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Cercar-se de amizade e boas companhias sempre faz bem.

E no Cidadania PET, a Algar Telecom vai dar uma mãozinha para que

os amigos do reino animal tenham a condição de viver e conviver

em harmonia com os seres humanos, e com total segurança.

Por isso, aproveite esse Manual de Boas Práticas na Criação de Animais de Companhia,

e saiba tudo que você pode fazer para dar um banho de Cidadania Pet.

Au au! Minhau!

Boa leitura!
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Limpeza e Manutenção

Programa Cidadania PET Algar Telecom

A rotina de limpeza deve ser bem estabelecida para evitar 
a disseminação de doenças e garantir o bem-estar. 
Considere as seguintes recomendações:   

• As instalações dos animais devem ser limpas 
semanalmente; 

• Os animais devem ser retirados enquanto o canil/gatil 
está sendo limpo;  

• Os objetos, tais como vasilhas e camas, devem estar 
em bom estado e limpos;  

• Piso e paredes devem também devem ser limpos.

Observe os seguintes procedimentos de limpeza: 

• Remoção prévia de resíduos (Como fezes, ração velha, etc.), 
que deverão ser embalados, acondicionados e destinados à 
coleta, conforme legislação específica; 

• Lavagem com água limpa e sabão ou detergente neutros; 

• Desinfecção com produtos à base de hipoclorito de sódio 
2,5% ou derivados de amônia quaternária;;  

• Escoamento da água e resíduos conforme legislação; 

• Secagem do ambiente em caso necessário.
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Limpeza e Manutenção

Programa Cidadania PET Algar Telecom

HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO 
 
Etapas de uma boa limpeza (sem a presença dos animais): 

• Varrer a instalação 

• Usar a solução de detergente  

• Esfregar  

• Enxaguar  

• Deixar secar, antes do processo de desinfecção 

O método adotado para a limpeza do Canil e Gatil na instalação 
do Prédio CDI é o químico. O produto escolhido como desinfetante 
deve ser eficaz contra vírus, bactérias, fungos e protozoários, 
simultaneamente. 

Além disso, deve ser atóxico para humanos e animais, 
biodegradável e não oferecer riscos para as instalações.

Frequência de lavagem do canil/gatil: semanal (quintas-feiras)

Frequência de lavagem dos animais: mensal (última semana de cada mês)





ALIMENTAÇÃO
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Alimentação

Programa Cidadania PET Algar Telecom

Temos de concordar que um dos 
prazeres moais gostosos da vida é 
comer, não é verdade? Isso também 
se aaplica aos animais. Assim como os 
humanos, eles também não podem 
comer e beber qualque coisa e em 
qualquer lugar. Na Algar Telecom, 
os bichos recebem o que há de 
melhor: a racão Premium ou Super 
Premium, contituída de ingredientes 
que levam em conta características 
como idade, peso e a quantidade de 

nutrientes para a saúde de cada um. 
E olha que curioso: você sabia que 
os cães adultos se alimentam duas 
vezes ao dia e que os filhotes de três 
a quatro horas ao dia? Os gatos já são 
mais gulosos, eles lambiscam a racão 
durante 24h do dia! Dá até vontade 
de ser um gatinho, não é ? 
Mas, para tudo dar certo e garantir 
que eles não exrapolem, é preciso ter 
um cronograma com os horários que 
todos devem receber a refeicão e na 

quantidade correta, pois sabenos que 
por querer agradar muitos donos não 
resistem aos olhares pidões e dão o 
alimento além da conta, adoecendo 
os bichinhos.   
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Alimentação

Programa Cidadania PET Algar Telecom

Hora do desmame!

Chegou uma hora muito  especial: 
o desmame. Os animais têm a hora 
certa de mudar o tipo de refeição ao 
longo da vida. Quando o cãozinho é 
recém-nacido, deve ingerir o colostro 
e o leite, mas à medida que começa 
a nascer à primeira dentição, é hora 
de a mamãe desmamar e introduzir o 
alimento sólido. Horinha sofrida essa, 
hein? Os dias passam e os peludos 

vão aprendendo que a vida é cheia de 
mudanças. 

