
Bem-vindo a casa
Um cachorro bateu 

à vossa porta
Terão já tudo pronto 

para ele?

EM
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TEMOS UM CACHORRO. O QUE FAZEMOS?

Onde está o manual 
de instruções?

Tranquilos: não se sintam angustiados 
perante esta nova situação. 

A equipa da clínica irá ajudar-vos 
a todo o momento.

PT
CA

CM
IL

00
08

9



v

Parecia tão bom…

A primeira coisa que um 
cachorro tem de conhecer 
são as “regras da casa”.

TEMOS UM CACHORRO. O QUE FAZEMOS?

PT
CA

CM
IL

00
08

9



O princípio de uma bonita amizade
COM TODO O CUIDADO

Tornar-se mais um 
membro da família

Habituar-se ao 
ambiente

Familiarizar-se
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Período de socialização: 
desde as 3 às 12 semanas.

Aprendendo 
a socializar

COM TODO O CUIDADO

O cachorro “aprende” a 
conviver com pessoas, gatos 
e, em definitivo, com todos 
aqueles que não são a sua 

mãe e os seus irmãos.
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Ponha-o a brincar
COM TODO O CUIDADO E aproveite o reforço positivo, que consiste 

em premiar o cachorro quando se comporta 
da forma como queremos: após um 

comportamento correto, o cachorro obtém 
algo que o satisfaz. Assim, a resposta do 
animal será repetir esse comportamento 

quando a mesma situação lhe surgir. 

Se lhe diz 
“senta” e ele se 

senta, acaricia-lhe 
a cabeça e diga-lhe 

alegremente 
“Muito bem!”

Se lhe pede 
a pata e ele a dá, 
dê-lhe um prémio 

e diga-lhe 
efusivamente 

“Boa!”

Se lhe diz 
 “quieto” e ele 

fica quieto, quando 
voltar para junto dele, 

faça-lhe carícias 
e diga-lhe 

“Boa, lindo!”.

PT
CA

CM
IL

00
08

9



TREINO BÁSICO

Como o ensino a fazer 
as suas necessidades?

E recorde-se, o castigo está 
contraindicado nestes casos. 

Limpe as manchas com um 
detergente enzimático para 

que não fiquem nódoas.

Prepara-lhe 
uma zona com 

jornais.

Recompense-o 
quando faz lá 
corretamente.
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Recorde-o quem 
é que manda

Aos dois meses de 
idade um cachorro 

deve já saber controlar 
a sua mordedura.

Dê-lhe jogos 
ou outras alternativas 
para que não morda 

o que não deve.

TREINO BÁSICO
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A VISITA AO VETERINÁRIO

Porquê visitar 
o veterinário?

O veterinário fará tudo para 
proporcionar a melhor qualidade 

de vida aos seus doentes.

É quem irá guiá-lo 
no cuidado com 
o seu cachorro. PT

CA
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A VISITA AO VETERINÁRIO

PREVENÇÃO
Sem dúvida a palavra 
mais importante de 
      todo este encontro

Um aliado: 

VOCÊ

Duas ferramentas:
◗ Desparasitação
◗ Vacinação
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Dois principais tipos de parasitas

1.  Internos
◗ Parasitas intestinais 

redondos
◗ Parasitas intestinais 

planos
◗ Parasitas pulmonares
◗ Parasitas do coração
◗ Parasitas do olho

OS PARASITAS

Parasitas intestinais redondos Parasitas do coração

Parasitas intestinais planos Parasitas do olho
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Dois principais tipos de parasitas

2. Externos
◗ Pulgas
◗ Carraças
◗ Mosquitos e 

flebótomos
◗ Piolhos

OS PARASITAS

Pulgas Carraças

Mosquitos Piolhos
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Que problemas 
implicam?

As pulgas são parasitas 
externos que se alimentam 
exclusivamente do sangue 

dos cães e inclusive 
podem-nos afetar.

AS PULGAS
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Adultos

Larvas

Pupas

Ovos

Como as prevenir?

◗ Com um antiparasitário 
externo de ação rápida.

AS PULGAS

Ciclo de vida 
da pulga

É importante 
eliminar as pulgas 
antes que ponham 

os ovos.

Uma pulga pode pôr 
2000 ovos. Para saber 

como as combater, 
é interessante 

conhecer o seu ciclo 
de vida.
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Que problemas 
implicam?

◗ As carraças são parasitas externos 
que se agarram à pele do cão e 
sugam o sangue.

◗ Devem ser eliminadas o mais cedo 
possível, dado que são 
transmissoras de doenças graves, 
tanto para o cão, como para si.

AS CARRAÇAS
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Como  
preveni-las?

AS CARRAÇAS

◗ Com um antiparasitário 
externo de ação rápida.
Algumas carraças podem crescer e 
reproduzir-se exclusivamente dentro 
de casa. Procuram um hospedeiro que 
pode ser o cão ou um membro da 
família. Necessitam apenas de 3 
ingestões de sangue para completar  
o seu ciclo.

