
1

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

Os Spitz Alemães são cães pequenos e cheios de personalidade. Extrovertidos, mas dóceis e afetivos, eles amam brincar 
e podem ser até mesmo cães de guarda. São saudáveis e robustos, mas também precisam de muitos cuidados para poderem 

viver vidas longas e saudáveis.

Cuidando
do seu 

Spitz Alemão

Escove e penteie o pelo dele com frequência. Os Spitz têm pelagem dupla que precisa 
ser escovada para evitar a formação de nós. A camada inferior da pelagem é macia e 
densa, enquanto a superior é comprida e mais áspera. Caso a escovação diária não 
seja viável, cuide da pelagem do animal pelo menos duas vezes na semana.

Dê banho no Spitz pelo menos uma vez por mês. Use shampoo especí�co da Duspet 
para cães com peles sensíveis. É fundamental escolher uma fórmula sem fragrâncias 
ou cores arti�ciais.

Além do banho e da escovação, é fundamental cortar as unhas, limpar os olhos, as 
orelhas, e escovar os dentes do cão. As unhas podem ser aparadas a cada duas 
semanas, mas a limpeza dos olhos e das orelhas deve ser feita diariamente, se 
possível.

Não tose demais o seu Spitz. A pelagem dupla pode aumentar o tempo de cuidados 
com a aparência e a manutenção, o que leva muitos donos a tosar a pelagem do cão. 
Por mais que seja conveniente, tal tosa tem suas desvantagens, por remove a 
proteção natural dele contra o clima.

Brinque e passeie com o Spitz diariamente. Eles são uma raça atlética, com boa 
energia considerável. Caminhadas longas e diárias ajudam a queimar o excesso de 
energia. Alem disso, eles amam brincar e é recomendado que sejam estimulados 
todos os dias, mesmo que por períodos curtos.
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Alimentando
o seu 

Spitz Alemão
Escolha apenas rações de alta qualidade, como a Super Premium. Uma alimentação 
saudável e balanceada é fundamental para manter o cão bem nutrido. Rações de 
qualidade darão todos os nutrientes necessários para que o Spitz viva uma vida ativa.

Sirva quantidades adequadas de ração. O Spitz é um cão pequeno, cujo estômago é 
incapaz de reter muita comida de uma vez. Desse modo, O metabolismo da raça é 
bem acelerado, queimando calorias rapidamente. É recomendado 3 a 4 refeições 
diárias em poucas quantidades.

Dê bastante água para o seu Spitz Alemão. A hidratação é fundamental para seu o 
desenvolvimento, por isso, ele deve ter acesso livre a água limpa e fresca o dia inteiro. 
No caso do �lhote, é recomendado colocar a água em uma tigelinha rasa que não 
possa ser derramada. 
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