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Con�ra agora algumas dicas do básico que você precisa saber para transformar o seu amor em cuidados.

Os cães da raça Shih-tzu descendem da realeza chinesa. Apesar aparentarem majestade e delicadeza, eles são animados, cheios de 
energia e divertidos, servindo como ótimos animais de estimação para toda a família. Para levar um Shih-Tzu para casa e 

permitir que ele tenha uma boa vida, será necessário cuidar regularmente dos pelos, do comportamento e da saúde do animal.

Cuidando
do seu Shih-tzu

Uma vez por semana, será necessário dar um banho no Shih-tzu. Além disto, também 
é recomendado escovar ou pentear os pelos dele ao menos uma vez por dia para que 
ele não �que enrolado.
Os Shih-tzus possuem uma densa e comprida pelagem na parte de baixo, o que 
signi�ca que eles não caem. Assim como o cabelo humano, é necessário cuidar 
adequadamente do pelo desta raça.

Apare o pelo do Shih-tzu regularmente. A pelagem da raça pode �car comprida, já 
que esses cães não trocam de pelos. Quando possível, apare os �os para que as coisas 
não saiam do controle. Tenha cuidado com a área em volta dos olhos do cão ao 
utilizar tesouras para o aparo.

A raça pode ser pequena, mas ainda assim, adoram brincar. Por isso, compre alguns 
brinquedos e leve-o a um parque ou pracinha sempre que puder.
Apesar da aparência, os cães da raça Shih-tzu são bastante robustos e não se 
importam nem em se sujar. Fazer atividade física não apenas mantém o corpo do 
bichinho em forma, mas também auxilia a mente.

Leve o cão ao veterinário pelo menos uma vez por ano. Para manter o Shih-tzu feliz e 
saudável, o veterinário é a pessoa mais indicada para lhe ajudar. Atenda às necessida-
des e aos cuidados com a saúde dele regularmente.

Tente escovar seus dentes. Os Shih-tzus podem ter problemas odontológicos, 
incluindo falta ou desalinhamento dos dentes. Higienizá-los após escovar os dentes 
também é uma boa ideia
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Alimentando
o seu Shih-tzu

Dê alimentos saudáveis ao seu Shih-Tzu. Alguns cães da raça possuem alergias ou 
estômagos sensíveis, por isso, compre sempre ração Super Premium para ele.

Lembre-se de cuidar das outras necessidades diárias do pet. Veri�que se há
água su�ciente para ele beber quando estiver com sede e leve-o para fazer as 
necessidades regularmente.
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