Para os bichos  com até um ano de 
idade, a raçào será de filhote, mas se 
ele já entrou para a fase adulta que 
é de 1 a 6 anos, daí os cães já podem 
se alimentar de uma ração mais 
incrementada e aproveitar a temporada 
de plenitude antes de alcançar os anos 
dourados, que chega por volta dos 
6. Viu só?  A ração deve ser escolhida 

levando em conta a espécie, a faixa 
etária, o porte e a condição do aninal. 
Então, nada de costeleta de porco, 
sorvete durante o verão ou aquele 
assado de domingo. Isso pode deixa-
los obesos e com doenças cardíacas. E 
daí, se for o caso, se jã estiveram nessas 
condições, os peludinhos terão que 
comer a ração de acordo com suas 
necessidades especificas. No Brasil, 
esima-se que 30% dos cães e 25% dos 
gatos sejam obesos. 





NECESSIDADES 
DOS ANIMAIS
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Necessidades dos Animais

Programa Cidadania PET Algar Telecom

Quem não gosta daquele cantinho 
gostoso e fresquinho para dormir? 
No frio, aquele cobertor quentinho? 
O amigo de quatro patas também 
precisa de um lugar confortável para 
se abrigar e de alimentação, mas é 
preciso dar devida atenção a suas 
necessidades. Vamos conhecê-las? 

Comportamentais: esses bichinhos 
são mesmo danados. Gostam de 
mostrar quem manda, é mole? Pois é, 

mas falar de comporamento animal é 
pensar sobre o bem-estar e o ponto 
de felicidade de cada um. Eles gostam 
de brincar, fuçar a terra, correr, estar 
na companhia de outros pets. Assim 
como a gente, gostam de carinho e 
fazem de tudo para chamar atenção. 
Por terem instinto de demontrar o seu 
espaço e seu  “poder”, eles marcam 
território. Mas, nada de estresse. Eles 
querem dizer algo e hà meios de 
enciná-los a fazer todo no lugar ao 
lingo da convivência com eles. 

Sociais: você consegue imaginar 
algém sem amigos? Os bichinhos 
também gostam de interagir, e é 
na convivência que vão aprender a 
respeitar o espaço do outro. Estar 
entre amiguihos evita distúrbios 
emocionais e psicologicos. por 
terem uma vida social, aprenderem a 
respeitar a hierarquia constituída .  
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Necessidades dos Animais

Programa Cidadania PET Algar Telecom

Psicológicas e cognitivas: Sabia que 
os animais podem ter problemas 
emocionais? A socialização ajuda 
a manter o cérebro dos animais 
ocupado. Ah, e à medida que os 
companheiros de quatro patas 
envelhecem, podem padecer da 
chamada Disfunção Cognitiva Canina 
(DCC). Eles podem ficar com medo, 
tristes, angustiados e estressados 

ao longo da vida. Então, o melhor a 
se fazer é estar atento e assegurar o 
bem-estar deles. 



Conheça as 5 liberdades 
dos animais e ajude a mantê-las!

Livre de doença

Livre de dor 
e desconforto

Livre de fome 
e sede

Livre de medo 
e do estresse

Livre para expressar 
o seu comportamento



ADMISSÃO 
DE NOVOS 
ANIMAIS 
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Admissão de Novos Animais

Programa Cidadania PET Algar Telecom

Ao admitir novos animais no canil ou gatil, são necessários 
alguns passos:

•  Considerar a possibilidade de vagas de acordo com a 
capacidade do canil ou gatil construído

•  Caso não exista capacidade para mais animais, é possível 
considerar encaminhá-lo para outro abrigo, como um lar 
temporário.

•  Realizar um registro da entrada de novos animais e da 
saída através de feiras de adoção.

