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A AMPARA Animal, foi fundada em 2010 e tem como missão 
transformar a realidade de cães e gatos desamparados no Brasil.
Atuamos de forma ética e somos reconhecidas pelas nossas 
ações transformadoras, criativas e de grande impacto social. 

Realizamos ações denominadas preventivas e ativas.
Nossas ações preventivas acontecem por meio de projetos 
educativos, propagação da adoção e esterilização para controle 
populacional. Nossas ações ativas baseiam-se no amparo 
e suporte a mais de 200 abrigos, por meio da doação de 
alimentos, medicamentos, vacinas, atendimento veterinário e 
organização de eventos de adoção. Mensalmente, cerca de 10 
mil animais são beneficiados.

Defendemos que os animais merecem respeito, amor, cuidado 
e dignidade, e repudiamos toda e qualquer forma de violência 
ou crueldade.

Acreditamos que unindo forças com voluntários e parceiros, 
construiremos um grande movimento do bem, capaz de 
transformar esse planeta num lugar melhor e mais justo para que 
todas as formas de vida possam viver em harmonia. 

Para ajudar, acesse o site www.amparanimal.org.br ou mande 
um email para contato@amparanimal.org.br.   

@amparanimal
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O que é bem-estar animal?
Bem-estar animal é a satisfatória condição física e psicológica do animal. 
Refere-se à sua qualidade de vida no meio em que vive. O animal deve ser 
saudável, tanto física quanto mentalmente.

O que é guarda responsável? 
Exerce a guarda responsável a pessoa que cuida do bem-estar do animal que 
está sob sua tutela. 
O homem, quando acolhe um animal para viver em seu meio, será 
responsável por sua qualidade de vida. Assim, o tutor do animal deve mantê-lo 
em perfeitas condições de saúde, além de cumprir com os cuidados básicos 
de alimentação, higiene, educação e afeto. 

Adoção
Dê preferência a adotar e não comprar um animal de estimação porque assim 
você estará contribuindo para que muitos animais abandonados saiam das 
ruas, bem como estará desestimulando o comércio indiscriminado de animais, 
que muitas vezes é abusivo e cruel. 
Antes de adotar um animal, pense se é isso mesmo que você quer, uma vez 
que será responsável por uma VIDA pelo tempo que ele viver.

Assim, para saber se você está mesmo preparado para adotar um 
amiguinho, responda às seguintes perguntas: 

1 Estou preparado para cuidar de um animal o tempo que ele viver? 

2 A minha família concorda em conviver com um animal de estimação?  
Onde ele irá ficar quando eu viajar? 

3 Que tipo de personalidade eu gostaria que tivesse meu animal de 
estimação? Eu prefiro um animal brincalhão ou calmo? 

4 Eu tenho tempo para cuidar de um animal de estimação?

5 Eu estou disposto a gastar com as despesas geradas por um animal         
de estimação?

6  Caso se mude, levará o seu animal?

7 Você ou alguém da família possuem alergia a pelos de animais? Caso 
tenha um filho e ele seja alérgico ao seu animal, ele poderá ser devolvido 
ou abandonado? 

Se depois de responder a essas perguntas você ainda estiver 
convencido de que tem condições de adotar um animal de 
estimação, siga as orientações a seguir para se tornar um 
TUTOR RESPONSÁVEL:
    
1 Forneça comida em quantidade suficiente e água fresca todos os dias em 

potes limpos, higienizados diariamente. 

2 Mantenha o seu animal em local com tamanho adequado e sempre limpo,  
abrigado do sol, livre da chuva e do vento. 

O animal deve ser 
saudável, tanto física 
quanto mentalmente.
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3 Brinque com o seu animal. Eles precisam de afeto, carinho e atenção. 

4 Dê banho periodicamente. 

5 No caso de cachorro, leve-o para passear periodicamente, use uma guia e 
coleira. Não se esqueça de recolher as fezes. 

6 Em caso de férias, procure deixá-lo sob os cuidados de um parente ou 
amigo ou, ainda, em hotéis de sua confiança. Eles só podem viajar no 
banco traseiro, em caixas de transporte (gatos e cães pequenos) ou presos 
a cintos de segurança específicos. Lembre-se de parar a cada duas ou 
quatro horas em local seguro, para oferecer água e para ele fazer xixi. 

