GUIA DE GUARDA RESPONSÁVEL
Não precisa ser
protetor para
salvar um animal,
basta ser humano
e ter um coração!

HISTÓRIA


Estudos revelam que os cães domésticos se originou do lobo cinzento (Canis lupus)
há cerca de 30.000 anos, quando os humanos primitivos iniciaram a domesticação
da espécie.



CANINOS são mamíferos caracterizados por dentes caninos pontiagudos, dentição
adaptada a um regime onívoro e um esqueleto dimensionado para a locomoção
digitígrada.



A domesticação se teve pelo fato de que homens e lobos competiam pela mesma
caça, assim o homem antes mesmo de se dedicar à criação de animais, procurou
converter o lobo em um aliado

.

HISTÓRIA


Estudos sugerem que os gatos se originaram a partir da domesticação de felinos
selvagens do norte da África ou do Oriente Médio, cerca de 10.000 anos,
provavelmente na região do crescente fértil (rios Tigres, Eufrates, Jordão e Nilo).



Animais grandes e robustos, embora lentos, providos de enormes caninos
semelhantes a lâminas de sabre – os Eusmilus; do outro lado, grandes gatos mais
ágeis e mais rápidos com dentição próxima dos atuais Felídeos.



A domesticação vem ser ocorrida no Egito, onde havia, partilha de alimentos,
estabelecendo uma relação familiar – companhia.

ELES PRECISÃO E DEVEM SER VACINADOS!!



COMO CUIDAR DA SAÚDE
DO SEU ANIMAL
 Os

animais já nascem com
vários tipos de parasitas
intestinais.
 Todos os filhotes de cães e
gatos (15-30 dias de vida)
devem ser medicados com
vermífugos, com repetição
após 15 dias.

VACINAÇÃO CÃES

VACINAÇÃO GATOS

DOMICILIAÇÃO


Mantenha seu animal dentro dos
limites da sua casa ou quintal, em
segurança e livre de utensílios
agressores



PASSEIOS SÃO SEMPRE BEMVINDOS E NECESSÁRIOS PARA
SEU ANIMAL – sempre acompanhado
de seu responsável e usando coleira e guia.

“correntes – que podem causar

problemas a sua sanidade e vida”



Animais soltos na rua podem ser
atropelados, agredir pessoas ou outros
animais e adquirir doenças. Além disso,
podem sofrer crueldades, como por
exemplo, envenenamento.



CIDADANIA:

recolher as fezes do seu
animal das vias públicas é uma questão de
educação e cidadania. assim, sempre ande
com um saquinho plástico.

EDUCAÇÃO BÁSICA PARA CÃES


VOZ




É necessário PACIÊNCIA para ensinar e esperar o tempo
de compreensão deles.




Instrumento importante na educação do seu animal.
Palavras como NÃO, VEM e VAMOS PASSEAR, são de fácil
entendimento para eles.

Nunca bate, corrija-o com voz enérgica, e quando fizer o
certo agradeça e faça carinho para que faça novamente.

Para que NÃO pule nas pessoas, sempre diga NÃO e
DESCE, e agrade-o somente quando estiver no chão.

EDUCAÇÃO BÁSICA PARA CÃES


Para ensinar seu amiguinho
a defecar e urinar em um
determinado local, uma dica
é colocar ele para dormir
em um espaço pequeno e
restrito. Neste local coloque
a cama, comida e água de
um lado e do outro jornal.



Deixe dormindo neste local
durante algumas noite e durante
o dia de a ele acesso a todo
quintal e mantenha o jornal
sempre limpo no local.



Sempre que fizer as necessidade
fora do local, deve-se falar NÃO
em voz firme e colocá-lo no local
correto.



Do mesmo modo que, quando
fizer no local correto, parabenize
e faça carinho.

EDUCAÇÃO BÁSICA PARA OS GATOS


Gatos são bem flexíveis para os
locais
onde
vivem
(casa,
apartamento - mantenha janela e
sacadas
protegidas...),
e
requerem como todo animal de
comida, água fresca e carinha.



Amigos,
companheiros,
brincalhões, caçadores e tendem
a pular em coisas que se
movimentam.



São
animais
extremamente
curiosos, o que requer atenção
por entrarem em locais que não
devem.



São animais independentes. Para
ensinar o nome repita varias vezes
nos momentos que estiver com ele
e momentos de atenção deles,
como no momento da alimentação,
quando atender de carinho ou
recompensas, ele associará com
momentos prazerosos e atenderá.



HIGIENE: bandeja sanitária com
areia própria (encontra-se no
mercado) ou pode ser utilizado
serragem, papel picotado e areia
comum. IMPORTANTE manter este
local sempre limpo.