• Cada animal admitido no abrigo será examinado por um 
médico veterinário e classificado em animal saudável, 
animal com lesão ou alteração de saúde e animal com 
doença infecciosa. 

• Colocar o animal recém admitido em um canil ou gatil 
individual para prazo de quarentena, que será para 
cães o mínimo de 10 dias e para gatos o mínimo de 
14 dias. Os cuidados para animais não saudáveis serão 
providenciados a partir do diagnóstico fornecido.

• Caso o animal recém admitido apresente sinal de 
doença infecciosa, este deverá ser mantido no abrigo de 
quarentena por no mínimo 21 dias.

 Fonte: Bem-estar em Abrigos de Cães e Gatos – FNPA



QUANTIDADE 
DE ANIMAIS 
ABRIGADOS
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Quantidade de Animais Abrigados

Programa Cidadania PET Algar Telecom

A A capacidade limite do canil e gatil foi definida levando 
em conta o espaço disponível, orçamento e estrutura de 
suporte disponível para o projeto (assistência veterinária, 
manutenção das instalações). Obedecer o limite é vital para  
evitar problemas diversos que poderiam implicar no aumento 
de lesões, doenças e mortes, em virtude da elevação do nível 
de estresse e de contaminação, da redução do espaço e do 
conforto, da redução da qualidade e mesmo da quantidade 
de alimento e de assistência, do aumento de brigas e de 
diferentes alterações comportamentais.

Metodologia de cálculo adotada: 

•  área total destinada ao alojamento dos animais / pela 
área mínima necessária para cada animal. 

Canil: área mínima necessária para 1 animal = 5 m2 

Gatil: Área mínima necessária: m3 por gato



RECOLOCAÇÃO 
EM NOVOS 
LARES - 
ADOÇÃO
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Recolocação em Novos Lares - Adoção

Programa Cidadania PET Algar Telecom

A recolocação de animais em novos lares é uma das metas 
prioritárias do Programa Cidadania Pet e se dá por meio 
de Feira de Adoções e por meio de divulgações em redes 
sociais e campanha de incentivo com seus associados.

Essa recolocação deve ser realizada o mais breve possível, 
certamente sendo tomados todos os cuidados para que 
seja garantido ao animal, no novo lar, o atendimento a 
suas necessidades básicas, inclusive de afeto e atenção. Em 

novos lares bem selecionados, os animais poderão ter uma 
nova chance de conviver intimamente com uma família, 
condição que, por se tratarem de espécies sociais e de 
convívio estreitamente afetivo com grupos humanos.
O adestramento básico do animal diminui os riscos de 
animais adotados serem devolvidos ou novamente 
abandonados, auxiliando na integração do animal à família. 
A adoção do animal que aprende comandos básicos como 
“senta”, “fica” e “andar ao lado” pode, também, ser facilitada.
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Recolocação em Novos Lares - Adoção

Programa Cidadania PET Algar Telecom

A política de recolocação de animais prevê:

• Doação de animais somente para adotantes que atendam a critérios mínimos 
estabelecidos e verificados a partir de um questionário que permitir perceber a 
compreensão do adotante potencial sobre os princípios da guarda responsável; 

• O adotante assinará um termo de posse responsável e receberá um 
material com orientações comportamentais, uma vez que os problemas 
comportamentais são uma das causas mais comuns de abandono de animais. 





O DESENHO 
DO ABRIGO
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O Desenho do Abrigo

Para se sentirem confortáveis, os peludos precisam de um 
espaço adequado para descansar, se alimentar, tomar sol 
e brincar. E existem vários tipos de canis e gatis, que vão 
desde os individuais até os coletivos. Os canis e os gatis 
individuais são pensados para as fêmeas em gestação ou 
com filhotes para que tenham um momento mais tranquilo 
nesse período. Também são ideais para aqueles animais mais 
‘briguentos’, de difícil associação e os que estão machucados, 
em tratamento ou ainda com doenças infectocontagiosas.

