essa campanha é uma iniciativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) em parceria com:
•
•
•
•
•
•

Secretaria do Meio Ambiente do DF (Sema)
Secretaria de Saúde do DF (SES)
Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP)
Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT)
Universidade de Brasília (UnB)
Conselho Regional de Medicina Veterinária do DF
(CRMV/DF)
• Proanima
• Projeto Adoção São Francisco
• Abrigo Flora e Fauna
Mais informações
Leia o QR code ao lado ou acesse
www.mpdft.mp.br/site/defesanimal
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Realização:

Missão do MPDFT
Promover a justiça, a democracia,
a cidadania e a dignidade humana,
atuando para transformar em
realidade os direitos da
sociedade.

Ouvidoria
MPDFT
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www.mpdft.mp.br/ouvidoria

Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2,
Sede do MPDFT, Brasília-DF, CEP 70.091-900
Telefone: (61) 3343-9500 | www.mpdft.mp.br
mpdftoficial

mpdftoficial

Apoio:

mpdft

mpdftoficial

