


PARABÉNS!



A partir de agora, você se torna o principal responsável por seu 
animal de estimação! Se esta é a sua primeira experiência como 
tutor de um cãozinho, há muito o que aprender sobre o que esperar 
e como lidar com certas mudanças à medida que ele cresce. 

As primeiras semanas com um novo cachorro é algo emocionante, 
mas também pode ser um desafio. Muitas dúvidas podem surgir 
nesse início. Para te ajudar, preparamos este guia com as principais 
informações para que você consiga criar uma relação confiante e 
saudável com seu novo amigo.

Devemos compreender que essa relação é construída com doses de 
paciência e dedicação. Juntos vocês vão descobrindo um universo 
de possibilidades e encantos. Aproveite esses momentos!

A amizade e a lealdade de um cão são incondicionais, transparentes 
e duradouras. Cuide e trate bem de seu cãozinho, e, em troca, ele 
fará o melhor que puder por você.

Nós da Quatree ficamos felizes em poder contribuir com a criação 
do seu novo amigo. Este guia de orientações será um suporte para 
você garantir saúde, bem-estar e longevidade para o seu cãozinho.

 

SEJA 
BEM-VINDO 
AO MUNDO 

DOS FILHOTES!

VIVA O 
MAIS NOVO 

MEMBRO
DA FAMÍLIA!
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PREPARANDO
A CASA

Pensar com antecedência e se preparar desde cedo ajudará a tornar 
a chegada do seu cãozinho na nova casa mais confortável e tranquila. 
Certifique-se que você tem os materiais básicos necessários para 
os cuidados diários e o bom desenvolvimento do seu filhote. Você 
irá precisar de:

CAMA CONFORTÁVEL E COBERTA. 
Seu cãozinho irá precisar de uma cama para dormir. 
Filhotes adoram deitar-se em cima de cobertores 
ou mantinhas.

RECIPIENTES PARA ÁGUA E PARA RAÇÃO. 
O melhor material é o aço inoxidável.

UMA COLEIRA COM GUIA.  
Você precisará substituir à medida que o filhote 
cresce. Preferencialmente, grave uma plaquinha na 
coleira com o nome do animal e seu telefone. 

PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL. 
Shampoo e condicionador. Caso o seu cachorro 
tenha pelo longo, também é necessário uma 
escova para pelos.

BRINQUEDOS PRÓPRIOS PARA FILHOTES. 
São importantes para distrair o seu cão e 
desenvolvê-lo mentalmente.

Filhotes gostam de mastigar e são bastante curiosos, por isso, todo 
cuidado para evitar que façam algum estrago é essencial, então, 
deixe fora do alcance do seu cãozinho objetos que ele não possa 
morder.

Cuidado! Mantenha guardado todos os objetos que possam 
representar risco para ele, como pontiagudos ou que possam se 
quebrar.
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NUTRIÇÃO 

NECESSIDADES NUTRICIONAIS 

Filhotes de cães têm necessidades nutricionais diferentes das 
de cães adultos e é importante que os filhotes recebam uma  
alimentação adequada para o seu desenvolvimento. A nutrição é a 
base para a saúde dos cães e deve ter como objetivo promover um 
crescimento saudável e qualidade de vida.

Filhotes, por estarem em período de intenso desenvolvimento, 
possuem uma demanda de nutrientes maior que a de adultos. 
Quantidades adicionais de proteínas, energia e vitaminas são 
necessárias para que eles desenvolvam de forma satisfatória o seu 
potencial genético. Isso não significa que devam receber excessos.
 
MANEJO ALIMENTAR DO FILHOTE
 
Do nascimento até 3 semanas
Os filhotes de cães dependem exclusivamente do leite materno.

Desmame (3 a 8 semanas)
Os filhotes começam a consumir alimentos sólidos. Deve-se 
permitir que eles tenham livre acesso a um alimento apropriado 
entre as mamadas. Podem ser alimentados com ração umedecida 
com um pouco de água morna, não sendo recomendado leite. 
Diminua gradualmente a quantidade de água colocada na ração 
até o filhote se adaptar à ração seca.

1.  Água
É um nutriente essencial para a vida. Deixe sempre disponível para 
o seu cãozinho água fresca e limpa.

2. Local das refeições
Escolher um local tranquilo e sempre à sombra, longe do lugar de 
eliminação de fezes e urina. Forneça o alimento sempre no mesmo 
comedouro, no mesmo ambiente e, preferencialmente, nos mesmos 
horários. 
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NUTRIÇÃO 

2 a 3   meses 4 a 6  meses Após 6 meses

5. Recompensas 
Não acostume seu cão com outros alimentos que não sejam 
os próprios para ele. Quando quiser recompensá-lo por algum 
comportamento positivo, utilize a própria ração ou snacks para cães.

