
 
 
Querido(a) Voluntário(a), 
 
A Cão Terapia é um projeto da OBA! (Organização Bem-Animal) criado em 2007, em parceria com a Diretoria do 
Bem-Estar Animal, para amenizar o estresse dos animais que estão no Centro de Zoonoses de Florianópolis e, 
principalmente, para divulgá-los para adoção. 
A Cão Terapia só pode acontecer graças à participação maravilhosa dos voluntários. 
Assim, para que seja cada vez melhor para os patudinhos e agradável para as pessoas, repassamos algumas 
orientações e regrinhas (leia tudo, por favor!). 
INFORMAÇÕES GERAIS 

1- Todos os animais que estão no CCZ foram retirados pela Diretoria do Bem-Estar Animal (com Boletim de 
Ocorrência) de situações de maus-tratos. E estão à espera de uma família que os adote. 
Encaminhar estes bichinhos para ADOÇÃO é o principal objetivo da Cão Terapia. 
As adoções são feitas durante a Cão Terapia ou, de segunda a sexta, das 9h às 17h30, no mesmo local. 
 
2- Todos os animais adultos são vacinados, castrados, desverminados e chipados. Os filhotes são vacinados, 
chipados, desverminados e saem para adoção com a castração obrigatória gratuita garantida. 

3- PETISCOS: São doados pelos voluntários. Por isso, pedimos que cada um traga um pouco de petisco 
e entregue na corda, onde são montadas as porções para cada cão. Petiscos permitidos: biscoitos, 
palitos brancos mais grossos e bifinhos. Petiscos proibidos: sachês (só com autorização), biodogs (com 
autorização), ossos de qualquer tipo e comidinhas humanas (bolachas, salsicha, salames etc.). Os lanches são 
fundamentais para os cães terem confiança nas pessoas, mas devem ser oferecidos com moderação para não 
fazer mal aos animais. ATENÇÃO! Os petiscos são entregues em copos plásticos reutilizáveis, que devem 
ser devolvidos na corda. 
 
4- Saída e devolução dos cães: feitas pela ordem dos canis. Dependendo do nº de voluntários, os cães saem 
em 3 ou 4 rodadas e ficam mais ou menos tempo fora (cerca de 45 minutos). O primeiro canil sempre sai antes 
por uma questão de segurança, pois é o mais numeroso. 
 
5- Bandanas coloridas: cada cão tem uma bandana na sua guia que indica o canil (rosa – canil 1; verde – canil 
2; azul – canil 3; marrom – canil 4; branca – canil 5; lilás – canil 6 ; laranja – canil 7; preto – canil 8; cinza – 
canil 9; roxo – canil 10; azul-claro – canil 11; amarelo – área interna; azul-marinho – lateral 
esquerda; bege – lateral direita; salmão – canis das bananeiras) e ajuda na identificação e devolução dos cães. 
 
6- Bandanas c/VERMELHO:  sinalizam cães dominantes que costumam “encrencar” com outros (por ciúme do 
voluntário) quando estão na guia. Estes cães são amorosos com as pessoas, mas devem FICAR LONGE dos 
outros. Cães de canis diferentes (cor da bandana) não se conhecem. 
 
7- Crianças: devem ficar O TEMPO TODO COM UM ADULTO e monitoradas no trato com os bichinhos. Crianças 
com menos de 10 anos não podem guiar cães sozinhas (filhotes ou adultos). As crianças não devem correr 
e/ou gritar no pátio, pois muitos cães são traumatizados e podem ter reação inesperada. 
 
8- Corda: os voluntários não podem ultrapassá-la e ir até os canis. Aproxime-se da corda somente para receber 
e devolver os cachorros; não fique parado ali conversando ou com o animal querendo passear. 
 
9- Acesso aos canis, internação e gatil interno: RESTRITO aos coordenadores e voluntários solicitados, por 
exigência do Centro de Zoonoses. Se quiser interagir com os gatos, peça a uma coordenadora, que o 
acompanhará até o gatil externo. 
 
10- CACAS: devem ser recolhidas e jogadas nas LIXEIRAS, com a sacolinha fechada. Há porta-
saquinhos (vermelhos) pendurados nas lixeiras. Se possível, pedimos que o voluntário traga sacolinhas de 
supermercado. 