7 Procure socializar seu filhote com outros cães e pessoas, evitando assim 
problemas futuros de agressividade. 

8 O adotante deve estar ciente de que os animais dão despesas, tais 
 como remédios, ração, vacinas, as quais deverão ser previstas no 

orçamento familiar. 

9 Leve com frequência o seu animal de estimação ao veterinário para ser 
vacinado, conforme orientação do médico veterinário. É essencial repetir 
as vacinas, anualmente, até o final da vida deles, bem como oferecer o 
tratamento adequado de eventual doença de que seja portador. Faça o 
controle de vermes e parasitas externos, tais como sarna, carrapato, pulga, 
fungos etc. 

 Identifique seu animal com plaquinha de identificação e microchip, e 
cadastre-o em um banco de dados.  

10 O que nunca devo fazer 
1  Os animais nunca devem ser abandonados. Eles vivem por 

aproximadamente 12 anos. A responsabilidade pela adoção de uma VIDA é 
para a VIDA inteira.

 O abandono é crime, o autor estará sujeito às penas da lei. 

2 Nunca o mantenha preso em corrente, isso é um ato de crueldade. 
Procure deixá-lo solto em um quintal ou dentro de casa.

3 Não solte fogos de artifício perto do seu animal de estimação. Eles ficam 
muito assustados por causa do barulho. 

4 Devemos impor limites aos animais, mas nunca usando agressão física. 
Procure orientação do veterinário ou adestrador de sua confiança. 

5 Nunca deixe seu animal solto na rua, mantenha-o em casa, com portões 
fechados. Estarão seguros dentro de casa. Animais soltos na rua      
podem causar acidentes ou se procriar, pois a grande maioria deles não    
é castrada.

Nunca maltrate 
o seu animal 
de estimação.

O tutor do animal deve 
mantê-lo em perfeitas 
condições de saúde, além 
de cumprir com os cuidados 
básicos de alimentação, 
higiene, educação e afeto. 

Miau

7



6 Evite as crias indesejáveis. As fêmeas têm em média cinco filhotes por 
gestação e a forma mais segura de evitar a procriação indesejada é a 
castração de machos e fêmeas a partir dos 4 meses de idade. A castração 
é um ato de amor, assim, além de contribuir para o controle de natalidade 
dos animais, estaremos também contribuindo para a qualidade de vida 
desses nossos companheiros de jornada. 

7 Com a castração, o número de animais abandonados vai diminuir! 

8 Faça esta experiência: adote um animal de estimação, trate-o com muito 
amor e carinho e dê uma chance a uma VIDA – os peludos agradecem.

 Seja um tutor responsável! 

“Todas as coisas da criação são filhos do Pai e 
irmãos do homem... Deus quer que ajudemos 
os animais, se necessitam de ajuda. Toda 
criatura em desgraça tem o mesmo direito a 
ser protegida.”
  São Francisco de Assis

Declaração Universal dos Direitos dos Animais

1  Todos os animais têm o mesmo direito à vida. 

2  Todos os animais têm direito ao respeito e à proteção do homem.

3  Nenhum animal deve ser maltratado.

4  Todos os animais selvagens têm o direito de viver livres no seu habitat.

5  O animal que o homem escolher para companheiro não deve ser       
nunca abandonado. 

6  Nenhum animal deve ser usado em experiências que lhe causem dor.

7  Todo ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra            
a vida.

8  A poluição e a destruição do meio ambiente são consideradas crimes 
contra os animais.

9  Os direitos dos animais devem ser defendidos por lei.

  O homem deve ser educado desde a infância para observar, respeitar e  
compreender os animais.
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Para adotar um animal
adote@amparanimal.org.br

Informações e doações
contato@amparanimal.org.br

Visite nosso site
www.amparanimal.org.br
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