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SUMÁRIO
OLÁ, TUTOR!

A

partir do momento que você escolhe um
animal de estimação e leva-o para seu
lar, você se torna um tutor. O que isso quer dizer? O tutor é o responsável por zelar pela saúde e bem-estar do animal, devendo preservar
sua segurança e integridade física e psicológica. Garantir a qualidade de vida do pet passa
a ser uma responsabilidade sua: oferecer
abrigo, alimentação adequada e acompanhamento veterinário, além de promover o desenvolvimento do animal são
alguns dos deveres de um bom tutor.
Este manual é um material de apoio ao tutor
com algumas dicas de como criar um cão saudável e feliz, apto a viver muitos anos perto da
sua família. Leia com atenção e consulte sempre que precisar!
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O FILHOTE CHEGOU!

Cãozinho amigável

Aumigo das crianças

Passeios seguros

Q

A socialização do pet deve iniciar desde cedo. Incentivar o contato com outros animais e pessoas
ajudará a formar um comportamento mais tranquilo, desencorajando agressividade ou medo. As
ações indesejadas devem receber as devidas orientações já nessa fase.

A convivência entre crianças e animais de estimação faz bem para ambos, mas as interações devem
ser supervisionadas. É preciso ensinar os pequenos a não tratar o animal como um brinquedo e
respeitar seu espaço, com momentos para brincadeiras e descanso.

Os passeios são parte essencial da rotina dos pets,
mas são indicados somente após 15 dias do término das vacinas. A partir daí, o ideal é levá-los para
caminhadas diárias, nas horas mais frescas do dia,
com o animal devidamente identificado (placa
contendo nome e telefone de contato dos tutores)
e utilizando guia.

uando o filhote chega em casa, é o momento
da adaptação. Nos primeiros dias, é possível
e normal que ele estranhe, por isso, muita atenção e paciência! Alguns pontos de atenção sobre
a chegada do filhote:

Um cantinho pra chamar de seu
Defina um local confortável e seguro da casa para
o pet. Filhotes são curiosos e tendem a mastigar objetos, portanto itens perigosos ou indesejados devem ser deixados fora do alcance, bem como algumas plantas que são venenosas para os bichinhos.

No lugar certo
Defina também um local para que o pet possa fazer
suas necessidades, que deve ter uma certa distância do local da alimentação. Deve-se forrar o local
com jornal ou tapete higiênico e treiná-lo a utilizar
a área, sempre que ele for fazer as necessidades.
Nesse processo, é preciso ser firme para ensinar,
mas sem nunca usar a violência.
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CUIDANDO DA SAÚDE

Cuidados gerais

Ectoparasitas (pulgas e carrapatos)

Q

O médico veterinário é o profissional capacitado
para realizar avaliações clínicas completas no pet,
mas como tutor, há sinais que devem ser observados: apetite; fezes (aspecto, frequência e consistência) e urina (frequência, cor e odor); ocorrência de
vômitos ou tosses e espirros; secreção nasal ou ocular; coceiras frequentes ou vermelhidão na pele e
ouvidos; hábitos inapropriados, como comer fezes,
plantas ou terra.

Os ectoparasitas podem habitar a pele, pelo e ouvidos do animal, causando coceira, irritação na pele,
dermatites alérgicas, anemia e doenças como a
erliquiose (doença do carrapato), que destroem as
células do sangue, podendo até levar o pet a óbito.

uem quer ter seu bichinho de estimação por
perto por muitos anos precisa ter como preocupação principal o cuidado com a saúde, em
todas as fases da vida. Mas manter a saúde em
dia não é só cuidar de doenças, e sim preservá-la! Realizar check-ups constantes e tomar todas
as medidas preventivas é a
maneira mais garantida de
ter um bichinho saudável.
Veja alguns dos principais
cuidados de saúde que os
cães exigem.

Castração
A castração é um procedimento indicado para os
cachorros por ser capaz de prevenir doenças relacionadas ao sistema reprodutor tanto nos machos
quanto nas fêmeas, especialmente cânceres, além
de auxiliar também no controle de natalidade. Trata-se de um procedimento cirúrgico simples e rapidamente o bichinho estará recuperado.
É preciso levar o pet ao médico veterinário desde
cedo para que ele indique a idade ideal para a realização do procedimento, que depende do sexo e
pode variar a cada situação.

