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Padrão	1	–	seleção	do	candidato	
	

1.		Procedimentos	de	atendimento	ao	candidato	

As	 organizações	 membro	 devem	 desenvolver	 e	 manter	 uma	 abordagem	

consistente	 a	 respeito	 de	 como	 responder	 à	 questionamentos	 e	 fornecer	 serviços	 de	

cão-guia.	 Isso	 pode	 ser	 alcançado	 quando	 se	 estabelecem	 procedimentos	 de	

atendimento	ao	candidato,	incluindo	as	seguintes	tarefas:	

• Responder	consultas	

• Enviar	informações	ao	candidato	–	formulário	de	aplicação	(relatórios	médicos	e	

outros,	conforme	necessário)	

• Entrevista	com	o	candidato	e	avaliação	prática	

• Notificação	de	aceitação	ou	não	aceitação	da	candidatura	em	formato	acessível	

• Possibilidade	de	encaminhar	a	outros	serviços	

• Procedimentos	para	recurso		

• Correspondência	candidato	/	cão-guia	

• Confirmação	da	data	e	do	local	de	treinamento	

• Programa	de	pré-instrução	

• Cão	de	restituição	

	

2.		Respondendo	consultas	

Ao	 receber	 uma	 consulta,	 a	 Organização	 Membro	 deve	 enviar	 ao	 possível	

candidato	informações	sobre	mobilidade	com	cão-guia,	em	formato	acessível,	dentro	de	

10	dias	úteis.		

	

	 3.		Envio	de	informação	ao	candidato	

O	 formulário	 de	 inscrição	 enviado	 ao	 candidato	 deve	 fornecer	 informação	

suficiente	para	permitir	uma	avaliação	inicial	se	o	candidato	se	adequa	ao	treinamento.		

	

	 4.	Entrevista	com	o	candidato	e	avaliação	prática	

O	 avaliador	 deve	 ser	 um	 instrutor	 qualificado	 em	 mobilidade	 com	 cão-guia,	 um	

instrutor	qualificado	em	Orientação	e	Mobilidade	(OM)	ou	outro	profissional	que	

O	avaliador	deverá	determinar	se	o	candidato	satisfaz	os	seguintes	critérios:		
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- Tem	motivação	para	treinar	e	trabalhar	com	um	cão-guia	por	um	longo	prazo.		

- Tem	 habilidade	 para	 alcançar	 e	 manter	 o	 papel	 de	 liderança	 em	 um	

relacionamento	pessoa/cão	guia.		

- Tem	a	capacidade	física	para	trabalhar	um	cão-guia.		

- Tem	orientação	funcional	nas	rotas	e	destinos	que	irão	utilizar.		

- Tem	 trabalho	 suficiente	 para	 o	 cão-guia	manter	 suas	 habilidades	 de	 guia	 com	

segurança.		

- Tem	 o	 grau	 de	 perda	 visual	 que	 causa	 dependência	 de	 auxílio	 de	 mobilidade	

primária.		

- Tem	a	capacidade	de	atravessar	a	rua	de	forma	independente	e	segura	(incluindo	

o	uso	de	assistência		apropriada).		

- Tem	um	ambiente	doméstico	seguro	e	solidário.		

- Tem	os	recursos	necessários	para	manter	a	saúde	do	cão,	seu	bem-estar	físico	e	

emocional.		

	

5.	Notificação	de	aceitação	/	não-aceitação	do	candidato	

O	 candidato	 deve	 ser	 avisado	 de	 sua	 aceitação	 ou	 não-aceitação	 em	 formato	

acessível	no	prazo	de	um	mês	contado	a	partir	do	momento	que	a	organização	membro	

recebe	todas	as	informações	que	requisitou.	

	

	 6.	Possível	encaminhamento	a	outros	serviços	

Quando	 experiência	 ou	 treinamento	 profissional	 adicionais	 puderem	 levar	 um	

candidato	 mal	 sucedido	 a	 um	 nível	 mais	 elevado	 de	 preparo,	 deve	 ser	 fornecido	 o	

encaminhamento	apropriado.		

	

	 7.	Recurso	

Deve-se	 providenciar	 a	 possibilidade	 de	 recurso,	 que	 permita	 a	 um	 candidato	

mal	sucedido	entrar	com	pedido	de	reconsideração	da	decisão.		

	

	 8.	Processo	de	formação	da	dupla	–	candidato/cão-guia	

Os	 cães	 devem	 ser	 selecionados,	 para	 cada	 candidato,	 a	 fim	 de	 garantir	 uma	

correspondência	 cão/pessoa	 adequada.	Durante	 as	 semanas	 finais	 do	 treinamento	 do	



International Guide Dog Federation – Normas 
 

	 3	

cão,	 ou	 nos	 treinos	 do	 candidato,	 deve	 ser	 feito	 um	 treinamento	 específico	 para	

preparar	o	cão	para	as	necessidades	particulares	do	candidato.		

- candidatos	 com	 necessidades	 especiais	 (por	 exemplo,	 perda	 sensorial	 dupla)	

podem	precisar	que	um	cão	adequado	seja	selecionado	e	especialmente	treinado	

desde	um	estágio	mais	inicial.				

- Deve-se	 considerar	 cuidadosamente	 cada	 dupla	 de	 candidato/cão-guia.	 Isso	

envolve	identificar	as	seguintes	compatibilidades	candidato/cão-guia:	

*	Características	físicas	e	temperamentais	

*	Ambiente	doméstico	

*	Ambiente	de	trabalho	e	deslocamentos	

	 A	 decisão	 de	 formar	 ou	 não	 a	 dupla	 deve	 ficar	 sob	 a	 responsabilidade	 de	 um	

instrutor	de	cão-guia	experiente,	mas	também	pode	envolver	os	outros	membros	do	da	

comissão	de	adaptação.		

Os	seguintes	elementos	devem	ser	considerados:		

	

1.	Características	físicas	

	

Candidato	 Cão	

Tamanho	 Tamanho	

Velocidade	de	caminhada	 Velocidade	natural	de	caminhada	

Tensão	/força	no	punho	 Força	/tensão	ao	guiar	

Habilidade	em	ser	conduzido	(seguir)	 Estabilidade	de	condução	

Potencial	de	controle	(comando)	 Capacidade	de	resposta	

Reflexos	 Sensibilidade	auditiva	

Equilíbrio	 Sensibilidade	corporal	

Capacidades	gerais		 Vontade	de	servir	e	concentração	

Outras	incapacidades/deficiências	 Sensibilidade	corporal	

Habilidades	de	orientação	 Consistência	do	trabalho	de	guia	
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	2.	Personalidade	/	temperamento	

	

Candidato	 	 Cão	

Estilo	de	vida	 	 Comportamento	social	

Capacidade	de	aprendizado	 	 Estabilidade	temperamental	

Tensão	/	relaxamento	 	 Sensibilidade		

Medo	/	ansiedade	 	
	

Consistência	/	Estabilidade	

temperamental	/	concentração	

Expectativas	com	o	trabalho		

do	cão-guia	

	
	

Potencial	de	condução	/	

comportamento	social	/	iniciativa	

	

Para	maximizar	os	benefícios	do	encontro	inicial,	o	candidato	e	o	cão	selecionado	

devem	se	encontrar	em	um	ambiente	controlado.		

	

9.	Confirmação	da	data	e	local	do	treinamento	

Os	candidatos	devem	receber	a	confirmação	do	período	e	 local	de	 treinamento	

em	formato	acessível	e	com	antecedência	ao	início	do	treinamento.		

	

	 10.	Cães	de	reposição	

Cães	de	reposição	são	os	cães	subsequentes	ao	primeiro	cão-guia	do	candidato	.		

Caso	 o	 candidato	 tenha	 sido	 previamente	 treinado	 pela	 organização	 avaliadora,	 os	

procedimentos	 acima	 podem	 ser	 modificados,	 à	 luz	 do	 conhecimento	 adquirido	 e	

lembrado.	É	desejável	que	o	final	da	vida	de	trabalho	de	um	cão-guia	seja	antevisto	para	

que	haja	um	tempo	mínimo	de	intervalo	entre	ele	completar	seus	deveres	como	guia	e	o	

provimento	do	cão-guia	sucessor.		

  
2.	 Padrão	2	 –	 período	de	 adaptação	 e	 formação	da	 dupla	 (usuário	 e	

cão-guia),	e	Acompanhamento	(Follow	Up)	
	

	 1.	Conteúdo	do	programa	de	treinamento		

Deve	ser	preparado	um	plano	do	programa.	Este	plano	deve	cobrir	o	currículo	

básico	de	formação,	além	de	qualquer	instrução	específica	adicional	que	possa	ter	sido	
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solicitada	 pelo	 candidato.	 O	 conteúdo	 do	 treinamento	 deve	 estar	 de	 acordo	 com	 os	

princípios	de	cuidado	humano	conforme	previsto	no	padrão	5.		

	

	 2.	Duração	do	programa	de	treinamento	

O	treinamento,	para	todos	os	candidatos,	deve	ser	individualizado.	Não	existe	um	

tempo	mínimo	de	 treinamento	dentro	do	qual	 a	dupla	deve	alcançar	uma	mobilidade	

com	cão-guia	segura	e	efetiva.		

