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É um grande privilégio recebê-lo em nossa família!

Buscamos tutores como você! Que dará amor, respeito, cuidado ao filhote, deixando-o livre de
fome e sede, livre de dor e doenças, livre de medo e estresse e livre de desconforto. Garantimos um grande
companheiro, amigo e muitos anos de alegrias para você e sua família.

Para proporcionar uma boa relação, abaixo terão dicas para que mantenha o bem estar do seu
filhote.

Orientações Gerais para Filhotes
Saúde do seu Filhote
Visitas regulares ao Médico Veterinário são recomendadas. A primeira consulta até os dez dias iniciais
após a retirada do filhote, é por nossa conta! É de extrema importância tirar dúvidas, conhecer sobre os
cuidados, higiene, acompanhar o estado geral e programar as vacinas que o filhote deverá tomar.

Alimentação
Nossa sugestão é: Royal Canin.
Por que oferecer ração seca?
As rações atingem os níveis nutricionais adequados para todas as fases de vida do animal.
Seu desenvolvimento exige constantemente a ingestão de proteínas, vitaminas, minerais e
outros nutrientes presentes em quantidades ideais na ração comercializada.

Quantas vezes alimentar?
Até os 6 meses de vida: 4 vezes ao dia
6 meses até 1 ano: 3 vezes ao dia
A partir de 1 ano: 2 vezes ao dia

▪

Até novas recomendações do Médico Veterinário.
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Alimentos Permitidos:
Pode-se oferecer biscoitos integrais como prêmio, ossinhos específicos para distração,
manutenção da limpeza dos dentes, ração úmida conforme indicação do Médico Veterinário ou de forma
esporádica (animais com dificuldade de alimentar-se ou com baixo apetite), frutas e legumes em
proporções pequenas (1 pedaço/dia) como: banana, maçã, mamão, cenoura crua, etc.; mas nunca
substituir a alimentação seca (ração).

Alimentos proibidos:
Os cães possuem necessidades nutricionais diferentes das nossas, por isso, nem tudo o que
ingerimos é seguro e saudável para nosso pet.
Nunca oferecer:
Chocolates e Doces;
Leite e derivados;
Café;
Ossos (principalmente de aves);
Massas;
Condimentos (temperos, molhos);
Alho e Cebola;
Uva e uva passa;
Frutas ácidas (laranja, limão, abacaxi, etc.)
Abacate, pêssego e ameixa;
Bebidas alcoólicas;
Comidas gordurosas...

Quando ingeridos, esses alimentos podem promover distúrbios gastrointestinais,
intoxicação, reações alérgicas, obesidade, além de aumentar a deposição de tártaro na dentição.

•

Cuidado com plantas exóticas! Algumas delas podem causar intoxicação. Exemplo: Samambaia,
Comigo ninguém pode, Copo-de-leite, Espada – de – são – Jorge, Mamona, Lírio, Cannabis,
Espirradeira, Azaléia, Bico-de- Papagaio, entre outros.

Os principais sinais são: salivação, febre, pupila dilatada, alucinações, vômito, diarreia, desidratação,
distúrbios alérgicos e respiratórios. Caso isso ocorra, procure imediatamente um Médico Veterinário.
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Medicamentos
Nunca medique seu animal sem recomendações e/ou prescrições de um Médico Veterinário; muitos
medicamentos (farmacêuticos ou caseiros) podem fazer mal a saúde, piorar o quadro e até mesmo intoxicar
o animal.

▪

Em caso de dúvidas, contate algum de nossos Médicos Veterinários.

Higiene
▪

Banhos

Os banhos podem ser dados com intervalo de 7 a 15 dias. Quando filhotes, devem seguir
frequência semanal ou de acordo com a necessidade, portanto recomenda-se que o mesmo seja realizado
no primeiro horário de funcionamento do Centro de Estética, pois assim o risco de contaminação é
minimizado. Certifique-se que o local onde levará o seu filhote esteriliza diariamente as banheiras e
materiais, e que as toalhas são esterilizadas e de uso individual.
Caso necessite de banhos em casa, atente-se aos ouvidos e olhos para não desenvolver infecções e
irritações; não utilize cosméticos de uso humano em animais (o pH dos cães tem características diferentes
do nosso) para isso, é necessário o uso de produtos veterinários específico para cães, inclusive para
filhotes. A Temperatura da água é de extrema importância, deve-se manter morna. Se estiver fria, pode
ocasionar resfriados e/ou pneumonias e quando muito quente, queimaduras e alergias.

▪

Secagem

Certifique-se que o animal esteja completamente seco desde o rosto, orelhas, corpo, rabo e até
coxins (entre os dedos). É importante que a secagem seja feita com soprador ou secador (banhos em casa –
cuidado com a temperatura) para que não tenha umidade e presença de fungos ou dermatites
consequentemente.

▪

Olhos

Trata-se de uma região muito sensível e a limpeza pode ser feita com gaze umedecida e soro
fisiológico ou água filtrada.

