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● CADEIRINHA
É um cercadinho de lona aco-
plado a um suporte parecido
com os das cadeiras de bebê,
instalado no banco traseiro. É
a solução mais harmoniosa
do ponto de vista estético. In-
dicada para cães de pequeno e
médio portes, de 10 a 12 kg.

● CAIXA DE CONTENÇÃO
Algumas têm grades que
separam o bicho do assoalho,
evitando que ele se molhe ao
urinar. As melhores possuem
trava de segurança na lateral
e alça para transporte. Muito
prática, garante proteção em
viagens longas.

● CINTA
Espécie de guia ou coleira que
prende o bicho pelo peito,
com uma fivela acoplada ao
cinto de segurança. Ocupa
pouco espaço, protege em
freadas ou manobras bruscas
e não deixa o pet confinado e
isolado. De baixo custo, aten-
de também a cães grandes.
Não serve para gatos.

● BOLSA DE TECIDO
Adapta-se a espaços menores.
Tem dupla função: basta
abrir o zíper e dobrar a aba
para dentro, e ela se transfor-
ma numa casinha. Contraindi-
cada para os que enjoam, pela
dificuldade de limpeza, é a
melhor solução para gatos,
que se aninham facilmente.
Telas garantem a ventilação.

zer dentro do carro?
Sim. Atividades lúdicas, como
charadas, jogos de adivinha-
ção e construção de frases, aju-
dam o tempo a passar mais rá-
pido. Aproveite para conversar
sobre assuntos do universo da
criança, como atividades da es-
cola.“Afamíliapodeaindacan-
tar músicas”, sugere Carvalho.

9) Posso aproveitar para mos-
trar coisas novas a meus filhos?
Sim. Os passeios oferecem à

criança um contato com o
mundo ao seu redor que pode
sermuitoproveitoso.“Ascrian-
ças são curiosas e estão sempre
perguntando e aprendendo”,
diz Carvalho. “Descendo a ser-
ra até o litoral, dá para falar so-
breaMataAtlânticaouachega-
da dos portugueses ao Brasil.”

PETS A BORDO

10) Mascotes podem viajar sol-
tos na cabine?
Não. Eles podem se empolgar

ou se assustar, atrapalhando o
motorista ou até saltando para
foradoveículo.Emcasodefrea-
dasbruscas,elessãoarremessa-
dos e podem se machucar. “No
caso dos gatos, eles se instalam
debaixo dos bancos do carro e
dali não saem mais”, diz a vete-
rinária Camila Ferrari.

11) Mas como posso acostumar
meu pet a viajar preso?
A veterinária Flávia Vacek ex-
plica que é tudo uma questão
detreinamento,pormeiodein-

centivos positivos. “Dando
uma recompensa, como um
biscoito, você vai dessensibili-
zando o animal daquela situa-
ção desagradável e ele passa a
aceitá-la. Uma sugestão é fazê-
lo buscar o prêmio dele dentro
da caixa de transporte.”

12) Os cães não se sentem sufo-
cados dentro de caixas?
Não, eles se acostumam. Mas é
importanteescolherummode-
lo com tamanho adequado. “O
cachorro deve conseguir ficar
de pé e dar uma volta de 360
graussobresimesmocomtran-
quilidade, mas sem que sobre
muito espaço”, define Camila.

13) Está fazendo muito calor.
Meu cão pode ficar com o foci-
nho para fora da janela?
Não.“O ventonacarapodetra-

zer problemas de saúde para o
pet, como otite (inflamação no

ouvido) e até o ressecamento
da córnea”, alerta Camila.
“Isso sem falar que as patas
riscam a pintura do carro”.

14) Preciso mudar a dieta do
meu pet no dia da viagem?
Os bichos ficam mais propen-
sos a enjoos quando viajam de
estômago cheio. Alimente-os
trêshorasantesda viageme de-
pois deixe-os em jejum. “Em al-
gunscasos,prescrevoumremé-
dio contra enjoo, que também
acalma o animal”, diz Flávia.

15) Posso dar algum medicamen-
to para meu cão ou gato dormir?
A sedação pode ser perigosa, já
que calmantes mexem com a
respiração e os batimentos car-

díacos do pet. “Eles só po-
demserdadosporumvete-
rinário que conheça o his-

tóricodo animale saiba a do-
se adequada”, frisa Flávia.

16) A cada quantas horas devo
fazer uma pausa para o bicho
sair do carro?
Depende. Camila Ferrari diz
que os gatos, mais estressados,
não devem sair do carro, pois
podem se assustar e fugir. “Po-
nha uma caixinha com areia e
água dentro do veículo”, ela re-
comenda. Já os cães devem sair
a cada duas ou três horas para
tomaráguaefazerasnecessida-
des. “Mas se o cão está dormin-
do, tranquilo, a parada não é
obrigatória”, diz Flávia Vacek.
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PARA LEVAR
SEU MASCOTE
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