4 3 2

3. Quanto fornecer do alimento escolhido
Os rótulos dos alimentos apresentam as recomendações diárias 
de consumo de acordo com o peso e a idade do filhote.

4. Frequência das refeições
Filhotes devem receber a porção diária recomendada de 
alimento dividida em refeições a depender da sua idade, seguindo 
as recomendações do quadro abaixo para que haja melhor 
aproveitamento. Não coloque mais alimento que o necessário.
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NUTRIÇÃO 
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6. Troca de alimento 
O seu cão precisará de alguns dias para se adaptar ao novo 
alimento, por isso, faça a troca de forma gradativa, misturando o 
novo alimento ao anterior e aumentando a proporção ao longo de 
um período de pelo menos 5 dias até substituir completamente o 
alimento anterior, conforme sugestão abaixo:

1º DIA

5º DIA

2º DIA

3º DIA 4º DIA
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NUTRIÇÃO 

RECOMENDAÇÕES:

1. Não alimente o cão antes de passear com ele de carro, assim 
você evita que haja algum desconforto para o animal ou até mesmo 
vômitos.

2. Caso tenha dois ou mais animais, é importante separá-los na 
hora de comer para controlar a quantidade ingerida por cada um, 
evitando que o cão dominante, em competição com os outros, 
coma mais que o necessário, e os cães submissos comam menos 
que o necessário. 

DICA: mantenha a embalagem 
do alimento sempre fechada 
para conservar sua crocância.

VEJA O VÍDEO
E SAIBA MAIS
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NUTRIÇÃO 

Energia • A necessidade energética de um filhote 
na fase de crescimento pode ser até 3x superior à 
necessidade de um cão adulto.

Lipídeos • Os lipídeos representam uma fonte 
energética muito concentrada e, ao mesmo tempo, 
fornecem  ácidos graxos essenciais. 

Proteínas • As proteínas são elementos constitutivos 
indispensáveis do organismo. Durante o crescimento, a 
maior necessidade de proteínas está ligada à formação de 
novos tecidos e a um maior gasto energético.

Cálcio e fósforo • Durante o crescimento, as 
necessidades de cálcio e fósforo também são maiores 
em relação as de um cão adulto. Os alimentos 
comerciais contêm a quantidade adequada, portanto, 
não necessitam de suplementações.

Vitaminas e minerais •  As vitaminas A e E, junto 
a um correto nível de selênio e zinco, são muito 
importantes para a proteção do sistema imune.

O QUE TEM DE DIFERENTE EM 
UM ALIMENTO DE FILHOTE?

A nutrição adequada oferece suporte ao crescimento e ao 
desenvolvimento, fornecendo todos os nutrientes essenciais 
para a saúde do filhote. Eles são muito ativos e desenvolvem-
se rapidamente, portanto, nutrientes fornecidos na alimentação 
devem garantir as necessidades de manutenção e, ao mesmo 
tempo, as necessidades de crescimento.
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NUTRIÇÃO 

FORNECENDO O MELHOR ALIMENTO

Alimento Super Premium formulado com conservantes 100% 
naturais e livre de transgênicos, garantindo fácil digestão e 
absorção dos nutrientes. 

Por meio de uma nutrição completa e balanceada, podemos 
contribuir com o crescimento forte e saudável do seu filhote.
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NUTRIÇÃO 

INGREDIENTES ESPECIAIS

+SAÚDE

Desenvolvimento Cerebral - DHA

Saúde da pele e pelagem

Essencial para o desenvolvimento 
do cérebro, proporciona melhor 

capacidade de aprendizado e 
mais saúde para a visão.

Ômegas 3 e 6, biotina e zinco 
contribuem para a manutenção 
da integridade da pele e a beleza 

da pelagem.

Saúde intestinal
e alta digestibilidade

Fibras funcionais naturais: 
prebióticos (MOS e FOS),

polpa de beterraba e extrato
de yucca asseguram uma ótima 
digestibilidade e alta absorção

dos nutrientes.

Redução do tártaro e mau hálito

Vida longa e saudável

Hexametafosfato de sódio
reduz o acúmulo de tártaro
e favorece a saúde bucal.

 A combinação de proteínas 
selecionadas e ingredientes 

naturais e funcionais garante
um crescimento saudável

para o seu filhote.