Ainda falando sobre os espaços individuais, os gatinhos 
e os cãezinhos precisam de áreas fechadas e abertas para 
banho de sol e exercício. No caso do cão, o espaço deve ter 
no mínimo de 2 metros quadrados de área coberta com 
uma cama, local para vasilhas com alimento e água. Ah, e 

quem não gosta de tomar uma fresca? Então, é bom levar em 
consideração a temperatura e deixar frestas para que possam 
dar aquela espiadinha para fora dos canis.

O tratamento para os gatos não é diferente, porém como são 
exímios em saltar com maestria, precisam de prateleiras para 
subir e de caixas de material lavável ou de papelão para se 
acomodarem, além de algum local contendo serragem, areia 
ou jornal picado para a deposição dos dejetos. Para o gato é 
recomendado gaiola individual com medida média de 0,70 
x 0,40 x 0,40m, e a porta com altura de 2,10m, abrindo no 
sentido de saída do ambiente.



CANIS 
COLETIVOS
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Canis Coletivos

Programa Cidadania PET Algar Telecom

Já os canis e gatis coletivos são para os peludos saudáveis 
e que não estejam amamentando. Outro detalhe, os bichos 
só devem ser alojados em canil coletivo após cumprirem 
seu tempo na área de quarentena. Ao viverem em grupo, os 
animais precisam ser compatíveis quanto à faixa etária, porte 
e comportamento. Por viverem mais juntinhos, todos devem 
ser bem esterilizados.



GATIS 
INDIVIDUAIS
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Gatis Individuais e Coletivos

Programa Cidadania PET Algar Telecom

 Os gatis coletivos dos miaus têm as mesmas características 
dos individuais, com a diferença que a temperatura 
aceitável deve estar entre 10ºC e 26ºC e o número máximo 
de amiguinhos é 50. Os gatinhos também devem ser 
esterilizados e serem separados por sexo. Tanto cães quanto 
gatos precisam de tempo para exercícios, recreação e 
socialização. Nem é preciso dizer que maus tratos é crime, 
isso inclui manter os peludos isolados, presos a correntes 

ou dentro de gaiolas ou tratá-los de maneira que os afetem 
negativamente.

 Para tomar conta desses cachorrinhos e gatinhos, o canil e o 
gatil contam com profissionais qualificados para os cuidados 
essenciais.  Toda a equipe do abrigo é informada sobre as 
zoonoses de cães e de gatos, preparada para evitar qualquer 
tipo de contaminação e imunizada no mínimo contra o 
tétano e raiva.



GATIS 
COLETIVOS
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Gatis Coletivos

Programa Cidadania PET Algar Telecom

• Uma boa ventilação é essencial em gatis coletivos. 

• Gatos necessitam de acesso à área fechada, com espaço 
para vasilhas de alimento e água e cama, e acesso à área 
aberta. 

• Os materiais devem estar disponíveis nos gatis coletivos, 
como prateleiras, caixas para se acomodarem, bandejas 
higiênicas. 

• Espaços ou caixas fechadas devem estar disponíveis 
para animais que preferem estar isolados. A temperatura 
aceitável está entre 10oC e 26oC. O tamanho máximo de um 
grupo é de 50 animais. Alojados em grupos, deve-se fazer a 
esterilização de todos ou a separação estrita por sexo.

• Manter gatos totalmente isolados, presos a correntes 
ou dentro de gaiolas ou em qualquer espaço exíguo é 
totalmente contraindicado, considerando suas necessidades 
físicas, psicológicas, comportamentais, sociais e ambientais.



