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Preparar seus animais de estimação
para emergências faz sentido. Prepare-se já.
___________________________________________
1. Consiga um kit de emergência para animais de
estimação.
Assim como você faz com o kit de emergência para a sua família, pense primeiro nas coisas básicas para
sobreviver, especialmente, alimento e água.
 Alimentos: mantenha uma quantidade de alimentos suficiente pelo menos para três dias em um
recipiente hermético e impermeável.
 Água: armazene uma quantidade de água suficiente pelo menos para três dias, especificamente para
os animais de estimação, além da água necessária para você e sua família.
 Prontuários clínicos e de medicamentos: mantenha um suprimento extra dos medicamentos que os
animais de estimação tomam regularmente em um recipiente impermeável.
 Kit de primeiros socorros: consulte com o veterinário acerca do que é o mais adequado para as
necessidades médicas de emergência dos animais de estimação. A maioria dos kits devem incluir
rolos de bandagens de algodão, fita para bandagens e tesoura; creme antibiótico, prevenção contra
pulga e carrapato, lugas de látex, álcool isopropílico e soro fisiológico. Inclua um livro de referência sobre
primeiros socorros para animais de estimação.
 Coleira com placa ou medalha de identificação, arnês ou correia: os animais de estimação devem usar
coleira com placa ou medalha de vacinação contra raiva e identificação em todo momento. Inclua uma
correia, uma coleira e uma placa ou medalha de identificação de reserva no kit de emergência dos animais
de estimação.
 Documentos importantes: coloque as informações de registro, adoção, vacinas e prontuário clínico dos
animais de estimação em um saco de plástico limpo ou recipiente impermeável e inclua-o em seu kit.
 Gaiola ou outra embalagem para transporte de animais de estimação: se você precisar evacuar em
uma situação de emergência, leve junto seus animais de estimação sempre que for possível.
 Sanidade: inclua areia e caixa sanitária para animais de estimação, se for o caso, jornais, toalhas de
papel, sacos de plástico para descarte de lixo e água sanitária de uso residencial para atender às
necessidades sanitárias dos seus animais de estimação. Você pode usar água sanitária como desinfetante
(diluir nove partes de água para uma parte de água sanitária) ou em uma emergência você também pode
usá-la para purificar a água. Usar oito gotas de água sanitária de uso residencial líquida por galão (3,78
litros) de água, misturar bem e deixar repousar por 30 minutos antes de usar. Não usar água sanitária com
aromatizantes, conservantes de cor ou limpadores.
 Uma foto sua com o seu animal de estimação: se você vir a se separar do seu animal doméstico
durante uma emergência, ter uma foto sua com ele o ajudarão a comprovar que é propriedade sua e
possibilitar que outros o ajudem a identifica-lo. Inclua informações detalhadas sobre a espécie, raça, idade,
sexo, cor e características distintivas.
 Artigos familiares: coloque brinquedos, presentes ou artigos de cama favoritos no seu kit. Artigos
familiares podem ajudar a reduzir o estresse do seu animal de estimação.
Considere dois kits. Em um, coloque tudo o que os animais de estimação precisam para ficar onde você está e se
sintam à vontade. O outro deveria ser leve, de menor tamanho, para que você possa carregar caso você e seus
animais de estimação precisem sair.

2. Faça um Plano sobre o que fará em uma mergência.
Planifique com antecedência sobre o que fará em uma emergência. Esteja preparado para avaliar a situação. Use
bom senso e tudo o que tiver à mão para tomar conta de você mesmo e garantir a segurança dos seus animais de
estimação durante uma emergência.
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