▪

Dentes

É recomendado que a escovação seja feita diariamente afim de evitar o surgimento de halitose e o
acúmulo de tártaro.
Os cremes dentais e escovas devem ser específicos para o uso de cães e gatos.
Nunca usar creme dental humano!
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▪

Orelhas

É importante manter os ouvidos sempre secos e limpos. A umidade pode favorecer inflamações e
infecções pelo acúmulo de bactérias. Utilize algodão e ceruminoliticos para higienizar a parte interna das
orelhas.

▪

Perianal

Manter a região de anus e órgãos genitais secos e limpos, sem acúmulo de fezes, para que o
animal não desenvolva dermatites e/ou assaduras na região.

Dicas para educá-lo
Procure deixar seu filhote em um local restrito até que aprenda fazer suas necessidades. Forre o
local com jornal ou tapete higiênico e certifique-se de que fique longe (aproximadamente 2m) da cama,
comedouro e bebedouro.

➢

O acesso à casa toda deverá ser gradativo de acordo com o comportamento do filhote.

Saiba que para educar, não é necessário bater no filhote... basta a entonação da voz dizendo “não”
quando fizer algo negativo e agradá-lo com carinho, petiscos todas as vezes que fizer algo correto. Os cães
quando fazem algo errado, a bronca deverá ser imediata! Se esperar por alguns minutos ou até mesmo
horas, ele não associará seu ato com a bronca.
Seja paciente e calmo nessa fase, são filhotes, muitas vezes teimosos que querem brincar e
descobrir coisas novas o tempo todo.

▪
▪

Para dormir: Coloque-o em um local calmo, em sua caminha/colchão e deixe-o dormir
tranquilamente. Para os filhotes, o sono é revigorante e poupador de energia. Devemos
respeitar.
Brinquedos: Filhotes e brincadeira têm muito em comum. Adoram brincar, lamber e por conta
do nascimento dos dentinhos, precisam roer. Recomendamos brinquedos que façam barulhos
sutis, educativos, bolinhas e pelúcias para dormir. É importante que seu animal tenha sempre
uma distração. Caso contrário, o tédio fará com que ele brinque com outros objetos da casa.

Pedigree
Documento que comprova a raça, dados e procedência do animal, trazendo três gerações
antecessoras. Registrado no Clube Paulistano de Cinofilia, associado a CBKC (Confederação Brasileira
de Cinofilia) o qual é membro da FCI (Federação de Cinofilia Internacional).
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Microchip
O microchip é uma forma popular e moderna de identificar o animal de estimação (cães, gatos,
silvestres e etc.) de um modo eficaz e seguro. Ele é um micro-circuito eletrônico, de tamanho aproximado a
um grão de arroz, sendo assim possível implantá-lo sob a pele. A implantação é realizada com uma seringa
especial, parecida com a que usamos para aplicar vacinas. Não é feito nenhum tipo de anestesia para
aplicar o microchip. É inserido entre as escápulas do animal (região dos ombros). Além disso, contém um
código exclusivo e inalterável que transmite informações especificas e atende as normas ISO 11784, 11785
e NBR 14766.
O uso do microchip já é obrigatório em muitos países.
Depois de aplicado, como funciona? Cadastramos o código com os dados do proprietário e em até
10 dias, receberá um e-mail com login e senha para que alimente ou altere os seus dados ou de seu animal.
(Fiquem atentos em sua caixa de LIXO ELETRÔNICO ou SPAM. Normalmente o remetente vem como
ABRACHIP).

▪

Para que serve? Serve principalmente para identificação de animais, segurança e garantia de
propriedade.
As informações do proprietário e do animal ficam armazenadas numa base de dados universal.

Sempre que um animal perdido é encontrado, utiliza-se o leitor de microchip (que já existem em aeroportos,

clinicas veterinárias, CCZ, etc.) para visualização dessas informações e através desta base de dados,
consegue-se entrar em contato com o tutor.
Vantagens

✓
✓
✓
✓

✓

Permitir a recuperação rápida do animal em caso de perda;
Comprovante de propriedade em caso de roubo;
Facilitar o trabalho de identificação dos animais nos canis;
Diminuir potencialmente o grave problema que é o abandono de animais;

Envolto por uma cápsula de biovidro cirúrgico (mesmo material utilizado em marca-passos), portanto a
durabilidade deste dispositivo será o tempo que esta capsula leva para se decompor, que é de

aproximadamente 100 anos.

Você sabia? Atualmente todos os filhotes de cães e gatos vendidos ou doados na cidade de São Paulo
devem ser microchipados, mantendo assim a Lei da Posse Responsável nº14.483/2007. A Encrenquinha`s foi
o primeiro Pet Shop a cumprir a lei. Entretanto, todos os seus animais (matrizes e padreadores) já eram

microchipados desde 2002.
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Castração
Além de microchipados, nossos filhotes também são vendidos, na cidade de São
Paulo, castrados de acordo com a Lei da Posse Responsável - Municipal 14.483/07.
Os benefícios da castração são:
Quando castrados antes dos 6 meses de vida, os filhotes não atingem a maturidade
sexual, prevenindo infecções, tumores e comportamentos indesejados. Aumentando seu tempo
médio de vida.

