
Quando acontece um desastre natural é dado prioridade à vida humana mas nos últimos 

anos está ficando comum os animais de estimação passarem a ser parte da família. 

Portanto refugiar-se com o animal de estimação não é apenas proteger o animal mas 

também é muito importante sob o ponto de vista emocional da vítima. 

Para que mais pessoas compreendam esta situação pedimos para as famílias e moradores 

da região deixarem feitos os devidos preparativos para que os animais de estimação 

possam ser acolhidos nos locais de refúgio na ocorrência de um desastre natural. 

災害時には、何よりも人命が優先されますが、近年、ペットは家族の一員であるとの意識が一般的になりつつあることから、ペットと同行避難を

することは、動物愛護の観点のみならず、飼い主である被災者の心のケアの観点からも重要であると考えられています。 

あらゆる方々に理解いただくために、災害発生時、避難所におけるペットの受け入れおよび飼育管理など適切な保護対策が行えるよう、ご家庭

や地域で備えてください

 

―Cidade de Hikone―  



1)  

  Nos locais de refúgio (abrigos) várias pessoas convivem juntos e dentre elas poderá ter alguém com alergia 

ou que não tenha afinidade com animais, por isso será necessário certas considerações para aceitar e cuidar 

de animais de estimação nos abrigos.  

 

□ Medidas para evitar que animais de estimação se percam ペットが迷子にならないための対策 

 Na confusão do momento do desastre, poderá acontecer do animal de estimação se perder do dono. Para facilitar a 

sua procura por no animal de estimação a plaquinha de identificação, microchip, etc.  

 

 

 

 

 

 

□ Cuidados com a saúde 健康管理 

＜Registro do cão e vacinação contra raiva (vacina antirrábica)  犬の登録と狂犬病予防注射＞ 

 É obrigatório registrar o cão e vacinar todos os anos. E também anexar na placa de identificação os dados da 

vacinação. 

＜Vacinação e eliminação dos parasitas  ワクチン接種や寄生虫駆除＞ 

 Sempre vacinar para prevenir as doenças infecciosas. Também desparasitar os animais contra filariose, pulga, 

carrapatos, etc.  

＜Fazer a contracepção e cirurgia de castração  避妊去勢手術の実施＞ 

 Não deixar de fazer a contracepção ou cirurgia de castração para evitar problemas durante os cuidados em grupo. 

Também é importante para evitar uma gravidez inesperada no caso do animal ficar perdido, para reduzir o estresse 

sexual, para evitar latidos sem motivos, para a prevenção de doenças infecciosas, etc. 

 

□ Ensine a obedecer algumas regras básicas  基本的なしつけ 

 Treinar o animal no dia-a-dia à ficar na gaiola (bolsa de transporte, gaiola de  

transporte) para não ter problema caso aconteça de 

 ter que se refugiar de forma urgente ou ter que passar algum  

tempo no local de abrigo.   

Também, ensine o animal à não latir sem necessidade, a defecar e  

urinar diariamente no local apropriado.    

Cuide sempre da higiene do animal dando banho e fazendo escova, para  

mantendo-o sempre limpo e cheiroso. 

  

※No caso de cães, é obrigatório a identificação e dados de vacinação 

   

Microchip 

(Corporação Pública) Site da Associação 

de Medicina Veterinária do Japão 

Pochi（Dono：Hikone Tarou） 

Hikone-shi Chuou cho 2-26 

 0749-30-6150 

090-1234-5678 

Plaquinha de identificação 

  

   

  

 Treinar à ficar na gaiola   

De início fazer com que vá se acostumando aos poucos, colocando 

ração ou coisa que gosta na entrada e depois vá colocando mais  

no fundo da gaiola.  

Vamos fazer o possível para não 

incomodar outras pesssoas ! 

Para isso é muito importante  

disciplinar diariamente o animal! 



 
  

No abrigo o dono ficará responsável em garantir as necessidades diárias dos animais de estimação. Por isso deixar 

o kit de produtos de prevenção dos animais junto com as do dono para que no momento do desastre eles possam ser 

carregados juntos.  

