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GUARDA
RESPONSÁVEL
Ensinando o respeito
à vida e aos direitos
dos animais
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O QUE É A GUARDA RESPONSÁVEL?

A guarda responsável á um termo utili-

dono de cães e gatos pelas ruas da

zado para designar um conjunto de cui-

cidade, gerando com isso consequên-

dados que devem ser observados no

cias sociais.

tratamento aos animais visando a
saúde e bem-estar deles.

Somente o esforço coletivo de todos
da sociedade poderá promover de

Infelizmente, muitas pessoas têm a

forma deﬁnitiva a melhoria na relação

ideia de que os animais de estimação

entre as pessoas e os animais, que

são propriedades suas, passiveis de

dependem de cada cidadão para que

troca e venda, como se fossem descar-

suas necessidades e direitos possam

táveis após o uso, resultando no aban-

ser respeitados e cumpridos.
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ABRIGO E PROTEÇÃO
Não deixe seu animal ao relento. Abrigue-o do sol e da
chuva. Não deixe que durma em contato com o solo. Não
prenda seu animal a correntes. Evite fugas, veriﬁcando se
muros e portões são adequados e seguros. Se tiver gato em
apartamento, instale rede de proteção nas varandas e janelas. Mantenha água fresca sempre à disposição (o local e as
vasilhas devem estar sempre limpos). Dê banhos com
produtos adequados. Se tiver um cão de guarda, tome
medidas de segurança como placas de sinalização, muros

IDENTIFICAÇÃO
Mantenha o seu animal com coleira e
com uma placa de identiﬁcação com o
nome dele e o telefone para, em caso de
fuga, ser encaminhado de volta.
É preciso ressaltar que mesmo com a
placa, o animal não deve ir à rua sozinho
para não sofrer atropelamentos.
maus-tratos, procriação, contrair
doenças e até morrer.

altos, portões resistentes e adestramento para que o
mesmo não venha a ferir pessoas ou outros animais.

ASSISTÊNCIA
VETERINÁRIA
Leve o seu animal pelo menos
uma vez por ano ao veterinário
para veriﬁcar a saúde dele. Lá,
ele será vacinado e vermifuga-

VACINAS E VERMIFUGAÇÃO
É muito importante manter o seu animal com todas as
vacinas em dia:

do adequadamente. Se qualquer problema for identiﬁcado, não tente soluções caseiras. Se você não tiver condições ﬁnanceiras, busque insti-

- Vacinação para cães: Filhotes devem tomar 3 doses da

tuições que prestem serviços

vacina V8 ou V10. aos 2 3 e 4 meses de vida e a vacina

gratuitos.

antirrábica aos 3 meses de vida, podendo ser reforçada aos
4 meses de vida.
- Vacinação para gatos: Filhotes devem tomar três doses de
vacina triplice felina, aos 2, 3 e 4 meses de vida e a vacina
antirrábica aos 3 meses de vida. podendo ser reforçada aos
4 meses.
Importante: A vermifugação deve ser feita a partir do 30°
dia de vida do animal e repetida a cada 6 meses em duas 2
doses com intervalo de 15 dias.
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TODO ANIMAL TEM NECESSIDADES
BÁSICAS DE SOBREVIVÊNCIA
Cuidar de um animal signiﬁca um compromisso para toda a vida do bichinho, que pode variar de 10 a
15 anos. Seu tutor tem a responsabilidade de assegurar o bem-estar, dar carinho. proteção e
promover outros cuidados que garantirão ao cão ou gato uma vida com qualidade.

A ESCOLHA DO ANIMAL
Ao decidir ter um animal, tenha sempre em mente
o tempo médio de vida dele, suas característica e
temperamento e procure saber quais cuidados
esse animal precisa. É preciso lembrar que um
animal muda a estrutura de um lar, por isso toda a
família deve estar de acordo com sua chegada, se
você já tiver outro bichinho, analise se ele conseguirá se adaptar ao novo companheiro. Cachorros
são mais carentes que gatos. Se você costuma viajar
ou passar período ausente, faça a opção
por ter um gato ao invés de um cachorro.