Reforço das defesas naturais
Antioxidantes naturais, 

maçã e chá verde, 
diminuem a formação de radicais 

livres e reforçam as defesas 
naturais do filhote.
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NUTRIÇÃO 

QUATREE SUPREME
Raças Pequenas  

Alimento Super Premium especialmente desenvolvido para  
atender as exigências de cães filhotes de pequeno porte.

Também recomendado para 
fêmeas gestantes e lactantes.

Formato especial 
da partícula para 

filhotes

1
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NUTRIÇÃO 

DHA 
Desenvolvimento do cérebro e da visão.

CRESCIMENTO SAUDÁVEL 
Proteínas de alta qualidade e equilíbrio adequado  
de vitaminas e minerais.

ALTA DIGESTIBILIDADE 
Formulado com ingredientes de alta digestibilidade  
e melhor aproveitamento.

SAÚDE INTESTINAL 
Fibras funcionais naturais: prebióticos (MOS e FOS), 
polpa de beterraba e extrato de yucca, que auxiliam na 
redução de volume e odor de fezes.

CÁLCIO E FÓSFORO  
Importantes para o desenvolvimento ósseo e corporal.

G U I A  D O S  F I L H O T E S 15
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NUTRIÇÃO 

QUATREE SUPREME
Raças Médias e Grandes  

Alimento Super Premium especialmente desenvolvido para   
atender as exigências de cães filhotes de médio e grande portes.

Formato especial 
da partícula para 

filhotes

Também recomendado para 
fêmeas gestantes e lactantes.

10,1

15
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NUTRIÇÃO 

DHA 
Desenvolvimento do cérebro e da visão.

CRESCIMENTO SAUDÁVEL
Proteínas de alta qualidade e equilíbrio adequado de 
vitaminas e minerais.

ALTA DIGESTIBILIDADE 
Formulado com ingredientes de alta digestibilidade e 
melhor aproveitamento.

SAÚDE INTESTINAL
Fibras funcionais naturais: prebióticos (MOS e FOS), 
polpa de beterraba e extrato de yucca, que auxiliam na 
redução de volume e odor de fezes.

CÁLCIO E FÓSFORO  
Importantes para o desenvolvimento ósseo e corporal.

ARTICULAÇÕES E OSSOS SAUDÁVEIS
Glucosamina e condroitina.
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NUTRIÇÃO 

QUANDO COMEÇAR  
A DIETA DE ADULTOS?

Quanto menor o porte do seu cão, mais cedo ele se torna adulto.  
É importante acompanhar essa transição para oferecer um alimento 
adequado para cães adultos. A dieta deve ser introduzida gradualmente.

RAÇAS 
MÉDIAS E GRANDES: 

de 12 a 18 meses

RAÇAS
PEQUENAS: 

a partir de 12 meses

18

https://www.granvitapet.com.br/linha-de-produtos/super-premium/cao


NUTRIÇÃO 

ALIMENTOS CONTRAINDICADOS

Alguns alimentos podem causar problemas de saúde para o 
animal. Para ajudar você a cuidar do seu filhote, indicamos abaixo 
os alimentos que devem ser evitados:

ABACATE ÁLCOOL

CAFÉ E CHÁ

UVAS PASSAS

CEBOLA E ALHO

PIMENTAS

CHOCOLATE

CARAMBOLA DOCES DIETÉTICOS
( XILITOL )

MACADÂMIA

G U I A  D O S  F I L H O T E S 19



PRIMEIROS 
CUIDADOS

VACINAÇÃO 

Antes de iniciar o contato do filhote com o mundo, ele deve estar 
protegido de doenças facilmente transmissíveis. Os cães devem 
ser imunizados antes que comecem a passear pelas ruas.

Ao nascimento, os filhotes contam totalmente com os 
anticorpos fornecidos  pelo leite da mãe para protegê-los contra 
microrganismos nocivos. Com o passar do tempo, essa proteção 
começa a desaparecer e os filhotes ficam vulneráveis a doenças 
infecciosas.

A partir dos 45 dias de vida, o cão pode receber a 1ª dose das 
vacinas múltiplas V8 ou V10. Essas protegem o animal contra uma 
série de doenças. São necessárias 3 doses com intervalo de 21 a 
30 dias. Os reforços anuais, então, são necessários para garantir 
a proteção contínua.

A partir dos 4 meses, o cão deve ser imunizado com uma dose da 
vacina antirrábica, que é obrigatória em todo o território nacional.

Mantendo-o em repouso! Você pode notar que o filhote parece um 
pouco quieto ou apático nas primeiras 24 horas após a aplicação 
da vacina. Isso acontece porque o sistema imunológico do animal 
está trabalhando para reagir à vacinação e produzir os anticorpos.