ESTABELECENDO 
ROTINAS NO 
ABRIGO
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Estabelecendo Rotinas no Abrigo

Programa Cidadania PET Algar Telecom

• checar todas as instalações

• observar os animais pelo menos duas vez por semana para 
verificar condições de saúde, comportamento e bem-estar; 

• reportar ao médico veterinário ou ao responsável pelo 
abrigo a presença de qualquer sinal de lesão, doença ou 
alteração de comportamento nos animais; 

• ajustar a ventilação e o aquecimento; 

• limpar e desinfetar os canis, gatis e demais instalações; 

• limpar e desinfetar os utensílios usados pelos animais; 

• preparar e distribuir alimento e água aos animais; 

• promover os cuidados veterinários e de higiene para cada 
animal; 

• propiciar exercícios e lazer para todos os animais, 
favorecendo sua socialização; 

• checar a segurança das instalações.

As ações de rotina são padronizadas e registradas por escrito para que as operações sejam realizadas da forma mais eficiente. 
A rotina básica inclui os seguintes procedimentos: 



POLÍTICAS 
DE CONTROLE 
POPULACIONAL
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Políticas de Controle Populacional

Programa Cidadania PET Algar Telecom

A decisão de abrigar ou não um novo cão deve levar em conta 
a capacidade do canil de receber novos animais oferecendo 
condições de sanidade e bem-estar a todos. 

A esterilização cirúrgica é o método ideal para controle 
populacional interno do canil, assim como da população canina 
em geral, e favorece o convívio e o equilíbrio da matilha, sendo 

também muito importante para a prevenção de possíveis 
doenças do sistema reprodutor. De preferência, todos os 
animais devem ser esterilizados. O procedimento deve ser 
realizado em hospital ou clínica veterinária habilitada, com 
estrutura adequada à Resolução CFMV n° 1.015/2012. O animal 
deve receber atenção especial, cuidados e medicação durante 
os períodos pré, trans e pós-operatório. 



PROGRAMA 
DE ADOÇÃO 
E GUARDA 
RESPONSÁVEL
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Programa de Adoção e Guarda Responsável

Programa Cidadania PET Algar Telecom

Todos nós já vimos cães nas ruas, não é mesmo? Para evitar 
que isso ocorra, existe a guarda responsável, uma maneira 
mais eficiente e duradoura de se combater o abandono de 
animais nas ruas. Para encontrar um abrigo para eles, a Algar 
faz parceria com entidades vinculadas aos direitos dos animais.
Enquanto isso não acontece, os que gostam dos animais se 
voluntariam. Tiram tempo para ajudar no abrigo. Funciona 
assim: os voluntários podem cuidar dos gatos e cães, dar o 
banho e ajudar nas atividades diárias no abrigo até encontrar 
um doador. Quando aparece o doador, existe um programa 
que contempla até a avaliação do perfil do adotante, instruções 
sobre guarda responsável e acompanhamento das adoções. 
Este programa está sendo desenvolvido e será disponibilizado 
através de um site, em que as pessoas interessadas em adotar 
algum animalzinho poderá conhecer mais sobre eles.
Os adotantes devem receber informações educativas sobre 
como tratar corretamente os animais e sobre o ambiente 
adequado, cuidados gerais, necessidades psicológicas, 
nutrição, assistência veterinária e guarda responsável. (Art.3° 
do Decreto Federal n° 24.645/1934; Art. 32 da Lei Federal n° 

9.605/1998). As feiras de adoção também surtem muito efeito.
Declaração dos direitos dos animais
A Farm Animal Welfare Council, uma espécie de declaração dos 
direitos dos bichos, desenvolvido por meio do Conselho para o 
Bem-Estar de Animais de Fazenda, na Inglaterra, traz princípios 
que hoje norteiam as boas práticas de bem-estar animal e a 
legislação relativa ao assunto. Vamos conhecê-las? 
A primeira é estar livre de fome e sede; a segunda, é estar livre 
de desconforto; a terceira, é estar livre de dor doença e injúria; 
a quarta, é ter liberdade para expressar os comportamentos 
naturais da espécie e a quinta é estar livre de medo e de 
estresse. 
Não é bom saber que os cães e os gatos em abrigos precisam 
ser atendidos em todas as suas necessidades básicas e que esse 
instrumento das “Cinco Liberdades” serve para avaliar em que 
condições eles estão vivendo? A Algar Telecom, sem dúvida, 
se preocupa com os animais, tem como meta ajudá-los e quer 
que você também participe nessa causa nobre. Agora que já 
sabe um pouco sobre eles, que tal ser um voluntário ou mesmo 
adotar um amiguinho?   