	

	 	 2.1.	Candidatos	a	usuário	de	cão-guia	pela	primeira	vez	

Candidatos	 em	 treinamento	 com	 o	 seu	 primeiro	 cão-guia	 devem	 receber	

instrução	com	arreio	e	sem	arreio.	Esse	treinamento	deve	ser	feito	sob	a	supervisão	de	

um	 Instrutor	 de	Mobilidade	 com	Cão-Guia	 qualificado.	 Ao	 completar	 o	 treinamento	 a	

dupla	 usuário/cão-guia	 deve	 demonstrar	 mobilidade	 segura	 e	 efetiva	 nas	 áreas	 de	

competência	 necessárias,	 conforme	 avaliado	 pelo	 IMCG	 qualificado,	 membro	 da	

organização.		

	

	 	 2.2.	Candidatos	a	reposição	de	cão-guia	

Candidatos	 em	 treinamento	 com	 o	 cão-guia	 de	 reposição	 devem	 receber	

instrução	com	arreio	e	sem	arreio.	Esse	treinamento	deve	ser	feito	sob	a	supervisão	de	

Instrutor	de	Mobilidade	com	Cão-Guia	qualificado.	Ao	completar	o	treinamento	a	dupla	

usuário/cão-guia	 deve	 demonstrar	 mobilidade	 segura	 e	 efetiva	 nas	 áreas	 de	

competência	 necessárias,	 conforme	 avaliado	 pelo	 IMCG	 qualificado,	 membro	 da	

organização.	

	

	 3.	Local	do	programa	de	treinamento	

O	 treinamento	 deve	 ser	 conduzido	 nos	 locais	 mais	 apropriados	 para	 a	

necessidade	 do	 candidato,	 dependendo	 dos	 recursos	 organizacionais	 disponíveis.	 O	

treinamento	pode	ser	no	centro	de	treinamento,	domiciliar	ou	ambos.		

	

	 4.	Requisitos	do	candidato	

Na	sequência	da	alocação	de	um	cão-guia	a	um	candidato	e	ao	 longo	de	 todo	o	

programa	 de	 treinamento,	 o	 cão-guia	 deve	 estar	 sob	 os	 cuidados	 contínuos	 do	

candidato.	 Portanto,	 os	 candidatos	 devem	 organizar	 sua	 programação	 para	 dar	
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prioridade	 aos	 requisitos	 necessários	do	programa	de	 treinamento.	 É	 essencial	 que	 o	

candidato	 esteja	 comprometido	 com	 o	 programa.	 Quando	 este	 não	 for	 o	 caso,	 e/ou	

quando	 houver	 motivos	 substanciais	 (saúde	 debilitada,	 falta	 de	 preparo	 físico	 ou	

motivação),	o	treinamento	do	candidato	deverá	ser	interrompido.		

Nos	 casos	 em	que	 um	 candidato	 não	 é	 bem	 sucedido,	mas	 que	 pode	 se	 tornar	

adequado	caso	lhe	sejam	dados	auxílio	ou	instrução	adicionais,	a	organização	membro	

deve	dar	ao	candidato	essa	assistência	ou	indicar	locais	que	o	façam.		

	

	 5.	Instrução	da	dupla	candidato/cão-guia		

	

	 	 1.	Treinamento	inicial		

Durante	as	sessões	e	aulas	práticas	iniciais	o	candidato	deve	receber	exercícios	

de	orientação	usando	uma	guia	curta	ou	arreio	para	aprender	as	seguintes	habilidades:		

1.	Uso	do	equipamento	

2.	Uso	da	voz	

3.	Técnicas	básicas	de	manuseio	

4.	Equilíbrio	corporal	e	movimento	dos	pés	

5.	Habilidades	de	seguir	

6.	Mudança	de	direção	

7.	Uso	das	técnicas	de	controle	

	

Esses	exercícios	pré-treinamento	são	necessários	para	preparar	cada	candidato	

ao	 trabalho	 com	 um	 cão-guia.	 Eles	 também	 devem	 ser	 usados	 para	 observar	 os	

seguintes	pontos	sobre	o	candidato:	

• Tolerância	ao	exercício	

• Capacidade	de	absorver	e	cumprir	instruções	

• Velocidade	de	caminhada	de	preferência		

• Equilíbrio	e	reflexos	

• Habilidade	de	orientação	

• Habilidade	de	modificar	manobras	inaceitáveis		

• Grau	de	visão	residual		

• Adequação	da	dupla	
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2.	Curso	de	formação	de	dupla	

	

O	curso	de	formação	de	dupla	candidato/cão-guia	deve	demonstrar	a	capacidade	

de	 cobrir	 todo	 o	 núcleo	 teórico	 e	 exercícios	 práticos	 listados	 a	 seguir.	 O	 treinamento	

deve	oferecer	instrução	suficiente,	experiência	e	reforço	para	que	se	alcance	um	padrão	

seguro,	 efetivo	 e	 eficiente	 de	 mobilidade	 independente.	 As	 organizações	 membros	

devem	manter	 a	 documentação	 que	 comprove	 que	 a	 dupla	 alcançou	 proficiência	 nas	

seguintes	áreas:	

1.	Manuseio	básico	do	cão	e	das	técnicas	de	controle	

2.	Cuidados	com	o	cão	e	sua	manutenção	–	alimentação	e	tratamento	

3.	Exercícios	básicos	de	obediência	–	sentar,	deitar,	 levantar,	 ficar,	parar	e	vir	quando	

chamado	

4.	Práticas	consistentes	de	manuseio	do	cão	

5.	Compreender	a	mente	do	cachorro	

6.	Comportamento	básico	do	cão	e	hierarquia	da	matilha	

7.	Compreender	a	linguagem	social	do	cão	

8.	Comandos	básicos	–	em	frente,	direita,	esquerda,	volta,	segue,	procura	o/a	...	

9.	Utilização	da	voz		

10.	Procedimentos	de	parada	e	travessia	em	cruzamentos		

11.	Consciência	e	compreensão	do	trafego		

12.	Antecipação	de	distração	e	controle	

13.	Evitar	obstáculos	aéreos	e	estacionários			

14.	Uso	de	degraus,	escadas,	elevadores,	escada	rolante	

15.	Uso	apropriado	de	transporte	público	

16.	Procedimentos	com	guia	vidente	

17.	Deslocamento	urbano	

18.	Deslocamento	rural	

19.	Deslocamento	em	shopping	

20.	Deslocamento	noturno	

21.	Compreensão	dos	seguintes	procedimentos:		

	 i.	Apresentar	o	cão-guia	a	outros	cães	

	 ii.	Introduzir	o	cão-guia	a	novos	ambientes	

	 iii.	Liberdade	assistida	
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	 iv.	Banheiro	e	recolhimento	de	dejetos	

	 v.	Responsabilidades	com	a	saúde	e	o	bem	estar	do	cão	

	 vi.	Relações	públicas	e	cão-guia	

	 vii.	Legislação	de	acessibilidade	com	cão-guia	e	regulamentos	de	quarentena	

	

	 6.	Acompanhamento	e	cuidados	posteriores	

	

	 	 6.1.	Instruções	posteriores	

As	organizações	membro	deve	oferecer	acompanhamento	e	cuidados	posteriores	

depois	que	o	treinamento	tiver	sido	completado.		

	

	 	 6.2.	Rotina	em	curso		

As	 organizações	 membro	 devem	 fornecer	 acompanhamento/cuidados	

posteriores	 como	suporte,	 quando	 requisitado	ou	quando	 considerar	necessário,	 para	

garantir	o	que	se	segue:	

• O	deslocamento	seguro	e	efetivo	da	dupla	usuário/cão-guia	

• A	saúde	e	o	bem	estar	temperamental	do	cão-guia	

	

6.3.	Emergências		

A	 organização	 membro	 deve	 realizar	 um	 telefonema	 de	 emergência	 para	

acompanhamento	e	cuidados	posteriores	dentro	das	24	horas	que	se	seguem	ao	pedido	

de	assistência.		

Nas	 circunstâncias	 em	 que	 a	 segurança	 da	 dupla	 usuário/cão-guia	 estiver	

comprometida	ou	quando	o	bem-estar	 físico/emocional	do	cão	estiver	seriamente	em	

risco,	 a	 organização	membro	 deve	 organizar	 uma	 visita	 pessoal	 e	 profissional	 de	 um	

membro	qualificado	da	equipe.	A	visita	à	dupla	usuário/cão-guia	deve	acontecer	dentro	

de	um	período	de	 tempo	que	esteja	de	acordo	com	a	natureza	do	pedido	emergencial	

por	acompanhamento/cuidados	posteriores.		

	

	 	 6.4.	Aposentadoria	do	cão-guia	

As	 organizações	 membro	 devem,	 sob	 demanda,	 dar	 conselho	 aos	 usuários	 a	

respeito	da	aposentadoria	e	bem	estar	do	cão-guia	em	processo	de	envelhecimento.		
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	 	 6.5.	Suporte	ao	luto	

Esse	 serviço	 deve	 estar	 disponível	 aos	 usuários	 de	 cão-guia	 cujos	 cães	 se	

aposentarem	ou	morrerem.		

