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Adotar um cão é arranjar um amigo para a vida. Ele vai ser o companheiro mais leal, 
compreensivo e dedicado que alguma vez terás, o melhor parceiro de aventuras. 
Ele vai gostar de ti acima de todas as coisas, dar-te as boas-vindas quando chegas a casa, 
seguir-te até ao fim do mundo e perdoar-te todos os dias em que estás mais rezingão, 
lamber-te as lágrimas e ficar quieto ao teu colo quando apenas precisares de um amigo. 

Ele passa a ser mais um elemento da tua família, que partilha as vossas rotinas e deve 
ser incluído nelas: passear, fazer exercício, dar-lhe de comer, escová-lo e levá-lo ao 
médico — são tudo cuidados que tens de ter com ele. 

Por vezes também se portam mal, fazem disparates 
ou estão mal dispostos — e nessas alturas também 
temos de ter paciência (tal como ele tem para nós) 
e perder tempo a educá-lo, corrigi-lo e perdoá-lo 
— é um ser vivo, em constante crescimento e apren-
dizagem, também tem direito a ter dias menos bons! 

E é natural que fique doente de vez em quando e que 
envelheça: deves fazer tudo ao teu alcance para 
que fique melhor e esteja o mais confortável possível 
em todas as fases da sua vida.

Estás preparado para ter um cão? 
Tens de ter a certeza!

Uma decisão importante
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Fornecer-lhe uma alimentação equilibrada, acesso aos melhores cuidados de saúde, 
exercício e brincadeira (connosco e com outros animais) na forma e quantidade apropriada 
ou dar-lhe as condições para que possa descansar, são apenas alguns dos fatores que 
contribuem para que seja um cão feliz!

Reúne a tua família e responde a estas 3 perguntas:

Temos tempo?

Os cães são animais sociais e altamente dependentes, carentes de  
atenção e de estímulos. Se o vosso estilo de vida implica passarem pouco 
tempo em casa, fazendo com que passe muitas horas sozinho, então um cão pode 
não ser o animal de estimação ideal.
 
Se, por outro lado, passam muito tempo no exterior a fazer atividades ao ar livre, 
como praticar exercício ou fazer piqueniques, então um companheiro canino e os 
seus passeios diários é o complemento ideal para a vossa rotina de vida saudável! 

É preciso contarem com, pelo menos, 3 passeios diários (de 15-30 minutos) e ain-
da cerca de 1-2 horas por dia para brincar com ele, dar-lhe mimos e limpar 
algumas coisas, como o sítio onde ele dorme e onde come, por exemplo.

Temos espaço?

Se vivem num apartamento, deverão confirmar primeiro se o condomínio permite 
ter um animal de estimação (embora esta proibição não seja comum em Portugal). 
Se têm um espaço exterior, a que ele terá acesso, convém confirmar que não 
há coisas ou plantas que ele possa estragar ou que lhe possam fazer mal.
 
Depois, têm de adequar o espaço que existe ao tamanho e nível de atividade 
dele. Por exemplo: não faz sentido (e é mesmo uma receita para o desastre!), terem 
um cão tão grande e pesado como um são bernardo num apartamento pequeno, 
ou um border collie com o qual não podem correr cerca de 5-10 km todos os dias... 
E não esquecer: mesmo um cão que tenha um jardim ou um quintal deve passear 
todos os dias, para gastar energias e fortalecer a relação com os donos!

É preciso não esquecer: ele precisa que cuidemos dele!
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podemos suportar esta despesa?

As despesas com um cão são geralmente proporcionais ao tamanho dele — 
comida, medicamentos, banhos, etc., serão tanto mais dispendiosos quanto maior 
for o cão. Quanto aos cuidados de saúde, as maiores despesas tendem a 
ocorrer no primeiro ano de vida (as primeiras vacinas, a colocação do microchip, 
a esterilização/castração), entrando depois num período mais calmo durante a 
chamada idade adulta (exceto se acontecer algum imprevisto), e voltando a 
aumentar depois, quando o vosso companheiro envelhece, pois nessas idades 
é mais provável que fique doente. É importante terem a certeza de que conseguem 
assegurar o bem-estar e a felicidade dele durante toda a vida.

Se responderam que sim a todas as perguntas, PARABÉNS!     
Estão preparados para ter um cão!

Duração QuantidadeTarefas

Acorda de manhã 
e dá-lhe de comer.

Deixa-lhe a comida 15-20 
minutos e retira-a ao fim 
desse tempo: assim vais con-
seguir ensiná-lo a habituar-se 
aos horários de refeição.

Cerca de metade da quantidade 
diária indicada para o teu 
cão (valor indicado no pacote 
da ração e que varia consoante 
o seu tamanho/peso). Ou então 
espreita o capítulo 4 deste livro!

Leva-o à rua.

Os passeios deverão demorar 
cerca de 15-30 minutos, para 
que o teu cão possa fazer as 
necessidades, além de poder 
correr e fazer um pouco de 
exercício depois de uma 
longa noite de sono!
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É preciso não esquecer: ele precisa que cuidemos dele!

