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Quem somos?

Organização mundial de proteção animal

> 30 anos trabalhando difundindo a ciência do bem-

estar animal

Implantação de práticas humanitárias de manejo 

populacional e controle da Raiva

Educação - transformar comportamentos humanos 

(HBC)

Trabalhamos com fatos e dados científicos

Conhecidos anteriormente como:



14 países e mais de 450 

colaboradores

Manejo de animais domésticos - Orientações gerais





Projeto “5 

chaves para 

prevenir 

mordidas de 

cães”



Projeto ”5 chaves”

Iniciativa iniciou-se em 2014 com parceria - WAP ,GARC 

e OPAS/OMS 

OBJETIVO: Educar  a população mais vulnerável - reconhecer os 

sinais e as situações que podem levar à um cão morder e ensinar 

como preveni-los. 

IMPACTO:  < incidência de mordidas caninas < risco transmissão

da raiva. Impacto indireto - > guarda responsável, > adesão 

vacinal, manejo pop. 

PUBLICO – ALVO: crianças e adolescentes (4 à 12 anos)

MÉTODO: Uso de material educativos em sala de aula por 

professores.



Por que criamos as 5 chaves? 

Porque 

existem muitos 

cães 

Porque os 

cães mordem 

Porque cães

podem transmitir

Raiva através da 

mordida

Porque cães são

abandonados e 

abusados por conta

de comportamentos

adversos



Porque prevenir

mordedura? 

600 mil casos de 

agravos/ano (> 

mordeduras)
• 85% ocorrem dentro de 

casa• + 50% com crianças 

abaixo 14 anos (OMS, 2014)

• 20% - 80% animais não 

vacinados

• 80% casos fatais - crianças ( 

cabeça, pescoço)

• 10% - 30%  abandonam 

tratamento pós exposição 

(Garcia,1999)



Como resolver o problema das 

mordeduras caninas?

Menos cães 
nas ruas 

Melhor 
interação
homem-
animal

Educar 
Guarda 

Responsável

Sociabilizar 
filhotes

Entender a 
linguagem 

canina



5 chaves – pacote de materiais 

educativos para ajudar conhecer 

linguagem canina.  



Guias para Educadores



Outros componentes

Ilustrações tamanho A4

Pôster – sala 

de aula 



5 Videos (Stop motion):  

https://www.youtub

e.com/watch?v=pG

_sPV3Ge_4

https://www.youtube.com/watch?v=pG_sPV3Ge_4






Parceria com 

Programa Munícipio 

Verde Azul PMVA -

SMA
 Lançado 2007 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente - ”com o 

inovador propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental 

com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos 

municípios.”

 Principal objetivo - estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na 

elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o 

desenvolvimento sustentável do estado de São Paulo.

 PMVA publica anualmente o Ranking Ambiental dos municípios paulistas 

com o Indicador de Avaliação Ambiental – IAA.

 A participação no PMVA - ajuda na liberação de determinados fundos e 

recursos (Ex: Fundo Estadual de Controle da Poluição – FECOP).

 Dez Diretivas - Esgoto Tratado, Resíduos Sólidos, Biodiversidade, 

Arborização Urbana, Educação Ambiental, Cidade Sustentável, Gestão 

das Águas, Qualidade do Ar, Estrutura Ambiental e Conselho Ambiental.



Diretiva de Biodiversidade - 2017 

Presentation title goes here



MAIO - 2017 - 10 ciclos 

de apresentações das 

diretivas - interlocutores 

de > 300 municípios.  

