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

A raça Pug é amistosa e amável, além de adorar atenção.  Eles precisam de cuidado especial, por isso, é importante ter rotinas de 
alimentação, brincadeirinhas de descanso para eles, sempre cuidando da higiene, dos banhos e do corte das unhas.
Pode parecer trabalhoso, mas com um pouco de atenção, não é difícil cuidar das necessidades dessa raça especial.

Cuidando
do seu Pug

Semanalmente, limpe as dobrinhas do rosto dele. Elas podem reter alimentos e 
outros detritos que podem ser desagradáveis. Você pode fazer isso com um cotonete: 
mergulhe-o em água quente e passe-o nas dobras em volta dos olhos e nariz. As 
dobrinhas não podem �car úmidas, por isso, seque-as bem.
Apesar de recomendar a realização semanal do procedimento, você pode fazê-lo 
sempre que necessário.

Escove o seu pelo uma ou duas vezes por semana. Esses cães perdem pelos, e não há 
maneira de contornar isso. Você pode ajudar a manter a pelagem saudável escovan-
do-a uma ou duas vezes a cada sete dias. Escová-lo com frequência evita que ele 
perca muitos pelos.

Limpe as orelhas com a solução especial Duspet uma vez por semana. As orelhinhas 
do Pug são propícias para acumular sujeira; por isso, precisam ser limpas regularmen-
te. Nunca empurre o material utilizado para limpeza até o canal auditivo, tampouco 
use cotonetes, já que há risco de lesionar o ouvido do animal.
Caso perceba que há alguma obstrução profunda, leve-o ao veterinário.

Dê banho no Pug pelo menos uma vez por mês. Independentemente de ele estar ou não 
sujo ou com cheiro desagradável, o banho mensal é recomendado. A água deve ser rasa 
o su�ciente para que o animal consiga �car em pé, e recomenda-se a utilização do 
shampoo especial Duspet para cães.
Depois de passar o shampoo, enxágue bem o cãozinho. As dobras dele acabam retendo 
o sabão, portanto, investigue bem para ver se o corpo todo dele foi bem enxaguado. 

Sempre que preciso, apare as unhas. Os pugs não desgastam as unhas da mesma 
forma que cães mais ativos, portanto, é fundamental apará-las de forma regular. 
Atenção para não lesionar o sabugo, pois pode causar muita dor ao Pug. Se não 
conseguir ver essa região pela unha ser opaca ou preta, deixe com que um pro�ssio-
nal apare as unhas do Pug.
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Alimentando
o seu Pug

Você deve dar uma porção adequada de ração 100% Super-premium ao cão. Pugs 
adoram comer, por isso, podem �car acima do peso; tenha atenção à dieta para 
controlar bem a porção. Alimente-os constantemente, uma ou duas vezes por dia, de 
acordo com o recomendado pelo fabricante da ração.

Ajuste a alimentação do cãozinho de acordo com sua idade. Escolha a ração adequa-
da para a idade do Pug. Filhotes devem ingerir rações voltadas para eles. Cachorros 
idosos também possuem ração sênior, que é própria para o organismo deles.

Observe os efeitos da alimentação no Pet. Caso siga o tamanho da porção indicado 
pelo fabricante, mas ainda perceber que ele está ganhando peso, consulte um 
veterinário, que poderá ajudá-lo a modi�car a quantidade das porções ou recomen-
dar uma ração mais adequada.

Limite a quantidade de petiscos. É importante saber que muitos são ricos em calorias 
e contribuem na quantidade de alimentos ingeridos diariamente; exagerar nos 
agrados pode levar ao ganho de peso, que é nada saudável e exacerba transtornos 
respiratórios e articulares.
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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.

2

3

4

5

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

Não podemos nos esquecer de que os cães, assim como nós, precisam de cuidados diversos. 
Cuidados com a higiene, com o comportamento e saúde.

Cuidando
do seu Buldogue 

Francês

Na higiene, devemos nos atentar para a limpeza dos ouvidos, a escovação e a 
higienização das dobrinhas, que devem ser feitas toda semana.

Já os banhos devem ser espaçados, no mínimo a cada 15 dias. Em excesso, eles podem 
remover a proteção natural do pelo e deixá-lo mais suscetível a doenças de pele.