Recomendamos que você converse 
com seu veterinário em busca 
de mais informações sobre os 
programas de vacinação do seu cão.
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PRIMEIROS 
CUIDADOS

VERMIFUGAÇÃO

O vermífugo também é um importante cuidado com a saúde 
do animal e de toda família.  
 
Geralmente, os cães são vermifugados de 3 a 4 vezes ao ano, 
mas o ambiente em que o animalzinho vive ou frequenta, a 
rotina dos banhos e outros fatores devem ser considerados 
para determinar a periodicidade de vermifugação.

As consultas médicas veterinárias permitem o acompanhamento 
e realização de desverminização do animal.

CONTROLE DE PARASITAS

Cães são susceptíveis a diversos parasitas diferentes, inclusive 
carrapatos, pulgas e dirofilárias, que podem ser encontrados 
durante sua vida cotidiana normal. 

Uma grande variedade de produtos está disponível para o 
tratamento e prevenção de parasitas, como coleiras contra 
pulgas, aplicações de sprays e pastilhas. Planos de prevenção e 
tratamento devem ser conversados com o médico veterinário 
para garantir que seu cão receberá a proteção correta.
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DIA A DIA

CANTINHO DO FILHOTE
Seu filhote precisará de tempo para se adaptar ao novo ambiente. 
Além disso, é provável que ele sentirá falta da família dele até que 
se acostume com você.

Monte uma área segura na casa especialmente preparada para o 
novo filhote e restrinja esse espaço com cercas ou portões. Limite 
os locais onde você não quer que o seu cãozinho entre. 

A dentição faz parte do seu processo de crescimento. 
Infelizmente para os donos, os filhotes podem mastigar o 
que puderem encontrar. Remova os objetos do alcance do seu 
animalzinho. Você protegerá sua casa, evitará maus hábitos e, o 
mais importante, manterá seu filhote seguro.

Para ajudar a evitar incidentes indesejados, deixe alguns brinquedos 
para ele.

Quando você trouxer seu novo filhote para casa, é uma boa ideia 
mantê-lo dentro dos limites de apenas um ou dois quartos no início.

DICA: Se possível, deixe um pano com o 
cheiro da mãe e dos irmãozinhos. Se você 
não tiver acesso a esse material, pode deixar 
uma roupa sua ou um pano com seu cheiro.
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DIA A DIA

COMO FICAR SOZINHO
A maioria dos cães querem estar perto de seus tutores o tempo 
todo e aqueles que não aprenderam como ficar sozinhos podem 
exibir comportamentos indesejáveis. 

Ao sair de casa, é comum o sentimento de culpa por deixar o 
filhote sozinho por um tempo, por isso, é natural dar muita atenção 
e carinho ao animalzinho como uma forma de pedir desculpas, e, 
ao retornar, ele te recebe com uma grande festa. Porém, esse 
comportamento pode gerar ainda mais ansiedade.

O ideal é tornar esses momentos de afastamento naturais para que 
o filhote entenda que isso é algo comum e sem grande importância.  
 
Aqui estão algumas dicas simples para ajudar seu cãozinho a ficar 
bem em casa sozinho:

Saia de casa como se nada estivesse acontecendo. 
Ao retornar, pode ser útil ignorar o filhote por alguns 
minutos para que ele não seja recompensado por 
qualquer comportamento de demasiada excitação.
Se tiver havido um acidente e ele tiver feito bagunça 
na casa, deve-se simplesmente limpar, como se nada 
tivesse acontecido, e nunca o punir por isso.  
Um novo amigo, como um outro cão ou um gato, é 
um ótimo companheiro para brincar e ajudar a passar o 
tempo.
Faça uma caminhada ou exercícios com o seu cãozinho 
antes de sair, assim ele ficará uma grande parte do dia 
descansando. Mas lembre-se das vacinas em dia. 
Mantê-lo ocupado com brinquedos é importante para 
que o longo tempo de espera seja prazeroso e divertido. 
Cães filhotes dormem uma boa parte do tempo. 
Prepare um local quentinho e protegido para que ele 
possa descansar.
Recompense seu cão com um petisco ou atenção 
quando ele estiver em silêncio longe de você.
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ADESTRAMENTO 
E APRENDIZAGEM

Nunca é cedo demais para começar a treinar um filhote. Nessa 
fase da vida, ele aprende tudo com mais rapidez e facilidade, 
cria-se um forte laço de afeto e o cãozinho irá aceitar com mais 
tranquilidade a sua liderança, evitando que no futuro ele se torne 
um animal dominante ou com tendências agressivas.