MAUS-TRATOS

LEIS DE PROTEÇÃO ANIMAL

Deixar animais sem alimentação e abrigo

- Constituição Federal. artigo 225, inciso VII

adequados. sem tratamento veterinário, bem

- Decreto-Lei Federal n° 24.645 de 10/07/1934

como maltrata-los ou abandona-los são atos

- Lei Federal de Crimes Ambientais n° 9.605/98

possiveis de punição, que pode variar de 3

- Declaração Universal dos Direitos dos Animais.

meses a 1 ano de prisao e multa. aumentada de

Unesco, 1978

1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal. por isso.
se você está pensando em adquirir ou adotar
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um animal de estimação, preste muita atenção
nas dicas a seguir.

Importante Preﬁra sempre a adoção ao invés da compra

ALIMENTAÇÃO E HIGIENE

CAUSAS DE
ABANDONO

Evite dar comida humana para seu animal, principalmente
doce. A ração é totalmente balanceada e adequada para as
necessidades dele. Escolha, no entanto, uma boa ração e
adequada a idade.
- De banho com produtos adequados.
- Combata pulgas e carrapatos.
- Leve ao veterinário para limpeza de tártaro nos dentes
quando ncessário.
- No caso de gatos, mantenha a bandeja de areia deles

As principais causas para o

sempre limpa.

abandono são conhecidas, apesar
de todas serem injustiﬁcáveis.
Entre as mais comuns, estão o
aparecimento de doenças nos
animais e a velhice dos mesmos,
comportamentos inapropriados,
como destruir objetos, as crias
indesejadas, o crescimento acima
do esperado e os latidos em
demasia.

Evite fugas, cio e ﬁlhotes indesejáveis

CASTRAÇÃO

castrando seu animal. Tanto as gêmeas
quanto os machos devem ser castrados. O procedimento é bastante
simples, principalmente nos machos, e

BENEFÍCIOS
DA CASTRAÇÃO
PARA A COMUNIDADE

faz com que ele viva por mais tempo.
pois passa a correr menos risco d
desenvolver infecçoes e cancer no
aparelho genital.

Menor quantidade de animais em via

Com a castração. o animal nao engor-

pública, menos rompimento de sacos de

da nem modiﬁca o seu temperamento.

lixo e consequentemente, ruas mais

Apenas perde a ansiedade e torna-se

limpas. O cuidado também reduz os

mais caseiro. A castração pode ser

acidentes de trânsito, doenças, abandono

realizada em ﬁlhotes. respeitando-se

e maus-tratos de cães e gatos.

as condições físicas do mesmo. Não há
a necessidade de esperar pelo 1o cio,
no caso das fêmeas.
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O QUE SÃO AS ZOONOSES?
O termo “zoonoses” signiﬁca “doenças e infecções que são
naturalmente transmitidas entre animais vertebrados e o
homem”. São conhecidas cerca d 100 doenças
consideradas como tal. Em Manaus, o Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ) atua para evitar estes males, executando
serviços de castração, esterilização e microchipagem de
cães e gatos de forma gratuita, como forma de reduzir o

SAÚDE PÚBLICA

número de animais soltos em vias públicas.
Mais do que sujar a cidade,
recolher as fezes do seu animal

SEJA UM CIDADÃO RESPONSÁVEL
Para preservar a cidade, a vida do cidadão e dos animais
domésticos, é preciso ter atitude. Aplique a guarda

é uma questão de saúde
pública. Além de causar
mal-estar por conta do odor

responsável no seu dia a dia e ajude a promover a proteção

desagradável, as fezes deixadas

do meio ambiente e a prevenir problemas de saúde pública.

nos locais públicos podem

Divulgue essa ideia. Acesse o portal da Prefeitura de Nova

transmitir doenças/ zoonoses,

Aliança e tenha acesso à versão digital desta cartilha.

o que gera problemas sociais e

www.novaalianca.sp.gov.br

afeta a saúde pública.

PASSEIO É HIGIENE MENTAL
Passear com o animal doméstico é um dos cuidados
necessários para que se evite o estresse do mesmo. É a
higiene mental dele, mas para isso é preciso tomar alguns
cuidados. Ao sair com o cão, é essencial o uso de coleira,
guia e saco para recolher as fezes. Quando o animal for
bravo, Também é recomendado o uso da focinheira.

Não tenha medo de denunciar.
Os atos de abuso e de
maus-tratos contra animais
conﬁguram crimes ambiental e
devem ser comunicados à policia,
que registrará a ocorrência,
instaurando inclusive inquérito.
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