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O que é a guarda responsável de 
cães e gatos? 

A partir do momento que se pretende ter um bichinho 

de estimação você passa a ser seu guardião, ou seja, 

se torna a pessoa responsável por zelar pela sua saú-

de, alimentação, bem-estar e segurança, devendo 

sempre respeitar seus hábitos e características e, cla-

ro, distribuir amor e carinho para seu bichinho! 
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O que saber antes de ser um  
guardião responsável 

1 

Espaço e Tempo 

 

O lugar onde você vive tem espaço suficiente para a espécie esco-

lhida? Informe-se sobre as características e necessidades da espé-

cie, Analise o tempo que você terá disponível para passear com 

ele. Os animais precisam de exercícios físicos. 

2 

Amigo para vida toda 

 

Lembre-se que os animais de estimação vivem 

em torno de 10 a 20 anos. Você está disposto a cuidar constante-

mente dele pelo tempo que viver? É necessário alimentá-lo, dar ba-

nhos, cuidados veterinários, protege-lo e dar carinho. Eles farão 

parte de sua família! 

3 
Adote um amigo 

 

Adote animais ao invés de comprá-los. Procure abrigos de cães e 

gatos na sua cidade. Importante que estejam cas-

trados e vacinados. Adote um bichinho por amor! 

4 

Zele pela segurança 

 

Nunca deixe seu animal de estimação solto na rua, 

nem mesmo para dar uma voltinha. Quando passear, certifique-se 

que seu cão esteja com coleira e guia. No caso dos gatos, se você 

mora em apartamentos, importante que as telas estejam teladas, pois 

existe risco de pularem e cair. 
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Cuidados veterinários 

 

Vacinação 

Os filhotes, por volta dos 30 dias de vida começam a perder a prote-

ção natural contra as principais doenças que eles adquiriram ao ma-

mar o colostro de suas mães... Portanto, você deve procurar um ve-

terinário para fazer uma avaliação e iniciar as vacinas necessárias 

para que seu animal esteja protegido de várias doenças que são mui-

to comuns nessa idade.  

 

Vermífugos e Anti-pulgas/Carrapaticidas 

É preciso controlar os endoparasitas (vermes 

internos) e os ectoparasitas (pulgas, carrapa-

tos, ácaros, etc.), pois eles são causadores de 

diversas doenças nos animais e também nos 

seres humanos. Existem diversos produtos que são capazes de reali-

zar esse controle com eficácia e segurança.  

6 

Castração 

 

A esterilização dos animais é o único método eficiente para se evi-

tar crias indesejadas, transmissão de doenças, abandono, sofrimen-

to e a morte prematura. O risco dos animais desenvolverem certos 

tumores e infecções em idade avançada é bastante 

reduzido com a esterilização. Por isso procure o 

Centro de Esterilização da sua cidade para outras 

informações! 

7 

Em boa companhia 

 

Os animais de estimação precisam de afeto, cuidados e companhia 

de seus donos. Não os deixe sozinhos por longos períodos. Esbanje 

muito carinho ao seu amigo e zele pela sua saúde psicológica. 



6 

 

Maus tratos e abandono de  
animais é CRIME! 

 
Nunca abandone ou mau trate os bichinhos de estimação, além de gerar 
problemas de saúde pública é configurado em crime. 
 

Quem abandona os animais pode ser punido com pe-
na prevista no artigo 164 do Código Penal (Decreto 
Lei 2.848 de 07 de dezembro de 1940). 
Detenção de 15 dias a 6 meses ou multa. 
 
Já o crime pelos maus tratos está disposto no Artigo 
32  da Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal 9.605 
de 12 de fevereiro de 1998). 
Detenção de 3 meses a 1 ano e multa 

 
O decreto 24.645/34 (Decreto de Getúlio Vargas) determina quais atitu-
des podem ser consideradas como maus-tratos.  
 
Exemplos de Maus-Tratos: 
Abandonar, espancar, golpear, mutilar e envenenar; 
- Manter preso permanentemente em correntes; 
- Manter em locais pequenos e anti-higiênico; 
- Não abrigar do sol, da chuva e do frio; 
- Deixar sem ventilação ou luz solar; 
- Não dar água e comida diariamente; 
- Negar assistência veterinária ao animal doente ou 
ferido; 
- Obrigar a trabalho excessivo ou superior a sua for-
ça; 
- Utilizar animal em shows que possam lhe causar pânico ou estresse. 

 
 
 

DENUNCIE!! 
 

Polícia Militar — 190 
Polícia Ambiental de Guaratinguetá — (12) 3125-5520 
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