	

3.	Padrão	3	–	educação	e	desenvolvimento	da	equipe	técnica	
Esse	padrão	não	se	aplica	aos	Instrutores	de	Mobilidade	com	Cão-Guia.	Recorrer	

ao	padrão	4	para	esse	caso.		

	

1.	Requisito	de	pessoal	técnico	

Essa	seção	fornece	uma	lista	de	recursos	humanos	necessária	a	uma	organização	

de	cão-guia	bem	estabelecida,	e	define	padrões	na	direção	do	desenvolvimento	da	nova	

organização.		

As	organizações	não	precisam	realizar	 todos	esses	 serviços	 estarem	aptas	 a	 se	

tornarem	 membros	 da	 Federação	 Internacional	 de	 Cão-Guia.	 Quando	 esses	 serviços	

existirem,	 entretanto,	 as	 organizações	 devem	 recrutar,	 treinar	 e	 desenvolver	 uma	

equipe	 de	 tempo	 integral	 ou	 parcial	 que	 seja	 capaz	 gerir	 de	 forma	 eficaz	 e	 prestar	

serviços	de	qualidade	que	atendam	aos	padrões	específicos,	independente	do	tamanho	

ou	do	nível	da	equipe.		

Em	organizações	menores,	o	pessoal	da	equipe	com	frequência	realizará	mais	de	

uma	função.	É	essencial	ter	um	número	adequado	de	membros	da	equipe	inteiramente	

treinados	que	estejam	disponíveis	quando	for	necessário	fornecer	os	seguintes	serviços:			

• Reprodução	

• Criação	de	filhotes	

• Canil	e	cuidados	veterinários	

• Treinadores	de	cães-guia	

	

2.	Requisitos	de	Recursos	Humanos	(RH)	

A	organização,	durante	o	treinamento	e	depois	da	qualificação,	deve	garantir	que	

existem	 as	 seguintes	 documentações	 de	 recursos	 humanos	 para	 a	 equipe	 de	 tempo	

integral	e	parcial:	

• Termos	e	condições	de	trabalho	

• Descrição	do	trabalho	

• Perfil	pessoal	
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• Revisão	de	desempenho	

• Procedimentos	para	reclamação	e	recursos	de	pessoal	

	

3.	Requisitos	de	qualificação	e	posição	

	

	 3.1.	Qualificações	relevantes	

	 A	organização,	quando	estiver	envolvida	com	as	áreas	de	educação/instrução	de	

pessoal	ou	planeja	estar	no	futuro,	deve	ter	um	currículo	escrito	que	esteja	disponível	às	

pessoas	que	desejam	completar	a	formação.		

	 Deve	 haver	 um	 documento	 escrito	 explicando	 como	 a	 educação/instrução	 vai	

acontecer,	incluindo	indicadores	de	prazo.	Cabe	à	organização	membro	decidir	a	ordem	

do	 conteúdo	 e	 o	 calendário.	 Esse	 documento	 deve	 ser	 disponibilizado	 para	 os	

alunos/estagiários.			

	 Os	 materiais	 de	 educação/instrução	 devem	 conter	 todas	 as	 áreas	 temáticas	

exigidas	pela	IGDF.		

	 A	 organização	 deve	 contar	 com	 supervisores	 qualificados	 nas	 áreas	 que	

supervisionam.		

	 A	organização	deve	ter	uma	qualificação	inicial	clara,	alinhada	com	as	demandas	

educacionais/instrucionais	de	sua	posição.		

	 As	 organizações	 membro	 decidem	 as	 suas	 qualificações	 iniciais,	 mas	 os	

requisitos	 de	 entrada	 devem	 estar	 alinhados	 com	 as	 demandas	 da	 atividade	 e	 com	 o	

conhecimento/instrução	necessários.		

As	organizações	membro	devem	ter	acreditação	para	o	seguinte:		

• Aprendizagem	Prévia	Acreditada	(APA)	

• Aprendizagem	Experiencial	Prévia	Acreditada	(AEPA)	

	 Um	 documento	 legal	 contendo	 evidências	 de	 que	 tanto	 o	 APL	 quanto	 o	 APEL	

foram	concedidos	deve	estar	disponível	quando	for	apropriado	e	relevante.		

	

	 	 3.2.	Competências	da	posição	

	 As	avaliações	e	provas	aplicadas	aos	alunos	devem,	compreensivelmente,	cobrir	

as	 áreas	 práticas	 e	 de	 ensino,	 adequando-se	 às	 habilidades	 necessárias	 para	 as	

atividades	a	serem	desenvolvidas.	
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	 As	avaliações	práticas/teóricas	que	vão	ser	aplicadas	devem	ser	 indicadas.	Elas	

devem	 se	 adequar	 às	 áreas	 a	 serem	 testadas.	 Exemplos	de	 testes,	 quando	necessário,	

devem	estar	disponíveis	mediante	solicitação.		

	 Não	deve	 haver	 nenhum	viés	 na	 avaliação/teste.	 Existem	diferentes	 formas	de	

assegurar	 isso,	 por	 exemplo,	 podem	 ser	 usados	 assistentes/avaliadores	 externos	 à	

organização.	 Deve	 haver	 um	 esforço	 considerável	 para	 garantir	 que	 o	 processo	 de	

teste/avaliação	seja	justo.		

	 A	equipe	deve	ser	informada	sobre	quando	acontecerão	os	testes/avaliações.		

A	 organização	membro	 deve	 tomar	medidas	 para	 assegurar	 a	 integridade	 acadêmica	

(veja	o	site	do	IGDF	para	acessar	o	documento	sobre	a	Integridade	Acadêmica	IGDF).		

	 A	 organização	 membro	 deve	 manter	 um	 processo	 de	 pedido	 de	 recurso,	

incluindo	a	oportunidade	de	refazer	ou	retomar	um	exame.	Deve	 também	existir	uma	

política	de	recurso	e	os	alunos	devem	estar	a	par	dela.	As	organizações	membro	podem	

estabelecer	 os	 critérios,	 por	 exemplo,	 apenas	 um	 exame	 de	 reposição.	 Se	 houver	

anomalias	devem	ser	dadas	explicações.		

	 A	organização	deve	procurar	obter	feedback	dos	alunos.	Por	exemplo,	gravações	

de	comentários	dos	alunos	e	confirmação	de	que	foram	dadas	a	eles	oportunidades	de	

fazerem	comentários	ou	sugestões.		

	 A	 organização	 deve	 mostrar	 evidencias	 de	 um	 Programa	 de	 Desenvolvimento	

Profissional	contínuo.		

	 Todas	 as	 pessoas	 devem	 ter	 a	 oportunidade	 de	 uma	 experiência	 de	

aprendizagem	contínua	e	relevante.		

	 A	 organização	 deve	manter	 e	 disponibilizar	 todos	 os	 registros	 das	 realizações	

dos	alunos	e	da	equipe.		

	 Todos	os	alunos/equipe	devem	ter	acesso	a	esses	registros	de	suas	realizações.		

	 O	número	mínimo	de	cães-guia	a	serem	treinados	para	validar	uma	qualificação	

como	 Treinador	 de	 Cão-Guia	 (individual,	 que	 trabalha	 apenas	 com	 cães	 e	 não	 com	

candidatos	a	usuários),	é	de	seis,	conforme	a	tabela	abaixo:	

	 Inteiramente	supervisionado	(2)	

	 Parcialmente	supervisionado	(2)	

	 Sem	supervisão		 	 			(2)		
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4.	 Padrão	 4	 –	 Programa	 educacional	 de	 formação	 de	 Instrutor	 em	

Mobilidade	com	Cão-Guia		(GDMI)	
	 O	programa	educacional	de	formação	de	Instrutor	em	Mobilidade	com	Cão-Guia	

deve	assegurar	 a	 consistência	 e	 a	 integridade	do	 curso	que	está	 sendo	ofertado	pelas	

organizações	membros	da	federação	internacional	de	cães-guia.		

	 As	 organizações	 membro	 serão	 avaliadas	 para	 saber	 se	 estão	 aderindo	 aos	

padrões	apresentados	abaixo	e/ou	se	estão	trabalhando	nesta	direção.	

		

10. Conteúdo	do	currículo/curso.	

• Deve	haver	um	programa	por	escrito	no	local	e	ele	deve	estar	disponível	para	os	

alunos.		

• Deve	haver	um	documento	escrito	que	explique	como	o	curso	será	desenvolvido,	

incluindo	indicadores	de	prazos.	Fica	a	critério	da	organização	membro	decidir	a	

ordem	do	conteúdo	e	o	calendário.		

• Os	alunos	devem	ter	acesso	ao	programa	do	curso.		

	

11. Estrutura	do	curso		

• O	programa	deve	conter	todas	as	áreas	temáticas	exigidas	pelo	IGDF.	

• O	programa	deve	aderir	aos	princípios	do	cuidado	humano	conforme	destacado	

no	padrão	5.		

12. Pessoal	educativo		

• Os	supervisores	devem	ser	devidamente	qualificados.	Os	supervisores	diretos	do	

trabalho	 prático	 devem	 ser	 Instrutores	 de	 Mobilidade	 com	 Cão-Guia	 (GDMI)	

qualificados	e	de	organizações	membro	do	 IGDF;	outros	 tutores	devem	 ter	um	

nível	razoável	especialização	reconhecida	na	área.			

