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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.

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 do-a uma ou duas vezes a cada sete dias. Escová-lo com frequência evita que ele 
perca muitos pelos.perca muitos pelos.
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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 Atenção para não lesionar o sabugo, pois pode causar muita dor ao Pug. Se não 
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nal apare as unhas do Pug.nal apare as unhas do Pug.

5

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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