CONTROLE DE 
PARASITAS E 
DOENÇAS
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Controle de Parasitas e Doenças

Programa Cidadania PET Algar Telecom

Ainda falando sobre a saúde dos amigos peludos, carrapatos 
e pulgas, além de ser um incômodo para cães e gatos, podem 
causar doenças sérias para o bichinho e a família. Então, caso 
perceba esses danadinhos no pelo dos animais, é hora de 
entrar em ação. Isso é feito antes mesmo deles terem contato 
com os amiguinhos no abrigo. Afinal, nada de disseminar os 
ectoparasitas.

Para ajudar a atingir esse objetivo, todos os dias os abrigos 
passam por uma vistoria. Isso mesmo! As instalações e os 
pertences dos bichinhos são limpos e desinfetados e a 
temperatura ambiente também é verificada. Além de zelar 
do ambiente, do alimento e da hidratação, pelo menos duas 
vezes por semana, os cuidadores certificam as condições 
de saúde, o comportamento e o bem-estar dos bichinhos, 
observando se apresentam algum sinal de lesão, doença 
ou alteração de comportamento. Eles têm uma rotina de 
exercícios e lazer. Todas as atividades são registradas e 

seguem um padrão.

Nos abrigos da Algar Telecom, enquanto o ‘lar’ deles passam 
por aquela faxina, eles ficam em outro local. Tudo é muito 
bem lavado e desinfetado: vasilhas e camas, piso e paredes. 
Para não comprometer a saúde dos animais e nem danificar 
as instalações, todos os produtos de limpeza são bem 
escolhidos. O escoamento da água e resíduos seguem as 
normas da legislação.

Ah, e mais, o local onde a ração é servida é de extrema 
importância. Hoje, sabemos o quão importante é higienizar 
os bebedouros dos animais. Mas, a Algar já pensou em tudo 
e disponibiliza um bebedouro especial que se adequa ao 
tamanho e a quantidade de mascote e de fácil higienização, é 
claro. Assim, insetos e parasitas ficam bem longe!



SAÚDE 
MENTAL DOS 
ANIMAIS
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Saúde Mental dos Animais

Programa Cidadania PET Algar Telecom

Promover a saúde mental dos animais é tão importante 
quanto garantir sua saúde física. Para tanto, é preciso 
atender as necessidades que vão além de dar-lhes água, 
alimento, um ambiente limpo e assistência veterinária.

Se perceber que estão ficando isolados, irritados, 
compulsivos, agressivos e com medo excessivo, eles podem 
estar com sintomas do estresse ou sofrimento mental.

Para diminuir o estresse físico e mental, nada melhor que 
promover passeios diários ou demarcar uma área mais 

extensa onde os animais possam ser soltos coletivamente 
e possam realizar atividades lúdicas e estimulantes.  A 
recreação e os passeios são oportunidades valiosas de 
socialização com pessoas e com outros animais.
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O canil e o gatil devem ter pessoal qualificado para os 
cuidados essenciais com os animais e para um manejo 
etológico, com base na compreensão do comportamento 
próprio de cães e gatos, sempre com uma atuação 
eficiente e pautada no respeito. 

Toda a equipe do abrigo deve estar informada sobre 
as zoonoses de cães e de gatos, preparada para evitar 
qualquer tipo de contaminação e imunizada no mínimo 
contra o tétano e raiva.

Referência de Conteúdo desse Manual

Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal
Conselho Federal de Medicina Veterinária
Coordenação: Dra. Mariângela Freitas de Almeida e Souza
Colaboração: Dra. Rita Garcia; Dr. Nestor Calderón; Elizabeth Mac.