Rotina diária
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Quando o deixas em casa para 
ires para a escola é importante 
que ele fique calmo, distraído 
com os seus brinquedos ou 
a dormir na sua cama.

Ele nunca deve ficar ansioso 
por ficar sozinho, pelo que é 
essencial que se habitue à tua 
ausência e a não estragar nada 
em casa.

O teu cão não deve ficar 
sozinho mais do que 8-9 
horas, até porque ele vai 
precisar de ir à rua fazer as 
necessidades.

Quando voltas da escola, à tarde, 
ele está ansioso por chegares 
e quer ir passear contigo! 
Aproveita para fazer um passeio 
um pouco mais longo e brincar 
com ele na rua, antes de ires 
fazer os trabalhos de casa e 
antes do jantar.

Tenta passear com ele 
cerca de 30-40 minutos,
sempre acompanhado por 
um adulto.

Dá-lhe comida: o ideal é que 
ele coma a segunda refeição 
diária à hora a que a família 
está a jantar: assim ele apren-
derá que a comida dele está 
no seu prato e não pedirá 
comida à mesa, o que é um 
péssimo hábito e pode mesmo 
fazer-lhe mal!

Deixa-lhe a comida à 
disposição durante todo o 
tempo em que estiverem a 
jantar e retira-lha no final.

Basta um passeio curto 
de 10-15 minutos.

Algum tempo depois do 
jantar, um dos adultos aí de 
casa pode levá-lo para um 
passeio mais curto, para que 
faça as necessidades antes de 
dormir e não haja o risco de 
«acidentes» durante a noite.

Segunda metade da 
quantidade diária
indicada para o teu cão.

Continuação da rotina diária
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Mesmo seguindo esta rotina diária, é importante que o deixes dormir/descansar quan-
do precisa de o fazer! Afinal, ninguém gosta de ser acordado de repente e de ser incomodado, 
certo?

Depois, sempre que possível, tu e a tua família devem reservar cerca de 15-30 minutos (se 
possível, 1 hora), repartidos ao longo do dia, só para brincar, falar, mimar ou fazer 
jogos com o vosso cão. Até o escovar, o limpar os olhos e os ouvidos são atividades impor-
tantes e contribuem para o fortalecimento dos laços entre vocês e o vosso amigo! E é claro 
que, ao fim de semana, ou quando estão de férias, podem aproveitar para fazer passeios 
mais longos e atividades divertidas, levando o vosso companheiro canino convosco. Mas evitem 
as horas de grande calor.
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Comprar um cachorrinho de uma determinada raça, dá-nos mais garantias 
quanto ao tamanho, nível de atividade e comportamento do cão em adulto, pois sabendo 
como são os pais é mais fácil prever como serão os filhotes, apesar de as caraterísticas de 
cada cão não serem previsíveis. Para além disso, o comportamento do cão dependerá 
também da educação e do treino, do estilo de vida da família, da alimentação e também 
dos cuidados de saúde. Assim, comprar um labrador retriever não é garantia para se ter 
um cão fabuloso. Mas mesmo pagando por um cão com determinado temperamento, há 
que ter em conta outros aspetos: assegurar uma boa alimentação, as idas ao vete-
rinário, as desparasitações, os passeios  e os cuidados com o pelo (que 
podem ser realmente muito exigentes em determinadas raças) — tudo isto deverá ser pen-
sado com calma e ponderação!

Comprar ou adotar?

Quando chega o momento de escolher um cão há um mundo de possibilidades. 
E muitas vezes a oportunidade surge sem estarmos à espera: ou porque encontramos um 
cão abandonado na rua ou porque temos uns amigos que têm uma ninhada de cachor-
rinhos para dar. Cada hipótese tem as suas vantagens e desvantagens. Tens de pensar 
bem em todas elas na altura de decidir.

Escolher o melhor cão para ti e para a tua família

A escolha
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Vamos classificar as várias raças de cães (incluindo aqui os «rafeiros», ou os de raça 
indeterminada) consoante o seu tamanho e peso em adultos. Assim, temos:

raça miniatura: até aos 4 Kg
raça pequena: até aos 4-10 Kg

raça média: 10-25 Kg
raça grande: 25-50 Kg

raça gigante: mais de 50 Kg

Depois, entre estas, há várias raças que, de diferentes tamanhos, estão fisicamente 
preparadas para terem níveis de atividade variados.

Conheces 
estes?

Com certeza reconheces 
estas caraterísticas...

Nomes das raças
(alguns são difíceis 

de pronunciar!)

Precisam de fazer muito exercício ou 
correm o risco de se tornarem animais 
frustrados e destruidores.

Cães de caça, 
de busca, 
de trabalho

Border Collie
Terrier
Rottweiler
Weimaraner

Como o caso das raças de focinho cur-
to, não podem ser sujeitos a exercícios 
muito violentos nem a temperaturas 
muito elevadas.