  

□ Comida e água 餌と水 

 A chegada de suprimentos de emergência leva tempo por isso providenciar alimento e água para durante 3 dias no 

mínimo. Além disso, se estiver dando uma dieta especial por causa de alguma doença ou outros motivos é indicado 

deixar providenciado comida para pelo menos 7 dias.  

Caso o animal só coma um tipo de ração a orientação é que vá acostumando-o a comer  

outros tipos de ração para evitar que fique estressado ou fique sem se alimentar no abrigo. 

 

□ Gaiola, bolsa de transporte, correias, etc ケージやキャリーバック、リードなど 

Na ocorrência de um desastre natural os cães e gatos de pequeno porte serão colocados 

em gaiolas e bolsas de transportes e os cães de médio e grande porte serão 

levados para os abrigos de correia etc. 

 

□ Materiais suplementares para animais de estimação ペット用品 

Materiais para uso sanitário (sacos plásticos, jornal velho, papel absorvente, areia para  

gato, etc) e materiais como pratos, brinquedos,etc. ( não tem importância ser usado) 

 

□ Foto tirada com o dono 飼い主と一緒に写った写真 

Na hora do desastre natural poderá acontecer do dono e o animal de estimação 

ficarem separados. Por isso, deixe providenciado uma foto para ser usado na 

procura do animal de estimação e para confirmar que é o dono. 

(pode ser foto tirada no celular)  

 

□ Caderneta de saúde 健康手帳 

Deixar anotado o histórico de doenças, registro das vacinações, informações do  

dono para contato, etc.  

   

  

 

 

O dono também não deve esquecer 

de deixar preparado o seu kit de 

Prevenção Contra Desastre! 

 

 

 

  



 

□ Em primeiro lugar garantir a segurança do dono まずは飼い主の安全確保 

Proteger o animal de estimação é da responsabilidade do dono mas em primeiro lugar deverá garantir a sua 

própria segurança e o da família para poder se refugiar de modo calmo.  

 

□ Refugiar-se junto com o animal de estimação ペットと同行避難 

Na ocorrência de um grande desastre natural não será possível voltar para casa tão cedo ou mesmo poderá acontecer 

do dono ter que se refugiar imediatamente devido riscos de vida e somente se a situação permitir poderá se refugiar 

junto com o animal de estimação.      

Quando o animal for de pequeno porte colocá-lo na gaiola ou bolsa de transporte e se for de médio ou grande porte levar 

até o local de refúgio com a correia. 

  

 

Nos abrigos, o número de quartos e os espaços que podem ser utilizados são restritos ficando difícil  

dividir o espaço dos abrigados com os animais de estimação. Por isso, à princípio é proibido o 

convívio dos animais de estimação no mesmo ambiente dos abrigados.  

 

□  O dono ficará responsável em cuidar do animal de estimação no local que ele foi designado a ficar tal 

como o pátio da escola, etc.  

□ Em alguns casos poderá ser possível arrumar um espaço para os animais de estimação dentro das 

instalações internas do abrigo, para isso é necessário conversar com os membros do comitê do 

abrigo.  

□ Para evitar a fuga do animal deixá-lo na gaiola ou preso na correia. 

□ Poderá acontecer de não ser possível ficar com o animal de estimação no mesmo abrigo por falta de 

espaço ou pela não compreensão de outros abrigados. 

□  Os cuidados com os animais é diferente de um abrigo para outro. É necessário que cuide dos animais 

de estimação de acordo com as regras de cada local.    

Onde os animais de 

estimação devem se 

refugiar ? 

～Os princípios básicos～ 

Edição：Fevereiro de 2019 1ª edição 

Informações sobre refúgios:    Escritório de Gestão de Desastres Naturais      0749 – 30 – 6150 

Sobre os preparos do cotidiano  Departamento de Serviços ao Cidadão, Vida Diária e Meio Ambiente  0749 – 30 - 6116 

Primeiramente vamos 

verificar os abrigos abertos 

na homepage da cidade ! 

 