Os hábitos que os filhotes aprendem desde cedo estarão com eles 
durante toda a vida, desde boas habilidades de socialização até as 
boas maneiras. 

É preciso dedicar tempo, energia, paciência e consistência 
no processo educativo do cão. O princípio do treinamento é 
recompensar o bom comportamento e ignorar comportamentos 
indesejados.

Use tons de voz diferentes para falar quando o seu filhote fizer 
algo positivo ou negativo. Com o tempo, ele saberá distinguir o 
que é certo e o que é errado apenas com a entonação da sua voz. 

A maioria dos cães anseiam por atenção, e até mesmo atenção 
negativa, como broncas ou gritos, podem ser recompensas e 
incentivar o comportamento indesejado. 

Como ensinar a não pular em você 
Se seu filhote pular em você, não lhe dê nenhuma atenção: dê-lhe 
as costas e cruze os braços. Quando ele se sentar, recompense-o 
com carinho e elogios. Se ele ficar agitado e pular de novo, afaste-
se dele imediatamente. Logo ele aprenderá que manter-se sentado 
é a chave para receber atenção.

Como ensinar a não te morder 
Os cães investigam o mundo com a boca. Esse hábito é mais 
frequente na troca dos dentes de leite por volta de quatro meses. 
Quando ele brincar de morder a sua mão, feche-a, pois fica mais 
difícil de morder, e ofereça um brinquedo. Divirta-se com ele, mas 
pare se voltar a morder. Afaste-se para mostrar que a brincadeira 
acabou.
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ADESTRAMENTO 
E APRENDIZAGEM

Reduza os latidos 
Um filhote “encontra a sua voz” por volta dos seis meses. Se seu 
filhote tende a latir em momentos de agitação, dê-lhe o que ele 
quer somente quando estiver quieto. Seu cãozinho perceberá 
que latir é contraditório quando se trata de conseguir o que quer, 
enquanto esperar quieto sempre lhe renderá recompensas. 

COMANDOS BÁSICOS

1. SENTAR
Segure um petisco à frente do cão, mova sua mão para o alto 
e para trás, bem perto da cabeça dele. Ele irá seguir o petisco 
e, como os filhotes não têm muita coordenação motora, o 
seu cãozinho vai se sentar automaticamente. Assim que ele se 
sentar, recompense-o com o petisco. Repita esse movimento 
e ofereça a recompensa várias vezes, inclua gestos e palavras 
e suba a mão ao comando “senta”.  Com o tempo, ele irá 
entender que para ganhar o petisco ele precisa se sentar. 

2. DEITAR
Com um petisco na mão e seu cãozinho sentado, faça um 
movimento de cima para baixo e depois um pouco para frente1, 
dê o comando “deita” quando os cotovelos tocarem o chão2. 
O animal irá acompanhar com a cabeça a sua mão e se deitar. 
Recompense-o assim que ele se deitar.

1. 2. 
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SOCIALIZAÇÃO 
DO FILHOTE

Socializar seu filhote é fundamental para garantir que você 
tenha um cão feliz, confiante e bem adaptado por toda a vida. 
O objetivo da socialização é apresentar o filhote a uma grande 
variedade de pessoas, animais, objetos e situações diferentes, 
como barulhos, e assim, evitar que ele se torne um cachorro 
reativo e medroso quando crescer. 

A socialização adequada ajudará o seu cãozinho a ser um 
companheiro bem-educado e adorável. Quando o filhote chega 
em casa com você, começa o período essencial de socialização, 
já que até 3 meses de idade ele está mais aberto a novas 
experiências. Certifique-se de fazer isso no ritmo do seu animal. 
Não force ele, isso pode gerar traumas. Incentive-o e mantenha-
se positivo.

Conhecendo pessoas 
É importante para os filhotes 
conhecerem pessoas de diferentes 
idades, principalmente crianças. No 
entanto, muitas carícias de uma só vez 
podem ser estressantes.

Novas situações e objetos 
Familiarize seu filhote com 
objetos com que ele irá conviver, 
especialmente aqueles que possam 
assustá-lo, como aspirador de pó, 
secador de cabelo, equipamentos 
eletrônicos, bicicletas, guarda-chuvas 
etc. Apresente os objetos de maneira 
tranquila, de forma que ele aprenda 
que não há nada de que ter medo.
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SOCIALIZAÇÃO 
DO FILHOTE

Conhecendo outros animais 
Supervisione as apresentações para 
outros animais de estimação. Não deixe 
seu filhote irritar seu cão mais velho e 
certifique-se de que os gatos tenham uma 
rota de fuga. No começo, mantenha as 
interações curtas e agradáveis.