Cães com focinho 
curto

Bulldog
Pug
Shih tzu

São geralmente de raças pequenas e 
médias, mas isso não quer dizer que 
não precisem de exercício! Um cão 
que gaste as suas energias no passeio 
é um cão mais calmo em casa. E não 
te deixes enganar pelo ar pequeno e 
frágil destes «meninos»: são, frequen-
temente, as raças mais inteligentes e 
dominantes e com as quais é preciso 
insistir mais em termos de educação, 
sob o risco de passarem a «mandar» 
aí em casa.

Cães mais caseiros 
e adequados à vida 
num apartamento

Chihuahua
Yorkshire terrier
Shnauzer
Raugh collie (Lassie)

As raças de cães
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Adotar um cão pode ser uma boa oportunidade de fazer feliz um animal abandonado.
E é grátis! Será bem mais imprevisível saber como será fisicamente um rafeiro quan-
do crescer (embora algumas caraterísticas no animal nos possam dar algumas pistas sobre 
que tamanho terá em adulto), mas se te perguntarem a raça, podes sempre dizer que é 
um «royal street dog»  !

Para além da boa ação de salvar um cão de 
uma triste vida de abandono, o animal pode 
adaptar-se perfeitamente à tua família, talvez 
até melhor do que um cão de uma qualquer 
raça da moda. E assim ainda te sobra dinheiro 
para o mimares com biscoitos e brinquedos! 
Além de cães sem uma raça definida, podes 
lá encontrar cães de raça à espera de um lar 
onde viver. Há muitos candidatos caninos que 
esperam por alguém que queira cuidar deles. 
E eles vão retribuir com os seus mais 
sinceros afetos!

Fácil

Difícil (pelo cai 
   em abundância)

Pelo curto

Boxer
Doberman

Tipos de 
peLagem

Manutenção 
do peLo

Raça

Pelo comprido

Fácil

Difícil

Beagle
Labrador

Caniche
Fox terrier

Husky
Serra da estrela
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Independentemente do local onde vás buscar o teu cão, 
há certas coisas que tens de ter em atenção:

Os cachorros de raça pura podem ser adquiridos através de criadores ou em lojas 
de animais. 

Os criadores credenciados pelo Clube Português de Canicultura são sempre uma fonte 
mais segura, pois têm de obedecer a uma série de regras de qualidade que garantem 
que entregam os melhores cachorros, nas melhores condições. 

As lojas de animais, muitas vezes, já incluem no preço de compra do cachorro uma série 
de elementos que serão necessários nos primeiros tempos (comida, cama, trela, etc.) 
e dão alguma orientação a quem nunca tenha tido um cão.

Para adoção, podem contactar-se canis, abrigos e associações. Algumas 
clínicas veterinárias e lojas de animais também têm anúncios de animais para adotar e 
encontras muita informação na Internet (mas pede sempre ajuda a um adulto).

Onde podes ir buscar o teu amigo?

As instalações onde estava (condições de higiene; se 
tinha água e comida; se brincava ou se parecia mais 
triste e parado; se estava sozinho ou com outros cães);

Se já tinha sido visto por um veterinário (se tem vacinas 
e desparasitações, com que medicamentos e quando 
é que as recebeu);

O estado do pelo, olhos e nariz, se espirra ou tosse, 
se caminha bem, se vos segue/reage, se tem pulgas ou 
carraças, se tem feridas no corpo ou se se coça muito;

A alimentação que tinha (é importante que peças para 
trazer para casa um pouco da comida dele, para que não 
fique com diarreia nos primeiros dias por uma mudança 
brusca na alimentação).

A Doutora diz que...
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Podem começar a ir à rua e brincar com outros cães, pois ge-
ralmente já têm as vacinas todas. O risco de ficarem gravemente 
doentes por irem à rua é bem menor;

Normalmente já estão habituados a fazer as necessidades na rua 
ou são mais fáceis de educar a fazê-lo;

Destroem menos coisas (como os teus brinquedos ou os sapatos 
preferidos da mãe), pois isso costuma acontecer mais na altura 
da mudança dos dentes (até aos 6 meses…);

Costumam ser mais calmos e sossegados, pelo que são bem mais 
fáceis de educar e ensinar;

São animais extremamente agradecidos e dedicados aos seus 
«salvadores», pois como são muito mais difíceis de adotar (toda 
a gente quer um cachorrinho), fazem de tudo para agradar à sua 
nova família! 

Cachorro ou cão adulto?
Um cão bebé é, sem dúvida, muito fofinho, 
sendo capaz de derreter qualquer coração... 
Podemos ajudá-lo a crescer e ensinar-lhe 
muitas coisas, acompanhando-o em todas 
as fases da sua vida. Mas atenção: 
um cachorrinho poderá significar também 
muitos problemas e gritos de frustração, 
pelo que por vezes é melhor adotarmos 
um cão adulto.

E não será maravilhoso poderes mudar o destino de um cãozinho já crescido, 
levando-o para viver com a tua família, acarinhá-lo e fazê-lo feliz?

Vantagens em adotar um cão aduLto
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