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Prólogo
Quando eu era criança, as pessoas me perguntavam: O que você vai 
ser quando crescer? A minha resposta sempre era “veterinário” pois 
sempre fui apaixonado por animais.

Anos mais tarde, por gostar de desenho, me especializei em design 
gráfico e web, me tornando um profissional requisitado. Fui professor 
de duas das maiores instituições de ensino no mercado gaúcho nes-
ta área, o SENAI e SENAC. Paralelamente, junto com um sócio, montei 
uma empresa de livros digitais e nessa mesma época quis resgatar as 
minhas lembranças de infância e adotei o Bruce, um cão da raça Golden 
Retriever.

Tudo era muito lindo! Ele era um filhote fofão, mas me dei conta que 
um dia ele iria crescer tornar-se um cão mais forte e até sem limites.

Estudei, li, assisti vídeos e pesquisei muito sobre adestramento e com-
portamento canino. Nesta fase, me tornei o fã número um do meu 
maior ídolo até hoje, César Millan (apresentador, da série norte-ameri-
cana “O encantador de cães”). Praticamente vi todos os seus seriados, 
passava horas em frente à TV observando como ele se portava e exer-
cia o domínio em relação aos animais. Depois de um tempo, descobri 
que o que eu havia feito até então era “modelagem ” de uma pessoa, 
onde eu queria os mesmos resultados que ele tinha e então segui seus 
passos rumo a este objetivo.

Após algumas crises profissionais, decidi viver outro sonho: comprei 
uma câmera fotográfica profissional e passei a registrar animais – o que 
hoje é reconhecido como Pet Book. Lembro da minha esposa comentar 
que nunca havia me visto tão realizado quando me viu fotografando 
animais. Novamente eu me aproximava da minha essência.

Percebi também que muitas pessoas passavam trabalho com seus cães, 
como, por exemplo, guiá-los adequadamente (alguns eram, na verdade, 
conduzidos pelos animais). Para essas situações iniciei então o man-
uscrito deste manual, que visa transmitir o que aprendi sobre esses 
animais adoráveis e que são hoje a minha vida.
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Por isso regressei às minhas inquietações infantis, que abordei no 
começo deste texto: O que eu vou ser quando crescer? Decidi cursar, 
aos 33 anos, a graduação em veterinária, com foco em comportamento 
canino e, quem sabe, realizando um outro sonho: o de ter um espaço 
voltado a convivência entre cães e seus donos.
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Introdução
É cada vez mais comum vermos nas famílias o convívio com animais 
de estimação. Na hora da escolha, a grande procura ainda é por cães, 
por serem considerados dóceis e de fácil socialização.

De uma forma prática, rápida e ilustrada, este manual visa ajudar aos 
donos e futuros donos de animais de estimação sobre Cuidados bási-
cos, Raça e tamanho, Espaços, Custo, Carinho e  Escolha.

Ter um cachorro em casa exige responsabilidade: você deve alimen-
tá-lo todos os dias, levá-lo a passear, dar banho periodicamente 
(chamado de manutenção higiênica), cuidar da saúde deles e, se caso 
acontecer algo, levá-lo ao veterinário e administrar os medicamentos 
orientados pelo mesmo. 

O fator dar carinho e oferecer proteção vem junto a tudo isso que 
foi dito acima, e, se mesmo assim, você se sente apto a ter um cão, 
parabéns! Você faz parte de um grupo seleto de pessoas que sabem 
da importância e da responsabilidade que deverá ter por muitos anos 
da sua vida.

Lembre-se: mesmo com todos esses trabalhos, a companhia de seu 
cão será indispensável, um grande elo de amor e fidelidade se forma-
rá em sua família ou entre vocês. Ele o amará mais que a si mesmo e 
te ensinará o que é fidelidade (ou seria melhor amizade?) de verdade.
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  Como o seu cão  
  pensa

Que os cães são nossos melhores amigos já é um fato, mas como eles 
pensam e reagem aos humanos é um fator que se faz necessário a com-
preensão.

Cães gostam de exercícios, sejam eles físicos ou mentais, e precisam 
ser estimulados diariamente para não se tornarem animais entediados 
ou potencialmente destrutivos.