13. Qualificações	iniciais	

• A	 organização	 membro	 deve	 exigir	 qualificações	 de	 entrada	 claras,	 alinhadas	

com	 as	 demandas	 do	 curso.	 As	 organizações	 membro	 podem	 decidir	 suas	

qualificações	 de	 entrada,	 mas	 os	 requisitos	 de	 entrada	 devem	 estar	 alinhados	

com	as	demandas	do	curso.		

14. Acreditação	de	Aprendizagem	Prévia	 (AAP)	 e	Acreditação	de	 Experiência	

Prévia	(AEP)	



International Guide Dog Federation – Normas 
 

	 13	

• A	organização	deve	ser	capaz	de	demonstrar	que	a	acreditação	de	aprendizagem	

prévia	(APL)	e	a	acreditação	de	experiência	prévia	(APEL)	serão	dadas	quando	

for	considerado	apropriado.		

15. Avaliação	

• As	avaliações	devem	abranger	 integralmente	 a	 área	de	 aprendizagem	e	devem	

ser	adequadas	ao	conhecimento	necessário.		

• Avaliações	 práticas	 e	 teóricas	 devem	 ser	 identificadas	 e	 se	 adequar	 às	 áreas	 a	

serem	 testadas.	 Exemplos	 de	 testes	 devem	 ser	 disponibilizados	 quando	

requisitado.		

• Não	 deve	 haver	 nenhum	 viés	 na	 avaliação	 –	 existem	 diversas	 maneiras	 de	 se	

alcançar	isso,	por	exemplo,	utilizando	avaliadores	externos	à	organização.	Deve	

haver	 um	 esforço	 considerável	 para	 garantir	 que	 o	 processo	 de	 avaliação	 seja	

justo:		

o Os	 candidatos	 devem	 ser	 informados	 sobre	 quando	 a	 avaliação	 irá	 se	

realizar.			

o A	organização	membro	deve	 tomar	medidas	para	garantir	 a	 integridade	

acadêmica.	 Recorra	 ao	 IGDF	 website	 para	 acessar	 o	 documento	 de	

Integridade	Acadêmica.			

16. Política	de	recursos	

• A	 organização	 membro	 deve	 ter	 uma	 política	 de	 recurso	 que	 inclua	 a	

possibilidade	 de	 se	 refazer	 um	 exame	 e	 os	 alunos	 devem	 estar	 cientes	 dessa	

política.	A	organização	membro	pode	definir	os	critérios,	por	exemplo,	o	re-teste	

só	 pode	 ser	 refeito	 uma	 vez.	 Se	 houver	 anomalias,	 deve	 ser	 procurada	 uma	

explicação.	

17. Feedback	(retorno)	do	curso		

• Deve-se	buscar	feedbacks	dos	alunos	a	respeito	do	curso	e	formas	de	comprová-

los.	 Por	 exemplo,	 gravar	 os	 comentários	 dos	 alunos,	 confirmando	 que	 a	 eles	

foram	dadas	oportunidades	de	comentar.		

18. Desenvolvimento	profissional	contínuo	

• Um	programa	de	desenvolvimento	profissional	contínuo	deve	estar	em	curso	e	

todos	os	instrutores	devem	ter	a	oportunidade	de	acesso	a	esse	programa	para	

aprendizado	contínuo,	relevante	e	para	ganhar	experiência.		

19. Registros		
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• Todos	os	registros	das	realizações	e	conquistas	dos	alunos	devem	ser	mantidos	e	

disponibilizados	a	eles.		

11.	Número	mínimo	de	cães-guia	treinados/duplas	adaptadas		

	 O	 número	 mínimo	 de	 cães-guia	 treinados	 e	 de	 duplas	 cão-guia/usuário	

adaptadas	para	validar	 a	qualificação	 como	 Instrutor	de	Mobilidade	 com	Cão-Guia	

(GDMI)	deve	estar	de	acordo	com	a	tabela	abaixo:	

	

Número	de	cães-guia	treinados	 Número	de	duplas	adaptadas	

Totalmente	supervisionado																				2	 Totalmente	supervisionado																				2	

Parcialmente	supervisionado																	2	 Parcialmente	supervisionado																	2	

Sem	supervisão																																											2	 Sem	supervisão																																											2	

	

	

5.	 Padrão	 5	 –	 Cuidado	 humano,	 treinamento	 e	 tratamento	 dos	 cães-

guia	
	 O	 cuidado	 humano,	 treinamento	 e	 tratamento	 visam	 atender	 às	 necessidades	

físicas	 e	 emocionais	 individuais	 de	 cada	 cão	 ao	 longo	de	 toda	 a	 sua	permanência	 sob	

controle	da	organização	membro.		

	 Alguns	 dos	 fatores	 que	 determinam	 a	 percepção	 canina	 de	 qualquer	 ação	 são	

listados	a	seguir:	

- Temperamento	

- Sensibilidade	corporal	inerente	

- Experiências	passadas	

	

	 A	ênfase	do	IGDF	é	em	compreender	a	linguagem	corporal	canina,	independente	

do	 equipamento	 utilizado,	 assegurando	 que	 o	 cão	 esteja	 relaxado	 e	 confiante.	 Os	

princípios	orientadores	para	o	treinamento	do	cão	devem	se	basear	na	compreensão	de	

uma	 aprendizagem	 operante,	 reforço	 positivo,	 reforço	 negativo,	 punição	 negativa	 e	

punição	positiva.	A	correção	(punição	positiva)	deve	ser	apropriada	às	circunstâncias	e	

à	sensibilidade	do	cão.	As	correções	não	devem	causar	desconforto	 físico	e	emocional	

não	aceitável	para	o	cão.		

	 As	organizações	membro	são	responsáveis	pelo	que	segue:		
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• Garantir	que	sua	equipe	e	voluntários	estejam	cientes	e	atendam	aos	princípios	

de	 cuidado	 humano,	 treinamento	 e	 tratamento	 da	 Federação	 Internacional	 de	

Cão-Guia,	por	meio	de	reuniões	e	discussões	regulares	em	serviço.	

• Garantir	o	bem	estar	de	cada	cão	aceito	sob	seus	cuidados.		

• Se	 a	 qualidade	 de	 vida	 do	 cão	 se	 tornar	 intolerável	 qualquer	 decisão	 sobre	

eutanásia	só	deve	ser	tomada	sob	a	orientação	de	um	veterinário	qualificado.		

• Conformidade	com	as	leis	aplicáveis	em	todas	as	áreas	em	que	atua.			

	

	 Membros	 da	 IGDF	 são	 encorajados	 a	 conduzir	 a	 comunidade	 para	 além	 dos	

padrões	mínimos	de	tratamento	de	cães,	dando	um	exemplo	de	“melhores	práticas”.		

O	 objetivo	 geral	 é	 que	 as	 organizações	 membro	 e	 as	 organizações	 candidatas	 se	

esforcem	para	maximizar	o	uso	do	reforço	positivo	e	minimizar	a	aplicação	de	punição	

positiva1.	

	

6.	Padrão	6	–	reprodução,	criação	de	filhotes	e	serviços	veterinários	
	 As	organizações	membro	devem	ter	um	fornecimento	constante	de	cães	física	e	

temperamentalmente	adequados	para	treinamento.		

	 Para	organizações	membro	que	tenham	estabelecido	programa	de	reprodução	e	

criação	 de	 filhotes,	 esses	 programas	 devem	 seguir	 os	 padrões	 da	 Federação	

Internacional	de	Cão-Guia.		

	 Para	organizações	membro	que	tenham	um	reprodutores	e	filhotes	hospedados	

em	 famílias	hospedeiras	ou	adotivas,	 deve	existir	 acordos	que	 ressaltem	os	direitos	 e	

responsabilidades	da	organização	membro	e	da	família	hospedeira	ou	adotiva.		

	

6. Programas	de	criação	

	 Os	programas	de	criação	devem	ficar	sob	responsabilidade	de	uma	pessoa	com	

conhecimento	 profissional	 apropriado	 e	 experiência	 em	 reprodução	 canina,	 que	

preferencialmente	também	inclua	conhecimento	e	experiência	em	treinamento	de	cão-

guia.	

                                         
1 Os	 princípios	 de	 cuidado	 humano,	 treinamento	 e	 tratamento	 da	 Federação	 Internacional	 de	 Cães-Guia	 estão	
disponíveis	ao	público	sob	demanda.	U.K.	Instituição	de	caridade	registrada	No.	1062441.		
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	 Também	 deve	 haver	 acesso	 aos	 serviços	 de	 veterinário	 com	 especialidade	 em	

criação.		

	

	 	 1.1.	Admissão	

	 Antes	 da	 admissão	 no	 programa	 de	 criação,	 todos	 o	 estoque	 de	 machos	

reprodutores	deve	satisfazer	os	seguintes	critérios:	

• Estar	 livre	 de	 doenças	 genéticas	 comuns	 para	 minimizar	 a	 transmissão	 de	

condições	hereditárias	inaceitáveis.		

• Ter	o	temperamento	avaliado	como	da	qualidade	de	um	cão-guia.		

• A	 genealogia	 deve	 ser	 documentada	 com	 pedigree	 de	 ao	menos	 três	 gerações,	

preferencialmente,	mas	não	necessariamente,	de	linhagens	de	cães-guia.		

