
Empresa amiga
dos animais



Olá!
Somos a APIPA – Associação Piauiense de 
Proteção e Amor aos Animais
Fundada em 2007 - Pessoa jurídica de direito privado e sem fins 
lucrativos.
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Olá!
Assistimos, defendemos e protegemos, por todos os 
meios legais, educativos e sociais todos os animais.

Estamos em Teresina, Piauí, há 11 anos. E possuímos 
um abrigo para cães e gatos de rua que abriga em 

torno de 350 animais.

Aqui você pode nos conhecer melhor:

www.apipapiaui.org

apipaoficial

apipapiaui
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+30 milhões
De animais são abandonados por ano no Brasil 
segundo a OMS.

SUA EQUIPE PODE CONTRIBUIR PARA A 
MUDANÇA DESSA REALIDADE

Além de proporcionar um ambiente amigável e promover a 
responsabilidade social na empresa

2 a 4 meses
É a estimativa de tempo médio de vida de um 
animal na rua
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Como ser uma empresa 
amiga dos animais?
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Capacitar a equipe para 
atender a casos de

animais de rua dentro do 
estabelecimento

Promover treinamentos afim de
aperfeiçoar a cultura de proteção
animal entre os funcionários e
informar nas dependências da
empresa essa responsabilidade
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Oferecer comedouros e 
bebedouros em local 

apropriado

Comedouros e bebedouros
pet espalhados dentro e fora 

do estabelecimento e em
local de monitoramento.

Promover ações de 
incentivo a proteção

animal

Ações sociais e culturais para 
envolver os clientes em

atividades lúdicas e 
educativas em prol dos 

animais, além de apoiar ONGs 
da cidade que abrigam

animais carentes

Adaptar a empresa e 
promover a assebilidade de 
animais nas dependencias

(Pet Friendly)

O conceito de Pet Friendly 
adaptado as particularidades da 
empresa e assessível a todos os
animais de forma confortável e 

eficiente.



Pedir a 
colaboração de 
todos da equipe 

para que o 
processo de ajuda 
ao animal seja um 

sucesso

Ter empatia e 
respeito com os 

animais e lembrar 
que eles não são 
responsáveis ou 

culpados pela 
condição que se 

encontram

Disseminar a 
cultura de 

proteção animal 
dentro e fora da 

empresa e 
capacitar os 
funcionários. 
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Apareceu um animal 
abandonado? O que fazer?

Tente oferecer um 
ambiente limpo e 
seguro ao animal 
enquanto ele não estiver 
em guarda definitiva.
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1º – Ofereça abrigo e cuidados

Higiene, abrigo e alimentação: estes itens são
prioritários. Providencie a aplicação de um anti-
pulgas e de um vermífugo adequado para a
espécie, o porte e a faixa etária do animal. Em caso
de dúvida, peça orientação ao veterinário ou ao
funcionário do Pet shop em que você adquirir os
produtos.

Ofereça também uma ração apropriada, água
limpa e fresca. Ele precisa de um lugar coberto e
confortável para se abrigar e dormir.



Apareceu um animal 
abandonado? O que fazer?

Lembrando que: animais 
filhotes também podem 
ser castrados
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Alguém pode oferecer a ele um Lar Temporário,
um dos mais importantes elementos nessa
situação, até que surja um adotante definitivo.

Leve o bichinho a um médico veterinário para que
ele receba as vacinas adequadas. Também é
fundamental só adotar animais castrados. O
número de cães e gatos sem lar é imenso no Brasil,
apenas o controle das crias pode impedir que esse
problema piore



Fique atento às 
doenças mais comuns 

em animais de rua Procure sempre 
orientação do médico 
veterinário para o 
diagnóstico
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Cinomose

11



Verminoses
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Parvovirose
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Erliquiose (Doença do carrapato)
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Apatia

Falta de apetite

Febre

Corrimento Oculonasal

Vômitos e diarreia

Dispnéia (respiração ofegante)

Sangue pelo nariz

Dor e rigidez (devido à artrite e dores musculares)

Sintomas neurológicos (por exemplo, coordenação motora comprometida, depressão, 
paralisia, etc)

Hematomas pelo corpo

Mucosas pálidas (sinal de anemia)



Apareceu um animal 
abandonado? O que fazer?