As carraças que caem para o chão, 
depois da sua 1ª ou 2ª ingestão de 
sangue, são muito resistentes no 
ambiente e podem permanecer 
meses, e inclusive anos, até encontrar 
um novo hospedeiro.
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Mas, o meu cachorro também pode ter 
parasitas internos?

E a melhor forma de os prevenir 
é desparasitar periodicamente 

o animal.

PARASITAS INTERNOS

SIM
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PARASITAS INTERNOS

Idade

Protocolo Cada 15 dias

A partir das 
2 semanas

Mensalmente

2 semanas após 
o desmame

Mínimo: uma vez 
por trimestre

A partir dos 
    6 meses

Siga o protocolo que o seu veterinário 
o aconselha para proteger o seu cachorro 
dos parasitas internos

Mensalmente

Controlo de Parasitas em cães e gatos: Guia ESCCAP Nº 1 (segunda edição Dezembro 2014)
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DOENÇAS TRANSMITIDAS POR PARASITAS

O que são as zoonoses?

As zoonoses são doenças que 
se podem transmitir dos 

animais ao homem.

A filária,  
por exemplo,  

é transmitida por 
qualquer tipo de 
mosquito, inclu-
sive o mosquito 

Tigre.
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DOENÇAS TRANSMITIDAS POR PARASITAS

O que podem provocar nos humanos?

Sistema 
nervoso

Toxocara canis
(Larva Migrans Visceral)
Ancylostoma caninum

(Larva Migrans Cutânea)

Fígado

Olho

Pulmão

Pele

Parasitas redondos

Fígado

Intestino

Equinococcus granulosus
(Hidatidose no fígado)

Dipylidium caninum
(Dipilidiose no intestino)

Parasitas planos (céstodes)
D. immitis

(Dirofilariose pulmonar)
D. repens

(Intraocular, tecido subcutâneo)

Parasitas do coração

Olho

Pulmão

Tecido 
subcutâneo

T. callipaeda
(Thelaziose ocular)

Parasita do olho

Olho

Parasitas do 
coração

A dirofilariose ou verme do coração é outra doença 
que pode afetar as pessoas
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VACINAÇÃO

Como estabelecemos a vacinação 
dos cachorros?

O veterinário indicar-lhe-á 
o protocolo de vacinação 

para o seu cachorro.
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VACINAÇÃO

Contra quê se podem vacinar os cães?

Na nossa clínica 
proporcionamos-
lhe o protocolo de 

vacinação adequado 
ao seu animal.

Primovacinação Revacunación anual
◗ Esgana
◗ Parvovirose canina
◗ Hepatite vírica canina
◗ Leptospirose
◗ Parainfluenza
◗ Traqueobronquite
◗ Coronavirose canina
◗ Raiva

2 doses

◗ Moquillo canino
◗ Parvovirosis canina
◗ Hepatitis vírica canina
◗ Leptospirosis
◗ Parainfluenza
◗ Traqueobronquitis
◗ Coronavirosis canina
◗ Rabia

Primovacunación Revacinação anual
◗ Moquillo canino
◗ Parvovirosis canina
◗ Hepatitis vírica canina
◗ Leptospirosis
◗ Parainfluenza
◗ Traqueobronquitis
◗ Coronavirosis canina
◗ Rabia

2a dosis

◗ Esgana
◗ Parvovirose canina
◗ Hepatite vírica canina
◗ Leptospirose
◗ Parainfluenza
◗ Traqueobronquite
◗ Coronavirose canina
◗ Raiva

Vírus e bactérias perigosos para o seu cachorro
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OUTROS CUIDADOS

Gostaria de ter ninhadas 
do seu novo cachorro mais tarde?

SIM NÃO
Siga as indicações que 

referimos para que 
o seu cão/cadela se 
encontre num ótimo 

estado quando decida 
fazer o seu cruzamento.

Neste caso esterilizar o 
seu animal pode evitar 
muitos problemas de 

saúde, tanto 
em machos, como 

em fêmeas. PT
CA
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OUTROS CUIDADOS

Comer!

A alimentação é um dos pilares 
fundamentais para manter 

a sua saúde. 
Alimentá-lo com uma ração de 
qualidade que cubra todas as 

suas necessidades nutricionais: 
os cachorros em crescimento 

necessitam proporcionalmente de 
mais proteínas e energia do que 

um cão adulto. 

Até ser adulto, 
dê-lhe de comer 
3 vezes ao dia.
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OUTROS CUIDADOS

Passeio!

Estabelecer uma boa rotina 
de passeios é essencial 

na sua educação.
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OUTROS CUIDADOS

Hora do banho

Tomar banho uma vez por 
mês pode ser suficiente e 
não se esqueça de utilizar 
produtos específicos para 

cães. 
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Fim...
que na realidade é um princípio
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