	

	 1.2.	Matrizes		

	 As	matrizes	devem	ter	pelo	menos	uma	ciclo	e	ao	menos	12	meses	de	idade	antes	

de	reproduzir.	Elas	não	devem	ter	mais	de	quatro	ninhadas	até	a	idade	de	seis	anos	

sem	que	haja	um	consentimento	por	escrito	de	um	veterinário.		

	 	 	

	 	 1.3.	Cão	padreador	

	 Os	 cães	 padreadores	 devem	 ter	 ao	menos	 12	meses	 de	 idade	 antes	 de	 serem	

usados	com	o	objetivo	de	procriação.		

	

7. Aquisição	de	filhotes/cães	adultos	

	 Quando	uma	organização	membro	aceita	doação	de	cães/filhotes,	eles	devem	ser	

avaliados	 física	 e	 temperamentalmente	 para	 adequação,	 antes	 de	 sua	 admissão	 no	

programa	de	treinamento.		

	

8. Documentos	necessários	para	criação		

	 As	 organizações	 membro	 que	 tenham	 programa	 próprio	 de	 criação,	 devem	

manter	os	seguintes	registros:		

• Identidade	e	detalhes	de	parentesco/pedigree	

• Avaliação	temperamental	dos	pais	

• Calendário	de	planejamento	e	previsão	de	cio	e	cruzamento	

• Checagem	regular	de	sêmen/contagem	de	esperma	
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• Histórico	de	cio/cruzamento		

• Frequência	e	duração	do	acasalamento	

• Tipos	e	datas	de	acasalamento	–	natural	ou	por	inseminação	artificial		

• Número	e	gênero	dos	filhotes	nascidos	

• Número	e	gênero	de	filhotes	natimortos	

• Número	e	gênero	de	filhotes	que	morreram	no	ninho,	incluindo	as	datas	

• Histórico	de	saúde,	peso,	vacinação	e	vermifugação	

• Data	de	desmame		

• Sucesso	de	cada	filhote/ninhada	

• Tipo,	incidência	e	grau	de	anormalidades	hereditárias	

	

9. Filhotes	

	 Mais	 importante	 do	 que	 ser	 colocado	 com	 criadores	 de	 cachorro,	 os	 filhotes	

devem	receber	atenção	e	socialização	humana	constante.	

	

10. Desenvolvimento	de	filhotes	

	 Qualquer	 programa	 de	 criação	 de	 filhotes	 deve	 ficar	 sob	 responsabilidade	 de	

uma	 pessoa	 com	 conhecimento	 profissional	 e	 experiência	 em	 desenvolvimento	 de	

filhotes,	incluindo,	preferencialmente,	experiência	em	treinamento	de	cão-guia.	

	 Os	 programas	 de	 desenvolvimento	 de	 filhotes	 devem	 satisfazer	 os	 seguintes	

critérios:		

• Os	 filhotes	devem	ser	 colocados	 em	 lares	 cuidadosamente	 selecionados	depois	

que	completarem	a	idade	de	6	semanas	–	reconhecida	a	necessidade	de	proteção	

eficaz	pela	vacinação	e	socialização	precoce.		

• Caso	 algum	 filhote	 não	 seja	 colocado	 no	 programa	 de	 desenvolvimento	 de	

filhotes	 	 ou	 seja	 retido	 para	 fins	 de	 reprodução,	 a	 organização	 membro	 deve	

assegurar	que	tais	filhotes	vão	encontrar	lares	apropriados.		

• Deve	 existir	 um	 acordo	 apropriado	 que	 inclua	 os	 direitos	 e	 responsabilidades	

tanto	da	organização	membro	quanto	do	socializador.		

• A	 organização	 membro	 deve	 assegurar	 a	 utilização	 equipamento	 e	 ração	 de	

filhote	adequados.	
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• Os	programas	de	desenvolvimento	de	filhotes	devem	ter	acesso	a	um	centro	de	

serviços	veterinários	comunitário.		

• Os	programas	de	desenvolvimento	de	 filhotes	devem	 incluir	uma	variedade	de	

ambientes	 para	 a	 sequencia	 de	 socialização	 e	 acesso	 a	 transporte	 público	 e	

privado.		

• Os	socializadores	devem	ter	o	suporte	de	visitas	regulares	de	representantes	ou	

supervisores	 do	 desenvolvimento	 de	 filhotes	 que	 mantenham	 os	 registros	

necessários.		

	

11. Documentos	necessários	para	o	desenvolvimento	de	filhotes	

	 A	organização	membro	deve	manter	um	histórico	do	temperamento,	saúde	e	das	

visitas	do	supervisor	de	cada	filhote.	(Os	registros	devem	incluir	relatórios	regulares	e	

progressivos	 da	 performance	 do	 filhote	 (temperamento,	 comportamento	 e	

socialização).		

	

12. Desligamento	de	cães	do	programa	

	 A	organização	membro	deve	ter	uma	política	voltada	para	a	realocação	dos	cães	

removidos	 do	 programa	 de	 desenvolvimento	 de	 filhotes	 em	 qualquer	 estágio	 do	

programa.		

	 A	organização	membro	deve	ter	um	acordo	escrito	com	cada	família	adotiva	de	

um	cão	realocado	em	novo	lar.		

	

13. Serviços	veterinários	

	 As	organizações	membro	devem	ter	o	seguinte:	

• Acesso	a	serviços	veterinários	gerais	e	especializado.	

• Exames	 regulares	 dos	 cães	 para	 detectar	 problemas	 hereditários	 ou	 outros	

problemas	de	saúde,	com	cuidado	imediato	e	apropriado.	

• Um	programa	de	esterilização	(castração/esterilização)	para	todos	os	cães-guia	

antes	de	serem	alocados	com	os	(usuários).		

• Um	 exame	 veterinário	 de	 todos	 os	 cães	 antes	 da	 avaliação	 formal	 e	 do	

treinamento,	 para	 identificar	 anormalidades,	 particularmente	 aquelas	

relacionadas	ao	que	se	segue:		

o Quadris	
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o Ombros	

o Cotovelos	

o Pele	

o Coração	

o Olhos	

• Um	programa	de	vacinação	e	desparasitação	abrangente	.	

• Tomar	providências	para	a	retirada	de	um	cão	a	partir	da	recomendação	médica	

de	um	veterinário.	

• Recomendar	aos	usuários	que	 seus	 cães	 sejam	examinados	por	um	veterinário	

ao	menos	uma	vez	por	ano.		

	

14. Registro	de	serviços	veterinários	

	 Devem	ser	mantidos	 registros	abrangentes	da	 saúde	de	 cada	 cão	durante	 cada	

estágio	 do	 programa.	 Tais	 registros	 devem	 incluir,	 mas	 não	 estão	 limitados,	 àqueles	

exigidos	por	lei.		

	

7.	Padrão	7	–	Avaliação	e	treinamento	de	cães-guia	
	

1. Avaliação	

	 As	 organizações	 membro	 devem	 avaliar	 a	 adequação	 temperamental	 e	 física	

para	 o	 trabalho	 como	 cão-guia	 de	 todos	 os	 cães	 antes	 do	 início	 do	 treinamento.	 Essa	

avaliação	deve	assegurar	que	o	cão	tenha	o	temperamento	básico	necessário,	anterior	a	

qualquer	modificação	durante	o	processo	de	treinamento.		

	

1.1 .	Qualidades	físicas	essenciais	

Os	cães	aceitos	para	treinamento	devem:	

• Ser	fisicamente	sadios,	com	equilíbrio,	marcha	e	resistência	apropriados.		

• Ser	 de	 aparência	 aceitável	 –	 o	 pêlo	 compatível	 com	 o	 clima	 e	 dentro	 da	

capacidade	do	usuário	cuidar.		

• Ter	 a	 idade	 mínima	 de	 12	 meses	 no	 começo	 do	 treinamento.	 A	 raça	 e	 a	

maturidade	 de	 cada	 cão,	 individualmente,	 devem	 ser	 consideradas	 para	 se		

avaliar	 em	 que	 ponto,	 após	 a	 idade	 de	 12	 meses,	 cada	 cão	 individual	 deve	

começar	o	treinamento.		



International Guide Dog Federation – Normas 
 

	 20	

	

1.2 .	Qualidades	temperamentais	essenciais		

	 Os	cães	devem	exibir	as	seguintes	qualidades:		

• Ser	 equilibrado,	 treinável,	 adaptável	 e	 estar	 confortável	 tanto	 na	 presença	 de	

animais	quanto	de	humanos.		

• Ficar	 positivamente	motivado	 pelo	 trabalho	 de	 guia,	 responder	 aos	 comandos	

vocais	e	físicos	do	treinador.	

• Apto	 a	desenvolver	 e	manter	boa	 concentração,	mesmo	na	presença	de	outros	

animais,	principalmente	cães.	

• Adaptar-se	bem	às	mudanças	de	treinamento	e	de	ambiente.		

• Ter	baixo	instinto	de	caça	(instinto	predatório).		

• 	Apresentar	condução	de	trabalho	apropriada	e	lidar	bem	com	a	tensão.		

• Não	desenvolver	um	comportamento	eufórico	ao	ser	acariciado/manipulado.		