A prevenção é a melhor maneira de controlar a
infestação desses parasitas, pois a fêmea do carrapato pode colocar, em média, três mil ovos a
cada novo ciclo. Quando o ambiente já está infestado, deve-se pulverizá-lo em intervalos de uma
semana com parasiticidas. Para o animal, existem
produtos para banho, aplicação no dorso, compri-
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midos via oral e o talco. Todos devem ser administrados de acordo com as orientações da bula
ou do médico veterinário.

Vermifugação
A vermifugação consiste no tratamento contra
os endoparasitas, conhecidos como “vermes”. Os
mais comuns são os vermes intestinais, que causam: desconforto abdominal e anal (coceira); lesão
da parede intestinal; anemia; perda de peso; queda de pelos; fezes com sangue ou diarreias severas;
diminuição da imunidade; predisposição a outras
doenças, podendo levar o pet a óbito.
Os pets que vivem em regiões litorâneas e/ou frequentam praias também devem ser protegidos do
conhecido “verme do coração”, causador da dirofilariose canina, doença transmitida pela picada de
mosquitos infectados.
A vermifugação geralmente é feita por medicamentos via oral, a partir dos 30 dias do nascimento, repetindo a dose no intervalo de 15 dias. Deve-se fazer a vermifugação a cada três meses ou de
acordo com a orientação do médico veterinário.
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Vacinação
A vacinação é essencial para proteger o seu pet contra doenças, pois permite que o organismo crie
defesas para reagir contra vírus e bactérias.
Siga o guia abaixo para manter todas as vacinas em dia!

GUIA DE VACINAÇÃO
Vacinas para cães

30 dias
Vermífugo
Anti-pulgas
V8 ou V10
Tosse
Antirrábica

*

42 dias

63 dias

84 dias

120 dias

+1 ano
A cada 3 meses

*
*

A cada 1 mês

*
*

*
*

*

*
*
*

*Em todas as fases da vida, consulte o médico veterinário regularmente e informe-se sobre as vacinas indicadas!

Alimentação x Nutrição

Nutrição de filhotes

Não dá para falar de saúde sem falar de alimentação. A nutrição adequada é a garantia de animais
bem dispostos, com energia e saudáveis, já que
promove o bom funcionamento do organismo de
diferentes maneiras, auxiliando também na resposta imunológica.

Os filhotes passam por um desenvolvimento bastante rápido num período curto de tempo, o que
traz exigências nutricionais específicas. Para esta
fase, os alimentos possuem quantidades adicionais de proteínas, fontes de energia e vitaminas.

O alimento ideal para o animal considera seu porte
e fase da vida, e deve ser fornecido sem excessos
– oferecer comida a toda hora para o pet considerando que essa é a melhor forma de nutri-lo é um
erro bastante comum e perigoso, que pode levar à
obesidade, um distúrbio sério capaz de reduzir a
expectativa de vida do animal. O correto é seguir
as recomendações de quantidade diária do fabricante, dividindo em duas ou três porções.
Vale lembrar também que a água é o nutriente responsável pelas principais funções fisiológicas do
organismo animal. Após o desmame, o tutor deve
disponibilizar água fresca a todo tempo, observando se o consumo está acontecendo normalmente.

A transição para a fase adulta acontece, em média, após um ano de vida. É a época indicada para
fazer a troca da ração de filhotes para a de adulto,
que deve acontecer de forma gradual. Importante: a ração para filhotes é indicada também para
as cadelas na fase final da gestação e em período
de lactação, por conta da necessidade nutricional
do período.
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EXERCITE SEU PET!

A

liada à alimentação, uma rotina ativa para os
cachorros, que inclua exercícios e brincadeiras diários, é o grande segredo para criar um pet
saudável. Há inúmeras vantagens em incentivar os
exercícios!
•Redução da obesidade;
•Gasto de energia;
•Combate à ansiedade e depressão;
•Desenvolvimento físico e motor;
•Melhora do sono;
•Adestramento e educação do animal.
Aprenda algumas atividades físicas indicadas para
os cães.