Machos

Fêmeas

1. Previne a incidência de câncer de
próstata e hiperplasia prostática benigna;

1. Interrompe o sangramento de,
aproximadamente, 15 dias que ocorre a cada
seis meses (cio);
2. Diminui o risco de câncer de mamas em 95%;
(câncer mais comum em cadelas);

2. Diminui o instinto de marcar território;
3. Reduz o instinto sexual indesejável e
movimentos de monta;

3. Reduz o instinto sexual indesejável e
movimentos de monta;

4. São menos agitados, pela ausência do
hormônio (testosterona);

4. Previne gestações indesejadas, pseudociese
(gravidez psicológica) e suas consequências
(ex.: infecção de mama);

5. Permanecem urinando como filhote
(sentados).

5. Previne totalmente a incidência de infecções
uterinas (ex.: Piometra).

Além disso;

▪

▪

A castração é um ato de responsabilidade. Evita ninhadas indesejadas, reduzindo com especial
importância o grave problema de animais abandonados.

Evita também, o constante problema genético em cruzamentos irresponsáveis. Devemos deixar
para os criadores esta responsabilidade. Ex.: Na década de 80 existiam muitos Pastores
Alemães; devido a Displasia Coxofemoral (alteração de 95% genética) que faz com que os
animais tenham mobilidade restrita, existem pouquíssimos exemplares nos dias de hoje.

Você sabia?
A castração em si não faz os animais engordarem. A relação está na interrupção da produção dos
hormônios, o que causa diminuição do metabolismo celular. Quando o procedimento é realizado, até o corpo se
adaptar à nova necessidade energética, pode existir ganho de peso. Entretanto, quando o animal
é castrado antes do início da produção dos hormônios (aproximadamente 6 meses de vida) não existe esta
relação.
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Controle de Ectoparasitas
É de extrema importância manter seu animal livre de pulgas e carrapatos através de
medicação preventiva (Revolution), já que os mesmos podem transmitir doenças.

Vacinação
O programa de vacinação do filhote é iniciado aos 45 dias de vida com a primeira dose da V8 – Vanguard
HTLP 5/CV-L - Fornecedor: Zoetis. Todas as vacinas deverão ser aplicadas com intervalo de
aproximadamente 21 dias.

A V8 previne Cinomose, Hepatite infecciosa canina, Adenovírus Tipo 2, Coronavírus, Parainfluenza,
Parvovirose canina. Além dessas doenças virais, a vacina protege também as infecções causadas
pela Leptospirose (Leptospira Icterohaemorrhagiae e Leptospira canicola). O protocolo é composto
por 4 doses;
Duas doses da vacina BronchiGuard (Prevenção da Traqueobronquite Infecciosa dos cães
"Tosse dos Canis" causada pela bactéria Bordetella bronchiseptica);
Duas doses da vacina GiardiaVax (Prevenção da Giardíase canina - infecção do intestino delgado
causada por um protozoário, Giardia lamblia);
Próximo aos 4 meses de vida, é feita a dose única da vacina Defensor (Protege contra infecção do
vírus da Raiva);

▪

Somente após a aplicação dessa vacina o animal poderá então ter contato com outros
animais (não vacinados ou de procedência desconhecida) e sair para passear. Antes disso, é
de extrema importância que o mantenha em casa.

Cães maiores de 4 meses, 3 doses de LeishTec (Leishmaniose visceral canina – Zoonose) é realizada
com intervalo preciso de 21 dias em cães, após exame sorológico negativo.
6 meses após a última dose V8, reforço em dose única da Guard-Vac LCI/GP (Prevenção
da Leptospirose Canina).

Após a aplicação da última dose de cada vacina, todas deverão ser repetidas
ANUALMENTE; com exceção da LeishTec que o período deve ser contado a partir da
primeira dose.
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Vermifugação
A vermifugação é iniciada a partir dos 15 dias de vida do animal, reforçada aos 30, 45 e 60 dias
com o vermífugo Drontal Puppy – Bayer.
É importante manter um protocolo de vermifugação frequente (mensal) para prevenir que o seu
animal adoeça ou transmita parasitas para outros animais e seres humanos.

➢

Recomendamos vermífugos que coseguem combater maior variedade de vermes; chatos
(cestoides) como Dipylidium caninum, redondos (nematoides) como Ancylostoma caninum e
Toxocara canis e ainda protozoários, como a Giárdia.

A prevenção contra o verme do coração (Dirofilaria immitis) pode ser feita a partir de 2 meses de
vida com aplicações mensais de Revolution e/ou a partir dos 9 meses com aplicações anuais (injetável)
em dose única do antiparasitário ProHeart SR-12.
Trata-se de uma doença parasitária adquirida através da picada de um mosquito, causando
insuficiência cardíaca, tosse crônica, dificuldades respiratórias e até a morte, isso acontece devido
aos parasitas migrarem e penetrarem nos vasos sanguíneos, coração e pulmão.

Procure regularmente o Médico Veterinário para que o bem-estar e a saúde do
seu animal sejam mantidos.