• Não	ser	tímido,	parecer	tímido,	nervoso	ou	aparentar	desconfiança	excessiva	ou	

natureza	protetora.		

• Não	ser	muito	dominante	ou	agressivo	de	forma	nenhuma.		

	

1.3 .	Qualidades	essenciais	de	comportamento	social	

	 Os	cães	devem	exibir	as	seguintes	qualidades:		

• Calmos,	 comportamento	 estável	 quando	 não	 estão	 a	 trabalho	 e	 nas	 situações	

sociais.	

• Não	ficar	fuçando	o	chão		

• Ter	 hábitos	 de	 “banheiro”	 limpos	 –	 fazer	 as	 necessidades	 fisiológicas	 sob	

comando	e	em	locais	apropriados.		

• Não	sofrer	de	enjoo	em	viagem.		

	

2. Treinamento		

	

2.1	Princípios	de	treinamento	

	 Os	princípios	orientadores	do	treinamento	de	cães	por	uma	organização	membro	

devem	ser:	

• Aprendizagem	operante	
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• Reforço	positivo	

• Reforço	negativo	

• Correção	

	

	 As	 organizações	 membro	 devem	 ter	 documentação	 de	 suporte	 que	 comprove	

que	o	cão	recebeu	ampla	experiência	por	meio	de	um	curso	de	treinamento	sequencial	e	

que	atingiu	a	proficiência	nos	padrões	de	performance	delineados	nesse	padrão.		

	 Nas	situações	em	que	 fica	aparente	que	o	cão-guia	sabe	qual	é	a	 resposta	para	

um	comando	mas,	por	alguma	razão	 tal	 como	distração,	o	 cão	decide	não	obedecer,	 a	

correção	pode	ser	necessária.		

	 O	 treino	 corretivo	 deve	 ser	 justo,	 consistente	 e	 apropriado	 às	 circunstâncias	

assim	como	à	sensibilidade	do	cão.		

	

2.2 .	Padrões	de	performance	

	 O	 cão	 completamente	 treinado	 deve	 ser	 capaz	 de	 sustentar	 um	 desempenho	

satisfatório	e	seguro,	mantendo	a	concentração	e	o	trabalho	efetivo	apesar	de	distrações	

externa,	sob	uma	variedade	de	condições	ambientais.		

	 Nos	 estágios	 finais	 do	 treinamento	 do	 cão,	 o	 treinamento	 deve	 se	 focar	 em	

qualquer	necessidade	especial	que	o	futuro	usuário	possa	ter.		

	 Antes	 da	 adaptação,	 um	 instrutor	 de	 mobilidade	 com	 cão-guia	 (GDMI)	 deve	

avaliar	o	trabalho	de	cada	cão,	inclusive	nas	condições	de	uso	de	venda,	para	assegurar	

que	o	cão	atende	os	padrões	de	desempenho	conforme	listados	abaixo.		

	

2.2.1 Obediência	consciente		

O	cão	deve	obedecer	os	seguintes	comandos:		

- Aqui	

- Em	frente	

- Senta	

- Deita	

- Fica	

	 O	 cão	 deve	 demonstrar	 competência	 em	 reconhecer	 e	 responder	 a	

comandos	de	localizações	específicas.	
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2.2.2 Recall	

	 O	 cão	 deve	 voltar	 imediatamente	 e	 fazer	 contato	 físico	 com	o	 treinador	

em	resposta	quando	ouve	seu	nome	junto	com	o	comando	“aqui”.	

	

2.2.3 Controle	de	tensão	/	velocidade	

	 O	 cão	 deve	 estar	 relaxado	 quando	 estiver	 andando	 com	 o	 arreio	 sem	

puxar	excessivamente,	curvar	suas	costas	ou	se	rebaixar.	Ele	deve	naturalmente	

se	concentrar	na	rota	a	frente.		

	 O	 cão	 deve	 trabalhar	 a	 um	 ritmo	 constante	 e	 consistente,	 fornecendo	

segurança,	movimento	efetivo	e	fluido	apropriado	ao	seu	líder	e	às	condições	da	

caminhada.	

	

2.2.4 Obstáculos	

	 Os	 obstáculos	 devem	 ser	 evitados	 de	 forma	 a	 ter	 espaço	 livre	 para	 o	

condutor	continuar	seu	caminho	em	segurança.		

	 Se	o	obstáculo	obstruir	o	pavimento	inteiro	o	cão	deve	evitar	a	obstrução	

e,	 ao	 mesmo	 tempo,	 indicar	 ao	 condutor	 a	 necessidade	 de	 retornar	 para	 o	

pavimento	/	passeio	/	calçada	na	primeira	oportunidade.		

	 O	cão	deve	ser	 treinado	para	reconhecer	obstáculos	aéreos	que	ponham	

em	 perigo	 a	 parte	 superior	 do	 corpo	 ou	 a	 cabeça	 do	 condutor	 e	 responder	

apropriadamente	 a	 obstáculos	 familiares	 e,	 em	 uma	 segunda	 aproximação,	 a	

obstáculos	não	familiares.		

	

2.2.5 Pavimento	/	passeio	/	calçada	

	 O	 cão	 deve	 manter	 uma	 posição	 central,	 quando	 possível,	 e	 indicar	

qualquer	 mudança	 na	 superfície	 (por	 exemplo,	 cruzamento,	 degrau,	 escada,	

quebra	na	superfície,	etc.)	se	sentando	ou	ficando	de	pé	o	mais	perto	possível	da	

beirada	a	fim	de	permitir	que	o	condutor	determine	a	resposta	apropriada.	O	cão	

deve,	quando	possível,	indicar	a	localização	mais	apropriada	para	cruzar	a	rua.		

	

2.2.6 Cruzamento	de	rua	

	 Os	cruzamentos:	

- Devem	ser	iniciados	pelo	condutor,	não	pelo	cão.		
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- As	ruas	devem	ser	atravessadas	em	resposta	ao	comando	do	condutor,	em	

linha	reta.		

- Se	um	veículo	atravessar	o	 caminho	na	hora	em	que	 forem	atravessar	o	

cão	deve	esperar	e	não	tentar	retomar	o	cruzamento	até	ser	direcionado	

pelo	condutor.		

- Quando	um	obstáculo	estiver	 localizado	do	outro	 lado	do	cruzamento,	o	

cão	deve	responder	de	forma	a	localizar	o	meio	fio.	

	

2.2.7 Treinamento	de	tráfego		

	 As	 organizações	 membro	 devem	 conduzir	 o	 treinamento	 de	 forma	 a	

garantir	 que	 o	 cão-guia	 dê	 uma	 resposta	 apropriada	 à	 situação	 de	 um	 veículo	

atravessando	 o	 caminho.	 Isso	 pode	 ser	 incorporado	 ao	 treinamento	 de	

cruzamento	de	rua	quando	apropriado.	

	 Ao	 completar	 o	 treinamento	 um	 cão	 deve	 ser	 capaz	 de	 responder	

consistentemente		à	situação	de	um	veículo	atravessando	o	caminho.		

	

2.2.8 Distrações	

	 É	 normal	 que	 o	 cão	 se	 distraia	 com	 certos	 estímulos	 tais	 como	 outros	

animais	ou	comida;	entretanto,	o	cão	deve	prontamente	retomar	a	concentração	

no	trabalho	quando	direcionado.		

	

2.2.9 Locais	públicos	

	 O	 cão	 deve	 se	 comportar	 bem	 em	 todos	 os	 lugares,	 tanto	 a	 trabalho	

quanto	 não.	 O	 cão	 deve	 permanecer	 perto	 do	 líder	 e	 ficar	 onde	 lhe	 for	

direcionado	quando	estiver	descansando.		

	

2.2.10 Transporte	público	

	 O	 cão	 não	 deve	 demonstrar	 nenhuma	 desconfiança	 ou	 preocupação	

quando	o	transporte	público	se	aproxima.	Sob	comando,	o	cão	deve	encontrar	a	

entrada	 do	 veículo,	 embarcar	 de	 forma	 calma	 e	 permanecer	 onde	 lhe	 for	

direcionado	sem	impedir	outros	passageiros.		
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	 Na	descida,	o	cão	 	deve	encontrar	a	saída,	esperar	no	primeiro	degrau	e	

então	 prosseguir	 apropriadamente	 quando	 direcionado,	 em	 uma	 velocidade	

adequada	à	necessidade	do	líder	e	ao	ambiente.		

	

2.2.11	Habilidade	de	caminhada	rural	

	 O	cão	deve	ser	capaz	de	trabalhar	em	situações	onde	não	existam	calçadas	

definidas,	por	exemplo,	na	beira	de	uma	estrada.	Cães	treinados	para	trabalhar	

regularmente	nestas	áreas	devem	ser	capazes	de	manter	uma	distância	próxima	

à	beirada	quando	trabalham	tanto	à	direita	quanto	à	esquerda	da	estrada.		

	

2.2.12 Portas	de	entrada	

	 	 Portas	de	entrada	devem	ser	encontradas	sob	comando.		

