CUIDADOS PARA OS PETS DE TUTORES DE BAIXA RENDA
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Os pets, atualmente também chamados de animais de companhia, estão se tornando cada vez
mais membros das famílias, recebendo carinho, atenção e os cuidados necessários à saúde.
Adotar e cuidar de um animal de estimação é um ato belo e generoso, mas que requer gastos
de rotina e ainda os imprevistos, precisando assim de atendimento médico veterinário
especializado. No entanto, esses cuidados muitas vezes ficam a desejar quando as pessoas não
têm condições e acabam deixando de levar os pets à uma clínica ou hospital veterinário. Com
isso, é importante pensar nos animais da população carente, visando a possibilidade de
projetos e campanhas que garantam assistência à eles. O ideal seria que tivesse acesso à
consultas, exames necessários e posteriores tratamentos adequados de forma que minimize, ou
até mesmo isente, os gastos de tutores que possuem menores condições. Há uma preocupação
também relacionada às zoonoses, doenças transmissíveis entre animais e humanos, que
precisam de atenção especial quanto ao modo de prevenção e profilaxia e ainda os cuidados
quando uma zoonose é identificada. Os animais de companhia, desde filhotes devem realizar
um protocolo vacinal para prevenção de doenças viróticas, zoonóticas, infectocontagiosas e
protozooses, essencial para manter uma melhor qualidade de vida e poder se socializar com
outros animais tranquilamente. Além disso, deve ser realizada também a administração de
vermífugos, protegendo-os de vermes e parasitas no decorrer da vida. Levando em
consideração o aumento da população de cães e gatos e a falta de controle das reproduções,
carece a inserção de programas de castração viáveis às famílias de baixa renda, com
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avaliações de baixo à zero custo, ajudando a controlar a quantidade de animais e
consequentemente prevenir algumas doenças. Os animais precisam de tempo e dedicação de
seus responsáveis, mas muitas vezes falta conhecimento e informação sobre os devidos
cuidados, não sendo o bastante para a criação. Portanto, projetos e campanhas se tornam
fundamentais para que se tenha mais informação e instrução ao adotar um animal, pois é
preciso cautela e a consciência de se estar lidando com uma vida preciosa. Para isso, as
unidades de educação que possuem curso de Medicina Veterinária podem se voluntariar para
essas ações, contribuindo com a população e agregando conhecimento e prática aos futuros
profissionais da área.
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