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>> Cabeemespaçosmenores.Tem
duplafunção:bastaabrirozípere
dobraraabaparadentroqueela
viraumacasinha.Porserdifícilde
limpar,époucoindicadaparalevar
osqueenjoam.Idealparagatos.

>> Comoocupamuitoespaço,não
éadequadaparaanimaisgrandes.
Devetertravadesegurança,alça
paratransporteegradesinternas
parasepararobichodoassoalho,
evitandoqueelesemolheaourinar.

>> Espéciedecercadinhodelona,
prende-seaumsuporteparecido
comosdascadeirasdebebês,
instaladonobancotraseiro.Boa
paracãesdepequenoemédio
portes,quepesematé12quilos.

>> Guiaqueprendeobichopelo
peito,comumafivelaacopladaao
cintodesegurançadocarro.Além
deocuparpoucoespaço,opetnão
ficaconfinado.Barata,podeser
usadaatéporcãesdegrandeporte.
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Bichos de estimação fazem par-
te da família e, com o início das
fériasescolares, não ficamde fo-
radospasseios.Maséprecisoto-
mar cuidados ao transportá-los
no veículo. Muita gente leva os
mascotessoltosounocolo,algu-
mas vezes até com o focinho pa-
ra fora da janela.

Animais soltos podem se em-
polgar ou se assustar, atrapa-
lhando o motorista e até saltan-
do para fora do carro. Em frea-
dasbruscas,háoriscodeelesse-
rem arremessados, machucan-
do-se e ferindo os passageiros.

O Código Nacional de Trânsi-
to proíbe o motorista de levar
animais à sua esquerda, no colo
ou em partes externas do carro,
como teto e caçamba. E viajar
comacabeçaparaforapodecau-

sar problemas de saúde. “O ven-
to na cara predispõe o bicho a
otites, conjuntivites e infecções
respiratórias”, alerta o médico
veterinário Marcio Waldman.

No mercado há acessórios
apropriados para levar os ani-
maiscomsegurança.Osmaisco-
nhecidossãoascaixasdeconten-
ção,quedevemseracomodadas
no banco traseiro.

Emborapareçam jaulas, osbi-
chos se acostumam e não sen-
tem desconforto – a maioria até
dorme. Mas é importante esco-
lherummodeloadequado.“De-
ve haver espaço para o ‘pet’ po-
der ficar de pé e girar 360 graus”,
explicaElaineRamos,dalojaEs-
paço Pet. “Se for menor, limita
os movimentos e se torna incô-
moda. Se for muito grande, não
protege o animal em freadas.”

Conforme o porte do bicho e o
tamanhodoveículo,existemop-

ções mais adequadas (veja abai-
xo). O professor Rodney Nasci-
mento, por exemplo, leva suas
Schnauzers,LaylaeLyla,emcin-
tas próprias para cães.

Naestrada
Viagensexigemoutrasprovidên-
cias. Se os bichos estiverem com
o estômago cheio, ficarão mais
propensos a enjoos. “Jejum de
duas a três horas antes da parti-
da resolve em 80% dos casos”,
explica Waldman, que também
recomenda restringir o consu-
mo de água. “Durante a viagem,
o cão deve beber pouco. Ele po-
delambergeloparase hidratar”,
sugere o veterinário.

OrepresentantecomercialFa-
brício Ternes costuma viajar de
São Paulo a Florianópolis com
seu cão da raça Beagle, Eugênio.
Ele dá algumas gotas de Dramin
ao mascote. Para Waldman, es-
se tipo de solução deve ser pres-
crita por um médico. “Não reco-
mendo a automedicação. O ani-
mal pode ter até problema car-
diorrespiratório”.

É importante fazer paradas a
cada duas horas, para que o
“pet” possa sair do carro e se re-
cuperar do desgaste da viagem.

Dicasparatransportarospets
comsegurançaeconforto

CONFIRAASOPÇÕES

WERTHER SANTANA/AE

Nahoradopasseio,Nascimento(acima)prende
asSchnauzersLaylaeLylaemcintas.Ternes,que
viajacomfrequênciadeSãoPauloaFloripa,usaa
caixadecontençãoparalevaroBeagleEugênio
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Melhor amigo

a bordo
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