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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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