Manuseio e exame de saúde 
Treine seu filhote para gostar de ser 
tocado ou manuseado, movendo gentil e 
calmamente as mãos por todo o seu corpo, 
inclusive boca e patas. Faça de maneira 
calma, com muitos elogios e agrados. Isso 
deve deixar seu filhote acostumado com 
a maneira como o veterinário poderá 
examiná-lo. Tarefas como cortar as unhas 
e escovar os dentes não serão uma chatice 
nem se transformarão em uma luta. Animais 
de pelos longos devem ser escovados desde 
cedo para que aprendam que se trata de 
uma experiência prazerosa.

Trovões e rojões 
Esses barulhos podem ser apresentados 
por meio de aparelho de som. Comece com 
o volume mais baixo e acaricie o seu filhote 
enquanto ele ouve esses ruídos. Com o 
tempo, vá aumentando o volume para que o 
cãozinho não tenha medo no futuro.

SEJA POSITIVO: o mais importante ao apresentar 
todas essas novas experiências ao seu filhote  

é certificar-se de que ele esteja recebendo uma 
recompensa e elogios para que associe ao que está 
sendo exposto à sensação de ver algo novo como  

uma coisa divertida. 
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CONHEÇA A SAÚDE
DO SEU FILHOTE

OLHOS
Devem estar brilhantes e sem manchas. Em caso de 
secreção, limpe com uma gaze umedecida com soro 
fisiológico fazendo movimentos de limpeza para fora 
do olho.

OUVIDOS
Devem estar limpos e livres de secreções e odores. 
Problemas de ouvido são dolorosos e podem levar a 
situações mais sérias.

NARIZ
Devem estar úmidos, desobstruídos, sem secreções 
ou feridas.

BOCA
As gengivas devem ser rosadas e sadias. Os dentes 
devem ser claros, sem manchas ou tártaro.

PELAGEM
O pelo do seu filhote deve ser limpo e brilhante.

PESO
Manter o peso ideal é importante para a saúde e 
bem-estar. Verifique se o animal se encontra no 
Escore de Condição Corporal ideal seguindo a 
tabela abaixo.

Seu relacionamento com o médico veterinário é muito 
importante. Ele será sua melhor fonte de informações. Saiba o 
que é normal e saudável e relate quaisquer anormalidades ao 
seu veterinário de confiança. 

28

https://www.youtube.com/watch?v=-ZSuQI-bqbQ


CONHEÇA A SAÚDE
DO SEU FILHOTE

(ECC) Gordura 
Corporal

Costelas 
e proemi-

nências

Cintura e 
reentrância 
abdominais

1
MUITO 

MAGRO

Ausência 
perceptível

Facilmente 
visíveis e 
palpáveis

Acentuadas

3
MAGRO

Ausência 
palpável

Visíveis e 
palpáveis Evidentes

5
PESO IDEAL

Presente, 
não excessiva

(17 a 20%)

Não visíveis, mas 
palpáveis Presentes

7
SOBREPESO

Moderada 
cobertura
(26 a 31%)

Palpáveis com 
dificuldade

Pouco 
perceptíveis

9 
OBESIDADE

Acentuada
(≥35 a 43%) Não palpáveis Ausentes 

Para classificações intermediárias, utilizar os números 2, 4, 6 e 8.
Adaptado de Laflamme et. al. (1997).

ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL
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RESPONSABILIDADE
COM SEU PET

REPRODUÇÃO X CASTRAÇÃO
O principal motivo da castração é prevenir a gravidez indesejada. 
Porém, existem outros benefícios associados à castração do 
animal ainda jovem, antes dele atingir a sua maturidade sexual. 
Como não terá altos níveis de hormônios reprodutivos, reduz-se o 
risco de determinadas doenças e de comportamentos indesejados 
associados aos hormônios sexuais, tanto para fêmeas como para 
os machos. 

Fêmeas
A castração previne câncer de mama, que é o tumor mais 
comum, além de evitar outras doenças como a piometra. 
O procedimento também evita que as cadelas sofram 
com um distúrbio chamado pseudociese, popularmente 
conhecido como gravidez psicológica.

Machos
Não existe cio, mas tem-se em conta a maturidade sexual, 
quando o animal começa a ser fértil. Ele apresenta alguns 
comportamentos secundários, como marcar território 
com urina, levantar a perna para urinar e montar fêmeas. 
Entre 6 e 9 meses é uma idade razoável para considerar 
a “puberdade” nos cães.