Tente se aproximar com 
cautela e luvas de 
proteção para evitar 
contaminações de 
ambas as partes, 
ofereça um petisco e 
ganhe a confiança do 
animal, sempre com 
muita paciência.
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2º – Verifique

Veja se o animal tem coleira e plaquinha de
identificação, com endereço ou telefone.

Verifique se o animal aparenta estar doente
ou se tem algum ferimento. Em caso
positivo, leve-o a uma clínica veterinária.

Tenha bastante paciência, animais de rua já
vem de histórico de violência, então
normalmente são arredios.



Apareceu um animal 
abandonado? O que fazer?

Em Teresina temos 
vários perfis em redes 
sociais de ONGs de 
proteção animal que 
oferecem esse serviço
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3º – Localize o dono

Tire fotos nítidas do animal e coloque na
imagem o endereço e contato telefônico;

Espalhe cartazes/Fotos pelo estabelecimento
e também nos canais digitais como site,
facebook e Instagram;

Divulgue em perfis de Rede Social de
protetores ou ONG's que tratam do assunto.



@apipaoficial
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@protetoresdepatinha @adocaodeanimaisthe



‘’
Faça fotos nítidas e de bom enquadramento 
para facilitar a identificação do animal, 
enquanto isso garanta que ele seja 
alimentado e o mantenha abrigado em local 
seguro.

Se o dono não aparecer, dê início a um novo 
processo: o de ADOÇÃO!
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Prepare o animal para a 
ADOÇÃO

Acerte com o adotante 
questões como 
vacinação, 
vermifugação e 
castração, se já não tiver 
sido realizado antes!
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DICA 1: Tenha em mente que quanto melhor for o seu
anúncio, melhores serão as chances de conseguir um
lar para o animal carente. Utilize fotos, faça uma
boa descrição do bichinho e coloque um telefone de
contato para futuros interessados.

DICA 2: Procure entre seus contatos (celular,
facebook, etc.) pessoas que possam ajudar ou ter
interesse em adotar. Outra possibilidade é constituir
um Lar Temporário se você não tiver condições de
mantê-lo em sua casa.

DICA 3: Procure por perfis nas Redes Sociais de Ong's
e grupos de Proteção Animal e divulgue as fotos para
adoção, sempre com o telefone para contato



PROCESSO DE ADOÇÃO

Faça a entrevista com o candidato e AVALIE:

1 - Condições físicas para receber o animal (espaço e limpeza 
adequado);

2 - Se tem crianças menores de 6 anos em casa, nesse caso 
necessita-se avaliação cautelosa para saber se a criança será 
preparada para receber o animal;

3 - A renda familiar está de acordo, animais acabam gerando 
gastos além do esperado;

4 - Se já possui outros animais em casa e como vai prepará-los 
para a chegada do novo membro;
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Foto: Vittória Régia
Cadela: Lili (abrigo apipa)



PROCESSO DE ADOÇÃO

5 - Se o candidato (a) pretender viajar ou se mudar, e caso 
aconteça o que fará com o animal;

6 - Pergunte o que será feito em época de férias ou 
feriados prolongados, quem ficará com o animal ou se há 
recursos para hospedagem;

7 - Avalie se o candidato (a) tem condições psicológicas e 
emocionais para cuidar do animal.

OBS: Qualquer sinal de anormalidade, opte por esperar por 
outro adotante.
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Foto: Alexandre Rufino
Cão: Pretinho (abrigo apipa)



Visite o animal esporadicamente pelo 
menos no primeiro ano após a 
doação. Se o bicho estiver mal 
cuidado, lembre o termo assinado 
com o adotante, pois, se necessário 
resgatar o animal pelas vias legais, 
esse será um documento importante.

OBS: SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES 
ACIMA DIMINUI O RISCO DE MAUS 
TRATOS E DEVOLUÇÕES POR MÁ 
ADAPTAÇÃO.
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PROCESSO DE ADOÇÃO



Pequenas ações
Fazem um mundo melhor
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Foto: Alexandre Rufino
Cão: Pretinho (abrigo apipa)



Relembrando...

Forneça abrigo e cuidados 

Verifique as condições do 
animal e um possível dono

Faça a adoção responsável
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Acompanhe a adoção



Visite nosso site
E tenha mais informações!
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Contato:

Dúvidas e informações:
contato.apipa@gmail.com

Assessoria de Marketing
mkt.apipa@gmail.com
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