ALIMENÇÃO


FILHOTES




Devem se alimentado com ração de
filhote até o oitavo mês, substituição
pela adulta gradativamente.
Deixar a ração em pequenas
proporções várias vezes ao dia.



ADULTO


Deve-se fornecer uma medida de
ração uma ou duas vezes ao dia.

Quando houver sobras de ração, esta deve sem retida ao final do dia, prevenindo a atração de roedores e outros animais.

ÁGUA

– deve ser
trocada até duas
vezes ao dia e
mantida à sombra.
Manter o bebedouro
sempre limpo!!

CASO TENHA
NECESSIDADE DE TROCAR
A RAÇÃO, FAZER DE
FORMA GRADUAL – caso
contrário pode
desencadear um quadro
de diarréia.

RECOMENDAÇÕES


BANHO



PULGAS E CARRAPATOS



Em dias quentes, nas horas mais
quentes,
com
água
morna,
sabonete neutro ou de coco (caso
não tenho o próprio para seu
animal). Ouvidos protegidos com
algodão. Filhotes antes das 3 doses
de vacina, recomenda-se sem limpo
por pano embebido em água,
vinagre e álcool.



Recomenda-se
banho
semanalmente e após o banho
com sabão passar uma solução de
água com vinagre e deixar agir por
alguns minutos e enxaguar.
Manter o ambiente sempre limpo e
utilizar produtos neutros para que
não cause alergias!



Vários são os produtos existente
no mercado. Porem manter o
ambiente que este animal esta
livre de dos ovos é a melhor
maneira de prevenção. Limpe
bem o quintal, pode ser utilizado
aspirador
em
determinados
locais e uma solução de água
com vinagre branco, pode ser
passado no ambiente e em
tapetes (o vinagre branco mata
os ovos de pulgas).

CASTRAÇÃO (deve ser feita tanto em fêmeas como nos machos)


A castração é um ato de amor pelo seu amiguinho, recomendada para
cães e gatos, além de evitar muitas doenças, impede a procriação
descontrolada e ocorrência do cio.


CIO
Inicia-se por volta dos 8 meses;
É considerado o período de fertilidade
das fêmeas e inicio da vida reprodutiva;







Cadelas podem durar até 21 dias,
repetindo a cada 6 meses;
Gestação de cadelas 63-65 dias;


Gatas repetem em média a cada 3
meses, o cio das gatas pode ser induzido
por outros felinos no mesmo ambiente;


Gestação de gatas 2 meses.

A CASTRAÇÃO É OÚNICO METODO PARA PREVINIR CRIAS INDESEJÁVEIS E O ABANDONO!!

VANTAGENS DA CASTRAÇÃO


FÊMEAS




Ausência do Cio, elas param de sangrar
a cada 6 meses e atrair machos no
portão e quintal, gatas param de gritar
durante as madrugada atraindo gatos;



Previne câncer de mama;



Previne
doenças
reprodutor;



do

aparelho

MACHOS


Param de urinar em todo canto;



Fugir atrás de fêmeas no cio;



Brigar com outros animais;



Miar durante a noite;



Latir e uivar excessivamente;



Diminui o odor da urina.

Aumento o período de vida do animal.

OS ANIMAIS SÃO PROTEJIDOS POR LEI; EM CASO DE
MAUS TRATOS E CRUELDADE – DENUNCIE!!
FAZER BOLETIM DE OCORRÊNCIA NA DELEGACIA – Lei Federal
9.605/1998 / Lei Estadual 11.977/2005.

PLANEJAMENTO PARA TER UM ANIMAL!!


Despesas com alimentação e
tratamento de saúde;



Adequação do espaço físico
disponível para criação;



Tempo para passeios e/ou
interação com este animal;



Um responsável em eventuais
ausências prolongadas do
responsável;



O tempo de vida desta animal
– ELE NÃO É DESCARTAVÉL!!

Seu animal será um
membro da sua família,
assim deverá ser assumido
junto com ele e para ele –
DIGNIDADE, RESPEITO,
RESPONSABILIDADE.

REGRAS DA GUARDA RESPONSÁVEL:


1- Antes de adotar ou assumir a responsabilidade sobre um animal, pergunte à
família se todos estão de acordo, se há recursos para mantê-lo e verifique quem
cuidará dele em férias ou feriados prolongados;



2- Informe-se sobre a espécie e caracterizas da raça;



3- Mantenha-o sempre dentro do seu quintal, passeios são fundamenteis e devem
ser seguros – coleira e guia;



4- Cuidado com a saúde física e mental do animal – abrigo, alimentação adequada,
vacinas e leve-o regularmente ao veterinário;



5- carinho e atenção não devem faltar;



6- Educação básica, respeitando suas características e temperamento;



7- Castre, evitando ninhadas indesejáveis.

