
saiba como

Bem Estar
Dê carinho e atenção ao seu cão.
Os cães não devem permanecer presos em corren-
tes nem privados de liberdade de movimentos.
Em viagens de automóvel, o animal deve ser levado 
em caixas de transporte para evitar acidentes.
Eduque seu animal. Comportamentos indesejados 
podem ser revertidos com a ajuda de especialistas.

Castração
Animais esterilizados vivem mais, fogem menos, 
marcam menos território, ficam mais dóceis e cal-
mos e tem menos doenças do aparelho reproduti-
vo, como tumor de mama e próstata. A castração 
não compromete o instinto de guarda de seu cão.
A Prefeitura de Mogi das Cruzes oferece esterili-
zação cirúrgica gratuita aos proprietários de cães 
e gatos. Como cuidar 

do seu cão
Centro de Controle de Zoonoses
Estrada de Santa Catarina, 2.540
Cezar de Souza - Mogi das Cruzes

Informações: 4792-8585
zoonoses.sms@mogidascruzes.sp.gov.br

SECRETARIA DE SAÚDE



Alimentação
Deixe água limpa e fresca sempre à vontade.
Forneça ração de qualidade quatro vezes por dia 
para filhotes e duas ou três vezes para adultos.

Saúde
Leve seu cão regularmente e sempre que neces-
sário ao seu médico veterinário de confiança.

Vermifugação
Filhotes: início aos 21 dias de vida, a critério do 
médico veterinário.
Adultos: a cada 6 meses, a critério do médico ve-
terinário.

Vacinação
Antirrábica: uma dose a partir dos 3 meses de idade. 
Reforço anual. A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza 
anualmente a Campanha de Vacinação Antirrábica. 
Vacinação mútipla - espécie especifica: estas vacinas 
protegem contra várias doenças, entre elas, cino-
mose, parvovirose e leptospirose.
Filhotes: início aos 45 dias, com aplicação de 3 
doses em intervalos de 21 dias. Reforço anual.
Adultos: quando nunca vacinados, aplicar 2 doses 
em intervalos a critério do veterinário. Reforço 
anual.

Controle de pulgas e carrapatos
- Para prevenção, utilizar coleiras ou produtos tópi-
cos adequados para a espécie e porte do seu animal. 
- Realizar o controle ambiental com produtos espe-
cíficos. A maioria desses parasitas se encontra no 
ambiente.

Registro de Animal Doméstico – RAD
O RAD é obrigatório por lei em Mogi das Cruzes 
para todos os cães e gatos e é realizado no Cen-
tro de Controle de Zoonoses.
Mantenha a plaqueta de identificação sempre 
fixada à coleira de seu cão. Isso facilitará o re-
encontro com seu animal caso ele se perca. Tam-
bém é obrigatória identificação permanente com 
microchip.

Passeios
Mantenha o seu animal sempre em casa, jamais 
solto na rua. Para os cães, passeios são funda-
mentais, mas apenas com coleira/guia e conduzi-
dos por quem possa contê-lo.
Não esqueça de recolher as fezes de seu cão du-
rante os passeios.
Cães de raças Mastim Napolitano, Pit Bull, Rot-
tweiller e American Stafforshire Terrier, ou raças 
derivadas destas, deverão utilizar focinheira em 
locais públicos, parques e centros comerciais.

Banhos
Os banhos podem ser dados em casa ou pet shops, 
quando necessário, utilizando produtos específi-
cos para cães. Para evitar infecções nos ouvidos, 
coloque algodão e proteja a entrada de água. Após 
o banho, seque completamente a pelagem para 
evitar o aparecimento de doenças na pele.