Veri�que as unhas, que quando não se desgastam devem ser 
aparadas por um pro�ssional.

Quanto à saúde, para qualquer problema, não espere antes de procurar um 
veterinário. Tratamentos precoces podem reduzir a severidade das doenças e 
salvar a vida do seu cãozinho.

Os Frenchies são muito brincalhões, mas não são muito resistentes para prática de 
exercícios. As características físicas dos Buldogues Francêses os impedem de brincar 
ou caminhar muito, especialmente se �zer muito calor.
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Alimentando
o seu Buldogue 

Francês
Uma alimentação bem balanceada como as do tipo Super Premium, são as mais 
indicadas para o bom desenvolvimento do cão desde o desmame até a terceira idade. 
São oferecidas nas variedade Júnior, Adultos e Sênior, além das especí�cas por raça e 
as medicamentosas. Consulte sempre um veterinário para veri�car qual a indicada 
para o seu Frenchie.

Não exponha o seu Frenchie ao calor excessivo e não o deixe brincar nas horas mais 
quentes do dia. Por serem braquiocefálicos, eles podem ter hipertermia, que é 
aumento da temperatura corporal, de modo que o ar não consegue resfriar antes de 
chegar aos pulmões devido vias respiratórias serem curtas, sendo fatal caso o cão não 
seja socorrido de imediato.
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Quanto a escovação, depende se o seu deixa cair muito ou pouco pelo.  A ração 
também in�uência nesse fator.7
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Con�ra agora algumas dicas do básico que você precisa saber para transformar o seu amor em cuidados.

Os Schanauzers miniaturas são cães adorados por muitos motivos. Eles se entrosam muito bem com crianças que têm idade 
su�ciente para entender como interagir com um animal. Além disso, adoram �car perto de pessoas e possuem muita energia, 

mesmo com porte médio e pequeno, isto é, adoram correr e brincar, além de terem companhia constante. É fundamental cuidar 
bem da pelagem deles de quatro a seis vezes por ano.

Cuidando
do seu 

Schanauzer

Equilibre uma boa dieta com atividade física. Cães da raça gostam de comer e podem 
ganhar peso com facilidade. Por isso, o Schnauzer miniatura precisa de exercício para 
se manter saudável.

Comece a acostumar o �lhote à casa. Mostre logo onde ele deve fazer suas necessida-
des, dando um agrado a ele quando obedecer. Dê também comandos simples, como 
sentar. Os cachorros da raça podem aprender ordens básicas a partir das 10 semanas 
de vida; eles são muito inteligentes e logo aprenderão.

Os Schnauzers miniatura são excelentes para tutores que são líderes natos. Eles irão 
testar sua liderança durante a vida toda. Se você for uma pessoa consistente, 
benevolente e companheira, eles farão tudo o que puderem para agradá-lo.

Caso deseje levar seu Schnauzer miniatura para competições, veri�que se os cães 
brancos dessa raça são permitidos de acordo com o Brasil Kennel Club.

Eles  precisam de maiores cuidados relacionados ao banho e higiene do que os 
animais que trocam de pelo.
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Alimentando
o seu

Schanauzer

Dê uma dieta adequada para �lhotes da raça. Informe-se qual a ração mais apropria-
da para o seu e a quantidade diária sugerida para o seu cãozinho em particular. Antes 
disso, continue usando a dieta que estava sendo administrada ao animal e faça as 
mudanças de forma lenta e gradual..

Os �lhotes dever comer de três a quatro vezes por dia e se aliviarem após as 
refeições, caminhadas e a cada duas a três horas, até que vão dormir bem 
cansados no �m do dia.

Ao atingir cerca de dois anos de idade, o Schnauzer poderá fazer duas refeições 
diárias e se aliviar entre cada quatro a seis horas.

Assim que ele chegar à idade adulta, garanta que o cão coma uma ou duas vezes por 
dia e dê pelo menos duas caminhadas diárias de 30 minutos.
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Essa raça exige que os cuidados sejam pro�ssionais em relação à pelagem, manten-
do-a em boas condições. Lembre-se disso ao avaliar os custos de compra de um 
Schnauzer miniatura.
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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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