	

2.2.13 Escadas	

	 As	 escadas	 devem	 ser	 indicadas	 sob	 comando.	 O	 cão	 deve	 indicar	 a	

mudança	 de	 nível	 na	 superfície	 parando	 o	 mais	 perto	 possível	 da	 escada	 ou	

degrau.	O	 cão	 deve	 fazer	 a	 indicação	posicionando	 as	 patas	 da	 frente	 na	 parte	

mais	 elevada	 quando	 houver	 uma	mudança	 ascendente	 no	 nível	 da	 superfície	

(por	exemplo,	um	passo	para	cima).		

	 O	cão	deve	subir	os	degraus	a	uma	velocidade	apropriada	às	necessidades	

do	condutor.		

	

2.2.14 Elevadores	

	 O	cão	deve	ser	capaz	de	 localizar	a	entrada	de	elevadores	sob	comando.	

Ao	 entrar	 no	 elevador	 o	 cão	 deve	 prosseguir	 até	 a	 parede	 mais	 distante	 do	

elevador,	se	virar	de	frente,	sentar	ou	permanecer	de	pé	e	esperar	calmamente	o	

comando	de	saída.		

	

2.2.15 Escadas	rolantes	

Quando	 treinado	 para	 subir	 em	 uma	 escada	 rolante,	 o	 cão	 deve	 localizar	

apropriadamente	 a	 entrada,	 parar	 o	 mais	 perto	 possível	 do	 local	 de	 entrada,	

esperar	 a	 instrução	 de	 prosseguir	 para	 a	 escada,	 permanecer	 calmo	 durante	 a	

travessia	e	sair	com	suavidade.	
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2.2.16 Fora	de	serviço	

O	 arreio	 deve	 ser	 completamente	 removido	 sempre	 que	 o	 cão	 não	 estiver	

trabalhando.	 Quando	 estiver	 livre	 da	 guia	 ou	 do	 arreio	 o	 cão	 deve	 ainda	

responder	ao	controle.		

	

2.2.17 Caminhada	ou	passeio	com	guia	(fora	de	serviço)	
O	cão	deve	andar	de	forma	controlada	com	a	coleira	solta	ao	lado	do	líder.		

	

8.	Padrão	8	–	especificações	do	canil		
A	construção	do	canil	deve	aderir	ao	que	se	segue:		

• Ser	 larga	o	 suficiente	para	que	o	 cão	 fique	 completamente	 em	pé,	 se	 estique	 e	

possa	se	virar	sem	restrição.	

• Atender	 aos	 regulamentos	 e	 práticas	 estatutários	 de	 construção	 do	 governo,	

cumprindo	os	requisitos	de	acesso,	saúde	e	segurança	e	de	criação	de	caninos.		

• Ser	projetado	e	 construído	 com	materiais	que	promovam	as	melhores	práticas	

de	higiene	e	criação	canina.	O	chão	deve	ser	inclinado,	de	auto-drenagem	e	não	

permeável.		

• Fornecer	ventilação	adequada	e	controle	de	temperatura	para	garantir	a	saúde	e	

a	 segurança	 da	 equipe	 do	 canil	 e	 dos	 cães,	 fornecendo	 proteção	 às	 condições	

meteorológicas	prevalecentes.		

• Fornecer	 à	 equipe	 e	 aos	 cães	 ampla	 visibilidade	uns	dos	outros	 e	do	 ambiente	

circundante.			

• Fornecer	acesso	a	água	quente	e	fria	corrente,	sistema	de	esgoto	e	fornecimento	

de	energia.		

• Ser	projetado	para	garantir	a	segurança	da	equipe	e	dos	cães.		

• Ser	 projetado	 para	 facilitar	 funções	 individuais	 específicas	 da	 criação	 de	 cães,	

tais	 como	 reprodução,	 chegada,	 treinamento,	 isolamento,	 clínica	 veterinária	 e	

hospital.		

• Fornecer	áreas	adequadas	para	liberdade	assistida	e	corrida	livre.		

	

9.	Padrão	9	–	Prédios	e	transporte		
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1. Prédios	

Todos	 os	 prédios	 devem	 cumprir	 com	 os	 regulamentos	 e	 práticas	 estatutários	 de	

construção	 do	 governo,	 cumprindo	 os	 requisitos	 de	 acesso,	 saúde	 e	 segurança	 para	

garantir	a	saúde	e	a	segurança	dos	candidatos	e	da	equipe.		

	

2. Transporte		
As	organizações	membro	devem	providenciar	veículos	que	aderem	ao	que	se	segue:	

• Fornecer	transporte	seguro	e	confortável	para	os	candidatos,	equipe	e	cães.		

• Ser	 desenhado	 ou	 apropriadamente	modificado	 para	 garantir	 a	 segurança	 dos	

candidatos,	da	equipe	e	dos	cães.		

• Ter	controle	de	temperatura	apropriado	e	ser	continuamente	ventilado,	mesmo	

quando	estacionado.		

	

10.	Padrão	10	–	Administração	
As	organizações	membro	devem	ter	políticas	claramente	documentadas,	procedimentos	

e	registros	nas	seguintes	áreas:	

• Serviço	de	atendimento	ao	candidato	(candidato	a	usuário)	

• Saúde	e	bem-estar	caninos,	avaliação	e	treinamento	

• 	Recursos	Humanos	

• Criação	

	

1. Serviço	de	atendimento	ao	candidato	(usuário)	

As	 organizações	 membro	 devem	 assumir	 as	 seguintes	 responsabilidades	 no	 que	 diz	

respeito	aos	registros	do	candidato	a	usuário:		

• Manter	todos	os	registros	e	ter	uma	política	de	arquivamento	consistente	com	as	

leis	aplicáveis.		

• Garantir	a	integridade,	segurança	e	acesso	controlado	aos	registros	do	candidato	

a	usuário	e	outras	informações	confidenciais.		

	

2. Treinamento	dos	cães,	saúde	e	bem-estar	

2.1 .	Registros	da	criação	
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Todos	os	cães	que	passarem	pela	organização	membro	devem	ser	identificados	com	

chip	 e/ou	 tatuados	 com	 um	 número	 de	 identificação	 rastreável	 pela	 organização	

membro.	Quando	as	tatuagens	forem	a	forma	de	identificação	escolhida,	elas	devem	

ser	 realizadas	 por	 um	 veterinário	 por	 meio	 do	 uso	 de	 sedação	 ou	 anestésico,	

minimizando	assim	qualquer	desconforto	associado	ao	procedimento.		

As	 organizações	 membro	 devem	 manter	 registros	 claros	 e	 precisos	 de	 cada	 cão.	

Esses	registros	devem	conter	as	seguintes	informações:	

• Identidade	–	Nome	e	número	

• Data	de	nascimento	

• Sexo	

• Parentesco	

• Raça	

• Cor	

• Doenças	hereditárias	

	

3. Avaliação	e	treinamento	dos	cães	

Devem	ser	mantidos	os	seguintes	registros,	relacionados	ao	treinamento	e	à	avaliação	

do	cão:	

• A	data,	 progresso	 e	 resultado	 final	 das	 avaliações	 físicas	 e	 temperamentais	 do	

cão.		

• O	 desenvolvimento	 progressivo	 do	 cão	 no	 programa	 de	 treinamento	 (em	 uma	

base	mínima	semanal).	

• As	informações	e	os	motivos	pelos	quais	um	cão	não	se	qualifica	e	em	que	ponto	

o	cão	foi	desligado	do	programa.		

• Um	 registro	 confirmando	 que	 foi	 feita	 uma	 caminhada	 final	 de	 revisão	 do	

treinamento	e	que	o	cão	é	competente	para	ser	adaptado	com	um	candidato.		

	

4. Saúde	canina	

Todos	 os	 registros	 de	 saúde	 devem	 ser	 datados	 e	 mantidos	 separadamente	 dos	

registros	de	treinamento.	Devem	incluir	o	que	se	segue:		

• Checagem	de	peso	regular	

• Exames	veterinários	regulares	
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• Planos	de	diagnose	e	tratamento	

• Vermifugação	parasita	interna	e	externa		

• Vacinação	

• Doenças	maiores	e	menores,	cirurgias	e	administração	de	anestésicos	quando	for	

o	caso	

• Desordens	hereditárias	

	

5. Recursos	humanos	

As	 organizações	 membro	 devem	 mostrar	 evidências	 de	 um	 sistema	 de	 gestão	 de	

desempenho	de	pessoal	técnico,	incluindo	o	que	se	segue:		

• Supervisão	de	equipe	por	supervisores	e	diretores.		

• Revisão	por	pares	e	avaliação	técnica.	

• Avaliação	de	desempenho	e	desenvolvimento	de	pessoal.		

As	 organizações	 membro	 devem	 mostrar	 evidências	 de	 um	 procedimento	 de	

recrutamento	de	 equipe,	 entrada	 e	 saída	de	pessoal.	 As	 organizações	membro	devem	

mostrar	evidencias	de	um	procedimento	para	reclamação	de	pessoal.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



International Guide Dog Federation – Normas 
 

	 29	

Apêndice		

	

	

	

	

	

	

	

	

Declaração	de	missão		

	
“A	missão	da	Federação	Internacional	de	Cães-Guia	é	apoiar	seus	membros	em	

seus	esforços	para	incentivar	e	promover	o	fornecimento	de	cães-guia	como	

meio	de	mobilidade	independente	para	pessoas	cegas	ou	com	deficiência	

visual”	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 



International Guide Dog Federation – Normas 
 

	 30	

	

	

	

	

	

	

	

Princípios	de	atendimento	ao	cliente	
	

1. As	organizações	membro	são	responsáveis	por	conhecer	e	seguir	os	objetivos	da	

missão	e	as	normas	da	Federação	 Internacional	de	Cães-Guia	 (IGDF)	e	garantir	

que	 as	 suas	 atividades	 promovam	 a	 independência,	 respeito,	 dignidade	 e	

tratamento	justo	aos	clientes.		