Problemas de comportamento, como agressão, são raramente 
solucionados pela castração e são mais bem abordados por um 
programa de educação comportamental. Recomenda-se que 
os donos discutam com um veterinário a melhor idade para a 
castração de seus filhotes.

A castração promove mudanças fisiológicas no animal que incluem 
menor gasto de energia, menor controle da saciedade ao comer e 
baixo interesse em realizar atividades físicas. É muito importante 
que o manejo nutricional e alimentar seja ajustado após a cirurgia 
para que seu animal não ganhe peso em excesso.
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POSSE 
RESPONSÁVEL

Antes de levar um pet para casa, considere que seu tempo 
médio de vida é superior a 12 anos. Pergunte à família se todos 
estão de acordo, se há recursos para mantê-lo e verifique 
quem cuidará dele nas férias ou em feriados prolongados.

Adote animais de abrigos públicos e privados (vacinados 
e castrados) em vez de comprar por impulso. Se decidir 
comprar, dê preferência a criadores registrados e com 
procedência.

Informe-se sobre as características e necessidades da espécie 
escolhida – tamanho, comportamentos, espaço físico, etc.

Mantenha o seu animal sempre dentro de casa, jamais solto 
na rua. Para os cães, passeios são fundamentais, mas apenas 
com coleira/guia e conduzido por quem possa contê-lo.

Cuide da saúde física do animal. Forneça abrigo, alimento, 
vacinas e leve-o regularmente ao veterinário. Dê banho, 
escove e exercite-o regularmente.

Zele pela saúde psicológica do animal. Dê atenção, carinho 
e ambiente adequado a ele.

Eduque o animal, se necessário, por meio de adestramento, 
mas respeite suas características comportamentais.

Recolha e jogue os dejetos em local apropriado.

Identifique o animal com plaqueta ou microchips e registre-o 
no Centro de Controle de Zoonoses ou similar, informando-
se sobre a legislação do local. 

Evite as crias indesejadas de cães e gatos, um dos motivos 
para o abandono. Castre machos e fêmeas com um 
veterinário devidamente habilitado. A castração é a única 
medida definitiva no controle da procriação e não tem 
contraindicações.

Fonte: Texto adaptado Arca Brasil

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

10 MANDAMENTOS DA 
GUARDA RESPONSÁVEL
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HIGIENE

BANHO 
A higiene regular é muito importante para a saúde do seu filhote.  
Porém, o mais indicado é que o primeiro banho ocorra depois dos 
2 ou 3 meses de vida. 

O segredo para dar banho no seu cão em casa é tentar construir 
uma experiência positiva para o animal. Confira alguns cuidados 
e dicas:

Escove os pelos do seu cão para remover aqueles que estão 
soltos.  

Os melhores horários são nos períodos mais quentes do dia.

Cuidado com a temperatura da água: não pode estar muito 
gelada ou muito quente. Prefira temperatura morna.

Use apenas produtos próprios para cães.

Não jogue água diretamente na cabeça durante o banho.

Evite que entre água nos ouvidos. Para isso, proteja as 
orelhas com algodão.
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HIGIENE

Aproveite o momento do banho para limpar os ouvidos, sem 
ir fundo demais no canal auditivo, e para escovar os dentes 
do cachorro.

Para secá-lo, prefira o uso de toalhas. Se precisar de 
secador, deixe sempre na potência mais baixa para não 
causar queimaduras na pele do animal.

FREQUÊNCIA: O ideal para cães de pelo curto 
é dar banho a cada 15 dias no verão e 30 dias no 
inverno. Já para animais de pelo longo, a cada 15 
dias em qualquer época. Banho semanal retira 
a oleosidade natural da pele, podendo acarretar 

coceira, descamação e alergias. 

Caso prefira, você pode levá-lo para tomar banho 
em um pet shop, mas lembre-se que o filhote 

deve sair de casa somente quando necessário até 
que se concluam as vacinas iniciais.
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HIGIENE

Defina um local fixo para seu 
cão. Use jornais ou tapetes 
higiênicos.  

Leve-o ao local escolhido após 
acordar, comer, brincar ou 
quando começar a dar sinais de 
que está procurando um lugar 
para fazer suas necessidades.

Lembre-se: filhote não 
consegue segurar a vontade 
de fazer suas necessidades 
por muito tempo, então 
é importante levá-lo com 
frequência ao local escolhido.

Quando o filhote fizer as 
necessidades no local correto, 
recompense-o com petisco ou 
carinho.

Escolha uma frase, como 
por exemplo “fazer xixi”. Isso 
ajudará o cachorro a assimilar o 
comando quando você levá-lo 
ao local correto.