Caminhadas e corridas
O hábito mais simples e bastante eficiente de uma
rotina ativa com o cãozinho são os passeios diários.
A depender do comportamento do animal e dos
seus costumes (alguns só fazem as necessidades na
rua), podem ser ideais duas caminhadas por dia.
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Dicas:
•A periodicidade e constância das caminhadas
são importantes, portanto procure habituá-lo
a uma rotina e um tempo médio de passeio;
•Nada de passear no calor ou na chuva
forte! As horas ideais são o início da
manhã e fim do dia. Com relação
a esse cuidado, não dá para
relaxar;
•Observe a disposição do
seu animal, para caminhar somente o necessário para que ele se
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exercite e distraia, sem chegar à exaustão, que
pode ser prejudicial para sua saúde. Língua
para fora e respiração ofegante indicam que é
hora de parar;
•Procurar áreas seguras em que o pet possa
brincar e correr sem a guia é interessante, mas é preciso ter atenção redobrada com outras pessoas
e animais em volta;
•O ideal é que o pet não
se alimente exatamente antes da prática de
exercícios, para evitar

mal estar ou indigestão;
•As corridas exercitam diretamente as articulações, por isso atenção! Há raças que possuem
predisposição a problemas articulares – especialmente as de grande porte –, o que exige
que os exercícios sejam feitos de forma moderada e com acompanhamento;
•Não se esqueça da plaquinha de identificação!

Brincadeiras
Brincar é uma das melhores maneiras de fazer o pet
gastar bastante energia e ainda permite desenvolver a interação e os laços entre o tutor e o bichinho.
Há muitos brinquedos no mercado pet que serão
ótimas ajudas para garantir a diversão e incentivar
que o peludo corra e pule por aí. Não tem segredo!
Dicas:
•A hora de brincar é um excelente momento
para ensinar a disciplina e obediência ao tutor. Utilize as bolinhas, frisbees e outros itens
disponíveis para as brincadeiras como formas
de fazê-lo aprender a sentar, buscar ou outros
comandos desejados;
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•Os petiscos podem ser bons aliados na hora de
recompensar os resultados positivos nas brincadeiras, mas devem ser utilizados com bastante moderação;
•Mesmo que o cãozinho seja de apartamento
e o espaço não seja muito grande para praticar exercícios, incentive! Qualquer corrida ou
brincadeira dentro de casa é uma forma válida de acabar com o sedentarismo.

Natação
Os exercícios na água são excelentes opções para
os cães, e são inclusive indicados para algumas situações, como em caso de problemas articulares
que impedem a prática de caminhadas frequentes.
Trata-se de uma atividade com menor impacto e
sobrecarga, mas que garante um treino completo.
Dicas:
•Raças como Labrador, Golden Retriever e Cocker Spaniel aprenderão facilmente a nadar e
praticar exercícios na água, enquanto outras
não possuem essa predisposição, como os braquicefálicos (buldogue, pug, boxer, entre ou-

tros). Converse com o médico veterinário para
analisar a indicação desse tipo de atividade a
cada caso;
•Para iniciar as atividades, o ideal é procurar
na sua região piscinas que recebem os cães.
Para colocar os pets para nadar na piscina de
casa, é necessária supervisão constante, especialmente na hora de entrar e sair da água.

Agility
Há algumas raças mais ativas que podem se dar
muito bem com os esportes. O Agility é uma modalidade de atividade física animal que tem ganhado espaço no Brasil, e combina uma série de
exercícios com obstáculos e equipamentos, como
uma espécie de “circuito”. O esporte tem diversos
benefícios para os cachorros, mas deve ser feito
com acompanhamento de equipe especializada,
já que há muito estudo envolvido no treinamento, considerando o condicionamento físico e resistência do cão.
Dicas:
•Os treinamentos para esportes devem acontecer após a maturidade. Na infância, as atividades devem ser leves e o adestramento, básico;
•Qualquer atividade física realizada até a
exaustão poderá fazer mal ao pet. É preciso
regular atentamente a carga de exercício dada
ao animal, respeitando suas condições. Forçá-lo como forma de incentivar não é o caminho
para bons resultados;
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•Para cães que praticam exercícios, a atenção
com a alimentação deve ser redobrada. O indicado é fornecer um alimento de categoria
Super Premium, com tecnologias preventivas
e alto nível de absorção de nutrientes.
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