	

2. O	 acesso	 aos	 serviços	 das	 organizações	 membro	 devem	 ser	 livres	 de	

discriminação	 de	 qualquer	 tipo,	 incluindo	 as	 de	 raça	 ou	 cor,	 gênero	 ou	

preferência	sexual,	nacionalidade,	idade,	estado	civil	ou	social,	religiosa,	crenças	

políticas	ou	deficiência.			

	

3. As	 organizações	 membro	 devem	 garantir	 que	 cada	 pessoa	 que	 cumpra	 os	

critérios	 de	 elegibilidade	 dos	 membros	 e	 esteja	 buscando	 um	 serviço	 tenha	

acesso	 aos	 serviços	 com	 base	 em	 sua	 necessidade	 relativa	 e	 nos	 recursos	

disponíveis.		

	

4. Os	 candidatos	 tem	 o	 direito	 de	 apagar,	 especificar	 ou	 completar	 informações	

sobre	 o	 tipo,	 propósitos	 e	 limites	 dos	 serviços	 oferecidos	 pela	 organização	

membro.		

	

5. Candidatos	 e	 usuários	 tem	 o	 direito	 de	 apagar,	 especificar	 ou	 completar	

informações	 sobre	 seus	 direitos	 e	 responsabilidades	 como	 um	 candidato	 das	

organizações	membro.	
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6. Cada	candidato/usuário	 individual	pode	optar	por	receber	serviços,	ou	recusar	

ou	abandonar	um	serviço	a	qualquer	tempo,	sem	prejudicar	qualquer	solicitação	

futura	por	serviços	da	Organização	Membro.		

	

7. Candidatos	que	são	aceitos	no	programa	para	receberem	serviços	tem	o	direito	

de	encerrar	sua	candidatura	a	qualquer	tempo.		

	

8. As	Organizações	Membro	também	tem	direitos,	 incluindo	o	direito	a	retirar	um	

serviço	 se	 for	 determinado	 que	 os	 resultados	 positivos	 para	 o	 cliente	 serão	

insuficientes.	 As	 Organizações	Membro,	 entretanto,	 devem	 fazer	 uma	 consulta	

prévia	ao	candidato	ou	usuário	antes	de	retirar	o	serviço.		

	

9. Os	candidatos	 têm	o	direito	de	receber	uma	avaliação	sobre	suas	habilidades	e	

prontidão	 para	 se	 beneficiarem	 dos	 serviços	 de	 mobilidade	 com	 cão-guia	

oferecidos	pelas	Organizações	Membro.		

	

10. Os	 candidatos	 avaliados	 como	 inadequados	 ou	 que	 ainda	 não	 estejam	 prontos	

para	 o	 aprendizado	 com	 cão-guia	 têm	 o	 direito	 de	 receber	 os	motivos	 para	 a	

recusa	de	sua	candidatura.		

	

11. Candidatos	mal	sucedidos	têm	o	direito	de	recorrer,	de	acordo	com	a	política	da	

Organização	Membro,	 se	 acreditarem	que	 sua	 candidatura	não	 foi	 considerada	

de	forma	justa.		

	

12. Candidatos	que	 apresentarem	queixas	por	 escrito	devem	ser	 encaminhados	 ao	

procedimento	de	 reclamação	da	Organização	Membro.	Deve	 ficar	 claro	para	os	

Candidatos	que	eles	não	 serão	prejudicados	no	 recebimento	de	 serviços	 atuais	

ou	futuros	por	terem	acionado	o	procedimento	de	reclamação.	

	

13. Os	 Candidatos	 têm	 o	 direito	 de	 serem	 tratados	 com	 respeito	 e	 dignidade	 em	

todos	 os	 momentos	 que	 estiverem	 lidando	 com	 a	 Organização	 Membro,	 seus	

funcionários	e	representantes.		
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14. Os	 candidatos	 têm	 o	 direito	 de	 receber	 informação	 da	 Organização	 Membro	

sobre	 o	 histórico	 de	 saúde	 e	 treinamento	 de	 seu	 cão-guia	 quando	 esta	

informação	 específica	 tiver	 influência	 sobre	 a	 performance	 do	 cão,	 seu	

tratamento	ou	cuidado.		

	

15. Os	candidatos	têm	o	direito	de	acesso	aos	serviços	da	Organização	Membro	sem	

que	seja	necessário	que	participem	de	arrecadação	de	fundos,	relações	públicas	

ou	atividades	promocionais	da	organização,	a	menos	que	expressem	seu	desejo	

de	participar.		

	

16. Deve-se	 manter	 a	 confidencialidade	 dos	 registros	 dos	 candidatos/usuários,	

podendo	ser	utilizados	ou	 liberados	apenas	quando	permitido	ou	exigido	pelas	

leis	aplicáveis.		

	

17. Se	 as	 leis	 aplicáveis	 preverem	 que	 o	 candidato/usuário	 ou	 uma	 terceira	 parte	

têm	o	direito	a	negar	informação	específica	a	qualquer	organização	que	solicite	

essa	 informação,	 a	 observância	 de	 tal	 lei	 não	 deve	 afetar	 o	 status	 do	

candidato/cliente	ou	a	adesão	da	organização	à	Federação	Internacional	de	Cães-

Guia.		
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	 O	 que	 se	 segue	 é	 um	 novo	 procedimento	 recomendado	 pelo	 Comitê	 de	

Acreditação	–	CA,	para	a	revisão	contínua	dessas	normas,	conforme	assinalado	no	início.	

Devido	à	falta	de	procedimentos	escritos	houveram	períodos	de	confusão,	uma	vez	que	

existiam	múltiplas	cópias	das	normas	sendo	utilizadas	para	as	avaliações.	A	avaliação	é	

um	benefícios	mais	significativos	da	filiação	e	esse	procedimento	deve	prover	um	nível	

de	integridade	profissional	aos	padrões	usados	durante	a	avaliação.		

	

Normas	da	Federação	Internacional	de	Cães-Guia		

Procedimentos	de	revisão	/	correção	

	

	 As	 Normas	 da	 Federação	 Internacional	 de	 Cães-Guia	 é	 um	 documento	 vivo.	 É	

essencial	que	sejam	revisadas	regularmente	e	quando	a	sua	revisão	for	necessária.	Isto	

ficará	 sob	 responsabilidade	 do	 Comitê	 de	 Acreditação	 –	 CA,	 que	 irá	 envolver	

avaliadores,	 subcomitês	 e	 especialistas	 técnicos	 quando	 necessário.	 As	 normas	 pares	

serão	 revistas	 nos	 anos	 pares,	 e	 as	 normas	 ímpares	 nos	 anos	 ímpares.	 Assim,	 uma	

revisão	completa	será	realizada	a	cada	dois	anos.	O	CA	finalizará	um	cronograma	e	um	

processo	 a	 ser	 seguido	 no	 ano	 seguinte,	 dois	 meses	 antes	 do	 início	 daquele	 ano	 e	

passará	essa	informação	para	o	presidente	do	conselho.	O	presidente	do	CA	apresentará	

para	o	presidente	do	conselho	a	minuta	de	cada	norma	conforme	concluído,	observando	

se	 foram	 recomendadas	 alterações	 ou	 com	uma	 cópia	 da	norma	 acrescida	da	palavra	

“revisada”,	denotando	que	não	foram	recomendadas	alterações.	É	responsabilidade	do	

presidente	do	conselho	notificar	o	CA	se	as	alterações	recomendadas	nas	minutas	ou	o	

status	 de	 revisado	 foram	 ratificados.	 Caso	 não	 tenha	 sido	 ratificado	 o	 presidente	 do	

conselho	direcionará	o	CA	para	dar	continuidade	ao	trabalho	e	realizar	a	resubmissão.	

Cada	norma	deve	conter	a	informação	corrigida	ou	revisada	ao	final	dela.	O	cronograma	

de	trabalho	em	cada	norma	ao	longo	do	ano	deve	ser	feito	de	forma	tal	que	ao	final	do	

ano	 todas	as	normas	programadas	para	aquele	ano	estejam	completas	e	 ratificadas.	É	

responsabilidade	do	escritório	distribuir	cópias	das	normas	ratificadas	ao	longo	do	ano	

no	início	do	ano	seguinte.	As	normas	corrigidas/revisadas	e	ratificadas	em	anos	pares	

terão	efeito	no	início	do	ano	ímpar	seguinte.	Poderá	ser	dado	tempo	adicional,	a	critério	

da	diretoria,	para	que	as	mudanças	ocorram,	caso	as	alterações	a	serem	realizadas	na	

norma	 necessitem	 de	 tempo	 adicional	 para	 serem	 cumpridas.	 	 As	 normas	 correntes	

serão	postadas	no	website	no	início	de	cada	ano.	 