Em caso de passeios, não se 
esqueça de usar a coleira e de 
recolher os dejetos. 

NECESSIDADES FISIOLÓGICAS 

Nenhum cão nasce sabendo onde ele pode fazer suas necessidades 
fisiológicas. É preciso ter paciência para ensinar o filhote a fazê-las no 
local certo. O processo de adaptação tem duração média de 6 meses. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

fazer
xixi

6 DICAS DE COMO ENSINAR SEU FILHOTE A 
FAZER XIXI NO LOCAL CERTO:
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HIGIENE

ACIDENTES ACONTECEM!
Se você pegar o seu filhote fazendo as necessidades no 
local errado, diga “Não”, levante-o e coloque-o no local 
apropriado. Se você gritar, pode assustá-lo, e ele pode ficar 
relutante em fazer suas necessidades na sua frente e começar 
a fazer escondido.  

Não bata ou esfregue o focinho dele no local, pois o filhote 
não saberá o motivo pelo qual você está bravo com ele,  
e isso poderá traumatizá-lo.  

Acidentes devem ser limpos com um detergente que não 
seja à base de amônia ou utilizando produtos de limpeza 
especiais para eliminar o cheiro (a amônia pode ter cheiro 
semelhante à urina para os cães, marcando o lugar).

Cães machos têm a necessidade de demarcar território, 
urinando em locais que muitas vezes, para você, possa ser 
indesejável. A castração ajuda a diminuir este inconveniente.

Não
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HIGIENE

ENSINE SEU FILHOTE A AMAR 
ESCOVAR OS DENTES

Comece ensinando seu cachorro a abrir a boca para que 
você possa olhar os dentes dele e elogiá-lo quando ele 
obedecer. Isso definirá a base para ele se sentir confortável 
quando você começar a escovar os dentes todos os dias. 

Aperte um pouco de pasta de dente canina no seu dedo  
e deixe seu cachorro lambê-lo. 

Quando ele estiver acostumado com a pasta de dente, 
comece a esfregar os dentes com uma escova de dedo  
ou uma gaze, oferecendo uma recompensa.

Apresente a ele uma escova, permitindo-lhe lamber  
a pasta de dente. Não comece a escovar ainda.

Quando estiver confortável com a escova de dentes 
próxima ao rosto, comece a escovar lentamente, iniciando 
pela frente superior e movendo-se para os lados, seguido 
pela frente inferior e depois pelos lados inferiores.  
Termine com elogios e um tratamento especial.

1.

2.

3.

4.

5.

1 - 2. 3.

4. 5.
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LINGUAGEM
CANINA

Os cães se comunicam usando mais a linguagem corporal. 
Observe todo o animal: cabeça, rosto, corpo e rabo para ter 
uma ideia mais certeira sobre o que o cachorro está dizendo. 

Alerta

Tranquilo 
Olhando em volta

“Preciso de espaço” 
Olhos tristes

Respeitando 
Dando as costas

Curioso 
Confuso

“Eu te amo!” 
Esticando para cumprimentar

Estressado 
Bocejo

Perseguindo 

Amoroso/Educado
Corpo curvado

Feliz
Ou com calor

Radiante
Abanando o Rabo

“Sou bonzinho!”
Pronto pra brincar

Estressado 
Lambendo Focinho

Estressado 
Coçando

Amigável

Tranquilo 
Cheirando em volta

Aliviando o estresse 
Chacoalhando

Pedindo 
Cara de filhote

“Mmmmmm!”

“Estou pronto! 
Pode jogar!”

Respeitando 
Girar e se afastar

Tranquilo 
Orelhas moles, olhos piscantes.

“Sou seu amigão” 
barriga pra cima

“Que delícia 
não pare!”

“Me alimente”

Desconfiado Ansioso Acuado Bravo
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CURVA DE CRESCIMETO 
CANINO

SOCIALIZAÇÃO 
DO FILHOTE

Utilize esta curva de crescimento para acompanhar o bom 
desenvolvimento do seu filhote. Alterações na curva podem indicar 
problemas. Nas consultas de rotina, peça para o veterinário pesar o 
seu cãozinho e indique o escore de condição corporal. Se necessário, 
reavalie a quantidade de alimento recomendada.
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DATA DA 
VISITA

PESO

ECC

GRANDE
25 - 40 KG

GIGANTE
ACIMA DE 
40 KG

MÉDIO
10 - 25 KG

PEQUENO
5 - 10 KG

IDADE EM MESES7 8 9 10 11 12



SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
AO CLIENTE

0800 800 2626