11- COLEIRAS e guias: a maioria dos cães tem 2 guias por garantia em caso de rompimento do gancho. Segure 
a guia com firmeza e NUNCA SOLTE O CÃO. E também NUNCA afrouxe a coleira sem perguntar para um 
coordenador. O cão pode escapar. 
 
12- Coordenadores e colaboradores especiais: voluntários com nome no crachá. 
 
13- Carinho: TODOS os cães precisam de afeto, inclusive os que saem com as bandanas vermelhas! Alguns são 
tímidos e sentem medo, por isso devem ser tratados com paciência e calma. 
 
14- Nem sempre é possível passear com um cão de tamanho, característica, comportamento específico. Se o 
voluntário quiser outro cão, pode trocar com um voluntário ou falar com um coordenador. Todos os cães 
precisam de atenção! 
 
15- Filhotes: são frágeis, não sabem andar na guia e devem ficar longe dos cães adultos, que não os conhecem. 
 
16- Grama: os cães adoram ficar na grama. Eles precisam se exercitar quando saem do canil cheios de 
energia. Não deixe o animal parado se ele quiser se movimentar. 
 
17- Água: levar os cães para beber água nas bacias que ficam no pátio e, em dias mais quentes, mantê-los na 
sombra. 
 
18- Animais de fora: não é permitida a entrada de qualquer animal de terceiros durante a Cão Terapia. 
 
19- Doações de ração/medicamentos: podem ser deixadas na Cão Terapia e atendem os animais carentes 
amparados pela OBA! (Organização Bem-Animal) nos Mutirões Mata-Fome. Quem quiser participar dos 
mutirões pode conversar com um coordenador. 
 
20- A Cão Terapia aceita doações de coleiras e guias – novas ou usadas (em bom estado) – e de 
cobertores/carpetes/tapetes/caminhas/edredons/colchas/toalhas/lençóis etc. para aquecer os peludos no inverno. 
REGRINHAS BÁSICAS 

1- Ao chegar, procure sempre pela voluntária responsável pela entrega dos crachás e orientações. E lembre de 
devolver o crachá na saída. 
 
2- Fique atento com os animais de bandana vermelha com tarja colorida para não chegarem perto dos outros. 
Eles são amorosos, mas implicam com outros cães. 
 
3- Ao receber o cão, verifique se a coleira está segura e confortável, ou seja, nem frouxa nem apertada. Se achar 
que a coleira está apertada, CHAME um dos coordenadores. Não alargue a coleira sem autorização. 
 
4- Ao dar petiscos, deixe o cão longe de outros, pois ficam gulosos e podem brigar. Se cada voluntário doar um 
pouco de petisco, todos os peludos podem ganhar um agradinho. Não dê petiscos demais para um mesmo animal, 
pois ele terá dor de barriga. Devolva o copinho vazio na corda, por favor! 
 
5- Recolha sempre o cocô e jogue a sacolinha plástica fechada na LIXEIRA. Caso se sinta desconfortável 
em fazer isso, avise um dos coordenadores. Ponha as embalagens de petiscos, plásticos, garrafas etc. na lixeira 
específica para materiais recicláveis. 
 
6- Ao ser chamado para devolver o cão, traga o animal até a corda o mais rapidamente possível. Outros 
peludinhos ansiosos aguardam a hora de passear. 

7- Comunique um coordenador se o animal estiver com algum sintoma, comportamento estranho ou machucado. 

8- Traga água para seu consumo. 

9- Como há poucas vagas de estacionamento, coloque o carro de forma que sobre mais espaço para outros 
veículos e ofereça ou venha de carona. Bicicletas podem ser guardadas dentro do pátio. 

10- Não deixe objetos de valor dentro do veículo. 

No mais é só diversão, carinho e integração entre humanos e patudos. 

Seja sempre bem-vindo e sinta-se em casa! Sua presença é muito importante. 

Esperamos por você TODOS os sábados (sem chuva), a partir das 14h30 (abril a novembro) ou 15h30 
(dezembro a março) para fazer a alegria dos peludinhos. E a sua alegria também! 
  

Sempre que chover no sábado, a Cão Terapia acontecerá somente na próxima semana.  
Muito obrigado, 

Coordenadores da Cão Terapia 