40 municípios 

demonstraram interesse 

em implementar 

programas de educação 

em guarda responsável 



 03/05 – Região PMVA – São Paulo – Cotia

 04/05 – Região PMVA – Registro – Bertioga

 10/05 – Região PMVA – Presidente 

Prudente – Álvares Machado

 11/05 – Região PMVA – Araçatuba –

Fernandópolis

 17/05 – Região PMVA – Taubaté – Ilhabela

 18/05 – Região PMVA – Campinas –

Jundiaí

 24/05 – Região PMVA – Sorocaba –

Botucatu

 25/05 – Região PMVA – Bauru – Lençóis 

Paulista

 31/05 – Região PMVA – São José do Rio 

Preto – Catanduva

 01/06 – Região PMVA – Ribeirão Preto -

Jaboticabal

Coordenação capacitação Guarda Responsável - M.V. Hélia Maria 

Piedade - Diretora técnica do Centro de Manejo de fauna doméstica da Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente



1º Ciclo de capacitações WAP -

SMA  
1. Manejo humanitário e efetivo de animais 

2. Educação em guarda responsável  

3. Prevenção de mordeduras 

1. Guararema 

2. Salto

3. Cabreúva 

4. Itupeva 

5. Vinhedo 

6. Jacareí 

7. Jambeiro

8. Cunha 

9. Guaratinguetá

10.Jaguariúna 

11.Porto Ferreira 

12.Pirassununga

13.Descalvado 

14.Santa Cruz das 

Palmeiras 

15.Sta. Rita do Passa 

Quatro 

16.Aguas da Prata 

17.Cassia dos Coqueiros

18.Cordeirópolis

19.Cristais Paulista 

20.Itatinga 

21.Macatuba 

22.Espirito Santo do Turvo

23.Matão 

24.Novo horizonte 

25.Paraíso 

26.Embaúba 

27.Cajobi

28.Severina

29.Olímpia

30.Novaes

31.Monte Azul

32.Marapoama

33.Mauá 

34.Ribeirão Pires

35.Mendonça

36.Pindorama

37.Itajobi

38.Santa Adélia 

39.Araras 

40.Bertioga 



Guararema - SP

Salto - SP 
Embaúba - SP 

Queluz- SP



Qual é nossa proposta ao

município?
Secretaria de Meio Ambiente - Saúde e Educação - identificar 

áreas mais vulneráveis e que tenham maior numero de 

agravos (SINAN)  

Trabalhar 5 chaves nas escolas destas regiões.

Mensurar numero de agravos - momento zero - 6 meses - 1 

ano 

Se houver diminuição do numero de agravos - Validar o 

método pedagógico e expandir para outras regiões. 

64 62 28 3 58 8 34 58 49 88 3 40 8 85 29

125

Notificações de AARH por bairro. 
Pinhais, 2016.



Inserção das 5 chaves

no programa de 

Educação municipal. 

Município de Guararema -

SP





1. Cães não mordem sem motivo!

2. O comportamento de morder faz parte da

conduta social dos cães.

3. As regras básicas de socialização e educação,

quando seguidas, ajudam a diminuir a

agressividade e esse comportamento.

4. A responsabilidade pelo comportamento do

cão é sempre do dono/tutor.

5. Maus tratos e crueldade animal produzem

animais agressivos e acidentes com crianças.

6. Diminuir o numero de agressões é dever de

todos.

EDUCADORES PODEM TRANSFORMAR ESTA 

REALIDADE ! 

Educação peça fundamental na

promoção de Uma só Saude! 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=intera%C3%A7%C3%A3o+entre+homem+e+animal&source=images&cd=&cad=rja&docid=E_1Ep7PIfWKY8M&tbnid=p6kWbk8izdcyMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bichointegral.com.br/wp/?p=194&ei=UhRuUb7COoPM9gSRo4CwDQ&bvm=bv.45368065,d.dmQ&psig=AFQjCNGk8Nn8vflP9X5t5-IxN6C0h_-Kcg&ust=1366255040775001
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=intera%C3%A7%C3%A3o+entre+homem+e+animal&source=images&cd=&cad=rja&docid=E_1Ep7PIfWKY8M&tbnid=p6kWbk8izdcyMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bichointegral.com.br/wp/?p=194&ei=UhRuUb7COoPM9gSRo4CwDQ&bvm=bv.45368065,d.dmQ&psig=AFQjCNGk8Nn8vflP9X5t5-IxN6C0h_-Kcg&ust=1366255040775001


Obrigada!

Duvidas 

?

facebook.com/protecaoanimalmundial

twitter.com/ProtecaoAnimal

youtube.com/ProtecaoAnimal

rosangelaribeiro@worldanimalprotection.org.br