Além disso, os animais têm personalidades diferentes, mesmo sendo 
de uma mesma raça, porém não mudou um aspecto do seu primo mais 
próximo, o lobo cinzento.

Assim, entenda alguns aspectos de um cão que são:

Vivência em Matilha
Todo animal que vive em matilha responde a ordem de um líder e des-
de cedo precisa saber qual é o seu lugar no bando. Para você entender, 
seu cão o vê como um outro cão dentro de casa, por isso então ele pre-
cisa vê-lo como o líder para o respeitar devidamente.

Diferença entre sexos
Nos machos existe uma pré-disposição natural de dominância, buscam 
sempre ser donos do território marcando-o com sua urina ou mesmo 
apossando-se de locais estratégicos vistos como “local do líder” que 
normalmente são sofás, poltronas, camas e quartos. Para quem tem 
cães macho em casa a dica é:

Nunca deixe seu cão subir em camas e 
sofás sem a sua autorização

1
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Já no caso das fêmeas, existe um sentimento de posso natural e uma 
certa busca de “tocas” para se esconder, normalmente menos domi-
nadoras tendem ao amadurecimento mais rápido.

Tipos de Cães
São vários os tipos, abaixo uma descrição breve desta relação:

Cães de Caça – Chamados de cães de trabalho, são altamente  
estimulados quando chamados a sua origem. Devem ser muito tre-
inados fisicamente e mentalmente

Farejadores – Com seu faro super desenvolvido, tem a capaci-
dade de seguir os mais tênues rastros. São de fácil socialização com  
outros cães.

Pastoreiros – Desenvolvidos para cuidar de rebanhos, são  
extremamente energéticos e de uma lealdade ímpar. Indicados para 
cuidar de crianças e pátios

Trabalhadores – A exemplo dos malamutes que puxam trenós, tem vig-
or físico super desenvolvido e devem ser estimulados fisicamente.
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Companhia e Minis– Cães de dentro de casa. Usados para o que o 
próprio nome sugere “companhia”

Terriers – Caçadores de pequenos animais, gostam muito de cavar, são 
barulhentos e corajosos. Não os desafie, eles não recuam.

Personalidade
Animais de mesma raça ou sendo irmãos de ninhada podem apresentar dif-
erentes personalidades.

Você pode encontrar o cão obediente, distraído, manipulador que finge 
ser submissos em busca de algo que querem, como colo, e os submis-
sos.

Esta personalidade é o que pode ajuda-lo ou dificultar as coisas no tre-
inamento de seu cão. Descubra qual é o tipo do seu cão para então ver 
como proceder no treinamento.

O significado da mão humana
Você vê uma bolinha no chão e alguém te pede para juntá-la, como 
você pegaria está bolinha? Com as mãos, correto? E agora, peça a mes-
ma coisa para um cão, como ela vai apanha-la? Com boca, é a resposta 
certa.

Desta forma, você entenderá que para o cão a sua mão é como se 
fosse uma boca, por isso a explicação de um cão as vezes ao ser acaricia-
do por um desconhecido se sentir ameaçado e tentar morder, ele  
apenas acha que você está tendo o atacar e se defende. 

Sempre ao chegar em um cão desconhecido, não mostra a palma da 
mão para ele e sim as costas de sua mão. E a explicação para este ato 
é que todo cão em ato submisso vem com o focinho para baixo, e da 
mesma forma, mostrando as costas da mão e com os dedos para baixo, 
é como se você estivesse fazendo o mesmo.
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Quando um cão brinca de morder com a sua mão, é como se fosse o 
carinho que nós damos a eles sendo retribuído. Por tanto se em algum 
momento a mordida dele no meio de uma brincadeira, for mais forte do 
que o habitual, não se zangue e automaticamente lembre-se:

Ele apenas está brincando e se  
empolgou demais.

Não é incomum ver minhas mãos machucada pelos dentes dos meus 
cães. E mesmo quando eles se passam na brincadeira, ao ver que eu in-
terrompo repentinamente e muitas vezes emitindo o som de dor, eles 
param e me lambem como se pedissem desculpas. Como se zangar 
com eles nesta hora né?
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  Guia para filhotes
Seu amigo precisa aprender desde muito cedo as regras da casa e como 
você deseja que ele se comporte, e para isso, lembre-se das orien-
tações do guru em comportamento canino César Millan – “exercícios, 
disciplina e afeto”.

Fases da Vida de um cão
Abaixo, você verá as principais fases da vida de um cão, o que  
possibilitará entende-lo melhor em cada uma delas.

Inicial – Até aproximadamente 50º dia de vida

Nesta fase é essencial a relação com os irmãos de ninhada e a  
permanência com a mãe bem como o estimulo ao desenvolvimento do 
sistema nervoso. Evite tirar o animalzinho de sua mãe antes de concluir 
este período. Animais separados prematuramente acabam por ser mais 
difícil a socialização com outros animais.

Socialização – 50º ao 85º dia de vida

O seu cão já é capaz de aprender, tanto quanto um cão adulto. Nesta fase 
você deve iniciar a apresentação de tudo que poderá lhe parecer estra-
nho, como televisões, aspiradores de pó, sons altos, ruídos de chuva, 
barulho de carros,... Cuidado apenas com a imunização pois você ainda 
não concluiu o círculo de vacinação. 

Dominância – da 12ª à 16ª semana de vida

Inicia os testes como membro da matilha em busca de descobrir quem 
é o líder. Demonstre sempre controle em brincadeiras cuidando para nun-
ca deixa-lo ganhar, encerrando sempre com um comando forte dizendo 
“DEU” ou “CHEGA” para que ele saiba que deste ponto em diante, você não 
vai mais brincar assim como os líderes de bando o fazem, virando as 
costas e ignorando por alguns instantes.

2
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Independência – Do 4º ao 8º mês

Mantenha o controle, pois nesta fase é onde ele quer mostrar 
que é dono do seu focinho. Sai sempre com uma guia longa que o  
possibilite controla-lo a distância.

Da adolescência até a maturidade – De 1 a 2 anos

Fase em que voltam os testes de dominância e liderança. Com carinho e 
atenção, faça com que ele entenda que você continua sendo o líder. 
Não o deixando ganhar disputas físicas e sempre se mostre confiante e 
seguro em frente ao cão nesta fase mantendo o os treinos de comandos.

 
As duas dicas de ouro 
Dica 1 - Alimentação

Entre os 4 primeiros meses, você deverá manter uma dieta de 3 porções 
ao dia, evitando sumariamente deixar alimento disponível para o ani-
mal. 

O momento da alimentação é uma hora onde você deve reforçar a 
sua liderança, fazendo com que o cão o respeite e sempre deve 
ser antecedido pela obediência de um comando básico de  
adestramento como senta, deita ou fica, mostrando para ele que a co-
mida não virá de graça.

Vejo muitos donos de cães cometendo este simples erro de deixar ali-
mento disponível ao cão durante todo o dia, e estes mesmos donos depois 
reclamando que seu animalzinho faz as necessidades dentro de casa. 

Dica 2 - Necessidades 

Pegando a ponte sobre o item anterior, um filhote ele tem normal-
mente um tempo após a alimentação que vai de 10 a 20 minutos para 
fazer suas necessidades.

Ao controlar os horários de alimentação você também poderá definir em que 
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hora ele poderá fazer as suas necessidades, levando-o para o local in-
dicado dentro deste período de tempo você facilita o aprendizado do 
cãozinho a entender onde e quando deve fazer suas as mesmas.

Nada é mais desgastante do que limpar fezes ou urina de animais, e 
este é sem dúvida um dos grandes motivos de abandono, por isso con-
sidero estas as minhas dicas de ouro.

 
Cama como refugio
A cama para o cão filhote deve ser tratada quase como um local sagra-
do, onde ele receba muito carinho e se... 

Para fazer o download deste livro, acesse:  
www.dopatioaosofadecasa.com.br

Esta obra está licenciada sob Creative  
Commons - Atribuição - Uso não-comercial - 
Vedada a criação de obras derivadas 2.5 Brasil.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Gostou do Livro?
E esta é apenas uma amostra!

O livro COMPLETO já está disponível através do link abaixo:


