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A hermi petcare é um centro de bem-estar animal fundado em 2021 na
cidade de Curitiba. O espaço conta com 670m2 de área e oferece serviços
de daycare por profissionais treinados em reforço positivo, promovendo

atividades de enriquecimento ambiental e socialiação de cães, além de um
espaço dedicado a banho e tosa. A empresa possui certificação da Fear

Free Pets no manejo lowstress do banho e tosa, com estrutura projetada
para adaptação, dessensibilização e contra-condicionamento de traumas,

a fim de reduzir medo, ansiedade e estresse dos cães.

O Hospital Levet é um hospital veterinário fundado em 2016 na cidade
de Curitiba. Referência na área, o hospital oferece com excelência

serviços de medicina  veterinária como: consultas clínicas,
especialidades veterinárias, internamento, terapia semi-intensiva,

vacinas, exames e conta com uma sala de espera para felinos.

Especializada em adestramento em domicílio, consultas
comportamentais e terapias complementares, a Jeito Animal tem a
missão de tornar a relação entre tutores e pets mais harmoniosa e
feliz. A metodologia utilizada é baseado em pesquisas científicas e

estudos de casos. A equipe é composta por veterinário, biólogo,
estudantes de Medicina Veterinária e outros profissionais qualificados

que estão em constante aprimoramento.
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Bem-vindos
novos

tutores!

APRESENTAÇÃO

O mais novo integrante da família chegou... e agora?
A decisão de adicionar 4 patinhas à família, além de
uma super responsabilidade, exige que nós tutores

nos cerquemos de informações relevantes para
garantir que aquela vidinha viverá feliz e em estado

de bem-estar.
Este e-book visa te ajudar na organização dos

primeiros passos da nova rotina e no planejamento
dos anos seguintes que com certeza serão os

melhores da sua vida, afinal seu melhor aumigo acaba
de chegar para deixar sua vida mais colorida! 



PRIMEIRAS
SEMANAS

AMAMENTAÇÃO E
DESMAME

De um modo geral, filhotes
devem ser amamentados, no
mínimo, até os 25 dias de
vida. Após este período, uma
papinha de desmame pode
começar a ser inserida e os
filhotes tendem a se
alimentar tanto do leite
materno, quanto da papinha.
A partir do momento que os
primeiros dentes começam a
surgir, a mãe começa a se
incomodar com as
mordidinhas e passa a se
esquivar dos bebês,
conduzindo naturalmente a
fase de desmame.

PRIMEIRAS INTERAÇÕES

Filhotes caninos nascem com as
pálpebras e orelhas fechadas.
As pálpebras abrem-se a partir
do décimo dia de vida e as
orelhas a partir do vigésimo dia,
que é quando as interações com
seres humanos começam a
surgir. A temperatura corporal
precisa da ajuda da mãe e dos
irmãos para se manter
equilibrada.
Os recém-nascidos não
possuem total autonomia de
movimentos e só começam a
responder aos estímulos após
esse período de transição.
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PRIMEIROS
CUIDADOS

IMUNIDADE E VACINAÇÃO

Assim como em humanos,
nas primeiras mamadas dos
filhotes há ingestão de
colostro, uma substância rica
em proteínas, carboidratos e
principalmente em
anticorpos. Esta primeira
carga de anticorpos adquirida
da mãe perdura no organismo
do filhote por
aproximadamente 30-45 dias,
por isso a recomendação de
que a primeira dose da vacina
polivalente seja aplicada após
esse período, com 45 dias de
vida. 

São necessárias 3 doses da
vacina polivalente, com
intervalos entre 21 e 30 dias
entre cada dose, para que
consideremos que o
organismo do filhote
produziu 100% de anticorpos
contra as principais viroses
que acometem nossos pets.
Enquanto essa proteção não
está garantida, recomenda-se
não expor os filhotes a
ambientes que possam estar
contaminados ou que não se
tem certeza dos protocolos
sanitários (parques, ruas,
praças), e ao contato com
outros cães.
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PRIMEIROS
CUIDADOS

VERMIFUGAÇÃO E ANTI-
PULGAS

Uma regra geral para o
primeiro protocolo de
vermifugação consiste em
administrar 4 doses de
vermífugo: a primeira dose
entre 15 e 20 dias de vida,
visto que a mãe pode ser
portadora assintomática e
transmitir larvas de parasitas
via placenta; a segunda dose
duas semanas após a
primeira; a terceira e a quarta
doses mantendo os intervalos
entre 14 e 21 dias entre
doses, fechando assim o ciclo
de vermifugação inicial do
filhote.

Em relação a parasitas
externos, tais como pulgas e
carrapatos, sabendo que nos
primeiros 3 meses de vida o
filhote não deve ser exposto a
ambientes de risco de
contaminação, a
administração de anti-pulgas
é necessária apenas se de
alguma forma este filhote
esteja com infestação de
pulgas. A partir do momento
que o filhote está imunizado
e começar a se expor, é
recomendável que receba a
aplicação de um anti-pulgas
de forma preventiva,
seguindo a orientação do
veterinário e da bula do
medicamento.
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PRIMEIROS
CUIDADOS

PRIMEIRO CHECK-UP

O primeiro check-up de
saúde deve ser feito entre 15
e 20 dias de vida juntamente
com a 1ª vermifugação.
Simultaneamente aos
reforços de vermífugos e as
doses iniciais de vacinas, o
médico veterinário deve
sempre fazer uma avaliação
completa do filhote.

CHECK-UPS ANUAIS

Três a quatro visitas anuais ao
veterinário deverão ser feitas
para vacinação, vermifugação
e realização de exames
importantes.

Em todas estas visitas, um
bom exame físico deve ser
feito pelo médico veterinário
e, em uma delas, exames
complementares são muito
bem-vindos, tais como
hemograma, bioquímico e
ultrassom abdominal. A partir
dos 6 anos de vida, começam
também  os cuidados
cardiológicos, que podem ser
anuais ou até mesmo
semestrais.
Ao menor sinal que algo está
errado com a saúde do seu
aumigo, o veterinário deve ser
procurado mesmo que fora do
prazo das visitas de rotina.
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PRIMEIROS
CUIDADOS

HIGIENE CORPORAL E
ORAL

Até a segunda semana de
vida os filhotes são incapazes
de fazer a sua
termorregulação, ou seja, são
extremamente dependentes
de fontes de calor, como o
contato com a mãe, irmãos e
cobertores. Por isso, neste
período evita-se dar banho e
recomenda-se a limpeza com
pano úmido ou lenço
umedecido próprio para cães.
Após esta fase, banhos
podem ser dados respeitando
a temperatura morna da água
seguida de uma secagem
rigorosa 

com toalha e secador morno.
A higiene oral deve ser
iniciada a partir do desmame,
porém, neste início
recomenda-se apenas um
processo de educação
utilizando os dedos para
massagear dentes e gengivas,
e posteriormente realizar o
mesmo procedimento usando
uma gaze enrolada no dedo.
Esta condição inicial deve-se
ao fato de que até os 6 meses
de vida, o filhote possui
apenas dentição decídua (de
leite). Estes primeiros meses
de treino servirão para a
dessensibilização do processo
e quando a dentição
definitiva surgir, pastas
dentárias podem ser
introduzidas na escovação.
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ALIMENTAÇÃO

Após a fase de desmame, a
frequência recomendada de
oferta diária de alimentação
para filhotes são 3 refeições.
Algumas raças ou indivíduos
tem predisposição a sofrer
com hipoglicemia, portanto,
intervalos maiores podem ser
perigosos.

PASSEIOS

Tendo em vista que a
imunidade completa contra as
principais viroses só irá
ocorrer 3 semanas após a 3ª
dose da vacina polivalente, 

PRIMEIROS
CUIDADOS

é recomendável um cuidado
intensivo quanto à exposição
do filhote a animais suspeitos
e a ambientes onde
frequentam ou passam
animais não vacinados ou
doentes.
Antes deste período, passeios
no colo ou locais onde haja
apenas animais
comprovadamente vacinados,
podem ser tolerados.
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SOCIALIZAÇÃO

QUANDO OS FILHOTES
COMEÇAM A SOCIALIZAR?

A fase de socialização dos
filhotes inicia a partir da 3ª
semana de vida e estende-se
até a 12ª semana. Esse período
é de extrema importância na
vida do cachorro, uma vez que
eles já possuem toda a parte
neurológica formada e
começam a aprender baseados
nos estímulos externos que
recebem.
A fase de socialização é quando
o filhote adquire
comportamentos além de seus
instintos.
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Para os tutures isso significa
que o meio em que seu filhote
vive, os estímulos que são
apresentados e a forma como
ele interage a esses estímulos
influenciarão no
comportamento futuro. Quanto
mais experiências positivas
durante esse período, os cães
serão mais aptos a lidar com
mudanças no futuro.
É importante lembrar que a
maioria dos cães só está segura
para começar a socializar a
partir do segundo mês de vida,
portanto essa primeira
apresentação antes da
imunização deve ser feita com
cautela e de maneira gradual
(no colo ao sair em locais
públicos, dentro de casa e com
cães conhecidos).



ADESTRAMENTO

IMPORTÂNCIA

Aproveitar a janela de
socialização do filhote é
importante para que ele
aprenda e entenda como se
relacionar com outros animais
e humanos, saiba lidar de
maneira tranquila com as
situações e os estímulos de
uma vida urbana,
proporcionando o crescimento
saudável do animal e
minimizando as chances de
problemas na vida adulta como
medo e reatividade.
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A partir do ensinamento de
comandos básicos como: senta,
vem, fica, deixa, entre outros, o
vínculo entre a família e o cão é
reforçado e a comunicação
favorecida.
Outro ponto importante é o
aprendizado sobre os
comportamentos naturais da
espécie por toda a familia,
permitindo que os cães além de
serem compreendidos, também
tenham suas necessidades
comportamentais atendidas.



ADESTRAMENTO

COMO COMEÇAR?

Adequando uma rotina
previsível e consistente, o
processo de educação de um
filhote é uma corrida contra o
tempo. As fases de
desenvolvimento do filhote
passam muito rápido e as
oportunidades de aprendizado
também, mas mesmo com os
dias corridos é possível pensar
em uma rotina que esteja
dentro das possibilidades da
família e ao mesmo tempo
traga oportunidades de
aprendizado e educação do cão. 
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Separe 15 minutos do seu dia
para treino de comandos
básicos, estipule os horários das
refeições para criar uma rotina
de alimentação, prepare o
ambiente com brinquedos e
atividades de enriquecimento
ambiental, recompense acertos
e ignore erros.

QUANDO COMEÇAR?

O processo de educação e
socialização de um cachorro
começa antes mesmo do cão
chegar em casa.



ADESTRAMENTO

Orientações de recepção,
preparação do ambiente,
primeira noite e o que não fazer
são importantes para o
processo de desenvolvimento
emocional do cão. Quando seu
filhote chegar em casa, tente
começar pela educação
sanitária (xixi e coco no lugar
certo), evolua para treinos de
comandos básicos e adaptação
do ambiente para que ele fique
bem quando estiver sozinho.
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Todos os processos que
envolvem o desenvolvimento
emocional e educação do cão
são feitos pela própria família,
os exercícios de comunicação
são ensinados em aula pelo
adestrador e praticados em
casa. Processos de habituação a
estímulos podem ser feitos
durante uma simples
brincadeira utilizando seu
celular para emitir sons e criar
assossiações positivas. O
processo de educação deve ser
divertido e fácil para toda a
família.



ADESTRAMENTO

APRENDENDO A FICAR
SOZINHO EM CASA

Cães são animais sociais que
nascem em um grupo de mãe e
irmãos, portanto é preciso
ensiná-los a ficarem sozinhos.
O treinamento de
independência é essencial para
o desenvolvimento emocional
saudável do filhote, porém o
processo precisa ser gradual
para evitar quadros de
ansiedade por separação, um
transtorno comportamental que
traz muito sofrimento ao
animal e a toda família. 
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Comece ensinando o comando
"fica" ao seu filhote. Conforme
ele for associando o comando,
comece a se afastar e
recompensá-lo toda vez que ele
ficar tranquilo, evolua saindo do
cômodo, depois passe a sair
rapidamente pela porta da sua
casa, até que ele fique bem com
ausências mais longas.
Lembre-se: enriquecer o
ambiente para que seu filhote
fique distraído na sua ausência é
de extrema importância para
que ele fique bem, gaste
energia mental e não desconte
tédio e ansiedade nos móveis
ou no próprio corpo.



ADESTRAMENTO

APRENDENDO A PASSEAR

O passeio de qualidade é
insubstituível e requisito de
bem-estar para qualquer
cachorro. Assim como o
processo de independência e
socialização, o passeio também
precisa ser ensinado e treinado.
Escolha horários mais tranquilos
para iniciar a rotina de passeios,
sem muitos barulhos, cães e
pessoas na rua. Seu filhote
precisa se adaptar de maneira
gradual ao passeio para que não
desenvolva nenhum tipo de
medo ou trauma.
Deixe seu filhote cheirar e
explorar!
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Utilize guias longas e comandos
como “junto” e “livre”, isso
evita os puxões, uma vez que ao
chegar a um ponto do passeio
na base do puxão, seu filhote
automaticamente se sentirá
recompensado e associará esse
comportamento quando estiver
na guia.
Explore diferentes terrenos e
caminhos, proporcionando
contato com texturas e cheiros
diversos. O passeio é também
um excelente enriquecimento
ambiental para seu filhote!



BANHO

DESSENSIBILIZAÇÃO

A dessensibilização consiste em
seguir em frente com um
procedimento em um ritmo que
o animal se sinta confortável. O
estímulo a ser dessensibilizado
será apresentado de maneira
lenta e gradual e um recurso de
associação positiva/recompensa
é combinado a essa
apresentação. Seu cachorrinho
aceitou bem o estímulo mais
fraco? Recompense e aumente
um pouco a intensidade até
chegar ao resultado final.
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Esse conceito faz parte do
processo de toque gentil, onde
o profissional trabalha
observando a linguagem
corporal do cão para entender
se pode ou não continuar com o
manejo proposto.
Para o banho, dessensibilizar é
super importante, já que existe
uma série de processos, sons,
toques, cheiros, novos
ambientes e pessoas envolvidos
e seu cachorrinho terá contato
com essa realidade durante
toda a vida.



BANHO

Os primeiros 4 meses de vida
de um cachorro são chamados
de fase do medo, mas calma! A
expressão indica apenas que
essa fase é quando eles
descobrem o que precisam e o
que não precisam temer ao
longo da vida. A exposição
gradual de estímulos que eles
conviverão ao longo do tempo
ajuda, e muito, no
entendimento e na boa
associação desses estímulos.
Para o banho, a
dessensibilização combinada a
associação positiva começa em
casa, com os tutores, antes da
primeira visita ao pet.
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ligar o secador de cabelo
com o vento direcionado
para outro lado e
recompensar seu cachorro
para que ele associe o som
a um momento de prazer
começar a manusear
orelhas, com uma gaze
enrolada no dedo, fazendo
bastante carinho para ele se
habituar ao processo de
limpeza de ouvidos
massagear os dentes com
os dedos

Dicas para acostumar seu cão
com processos de banho e tosa
e evitar traumas:



BANHO

tocar nas patas e
recompensar com um
petisco bem gostoso para
que ele comece a sentir
como será o processo de
cortar unhas. Nesse ponto,
conforme seu cachorro
evolua no toque das patas,
com muito cuidado você
pode começar a cortar as
unhas e recompensá-lo.
Corte uma unha por dia,
com muito cuidado, e
apenas se você se sentir
seguro em relação ao
comprimento que não vai
machucá-lo
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nas primeiras visitas ao pet,
procure não agendar o
banho logo de cara, leve
para dar um passeio,
recompense essas saídas e
procure criar boas
referências desde o
caminho até a chegada ao
local

É importante mencionar que
treinos de dessensibilizarão
precisam ser rápidos (no
máximo 15 minutos por dia)
para que não haja estresse.



BANHO

LOWSTRESS

O objetivo principal do banho de
baixo estresse é realizar um
procedimento livre de medo,
ansiedade e traumas.
A metodologia envolve
basicamente dois pontos:
recompensa e dessensibilização.
Não é esperado que seu cachorro
ame todas as etapas do processo
de banho e tosa, pois sabemos
que alguns aspectos não são
agradáveis por si só (corte de
unhas, uso de secador), porém o
objetivo é que o cão se sinta o
mais confortável possível a partir
de treinamento e associações
positivas.
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O banho lowstress começa em
casa, juntamente com os tutores.
Esse trabalho em equipe permite
que desde a chegada do seu
cachorro no pet até a ida dele para
casa sejam feitos sem medo.

QUAL O DIFERENCIAL DO
BANHO LOWSTRESS?

Valorização da humanidade acima
da vaidade. Nossos cães passam
pelo processo de banho em média
de 1 a 3 vezes por mês, o que
significa que eles têm contato
com essa realidade durante um
período significativo da vida deles.



BANHO

A ciência nos mostra que a
exposição prolongada a situações
de estresse causa uma infinidade
de problemas de saúde tanto em
humanos quanto em pets. No
processo lowstress o profissional é
treinado a ler a linguagem
corporal do cão e entender em
quais momentos é preciso parar,
dar espaço e ajudar a retomar a
calma. Além da habilidade de
“conversar” com o pet, esse
profissional é treinado para usar
um toque gentil, possui recursos
que ajudam na redução da
ansiedade como brinquedos para
distração, petiscos para
recompensas e feromônios e
música que podem ser difundidos
para criar uma atmosfera
relaxante.
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Um ponto chave do processo
lowstress é oferecer escolha, isso
significa parar o processo ao sinal
de muito estresse ou medo. Para
os tutores isso também pode
significar que a visita ao pet
precisará ser quebrada em etapas
para que haja adaptação e
associação positiva, além de
sessões mais longas de banho uma
vez que eventualmente é preciso
parar para o cão dar uma volta,
caminhar ou mudar de local de
secagem, por exemplo.



BANHO

petiscos: caso seu cachorro
possua alguma restrição
alimentar, é interessante você
enviar os petiscos permitidos
para que ele possa ser
recompensado de uma
maneira bem gostosa!
boas vindas: ao chegar, seu
cachorro não irá direto para a
banheira. É interessante
deixar ele explorar o local, ser
recompensado e induzido a
entrar na área de banho
sozinho.

O QUE ESPERAR DE UM
BANHO LOWSTRESS?
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alguns processos podem não
ser 100% concluídos na
primeira visita: respeito pelo
tempo do cachorro é super
importante para manter o
banho sem traumas, portanto
pode acontecer de as unhas
não serem todas cortadas na
primeira vez, por exemplo.
sem gaiolas: contenção é o
oposto de lowstress.
Trabalhar com agendamento
prévio e respeitar os horários
para buscar seu pet assim que
ele estiver pronto são
essenciais para que ele saia
limpo, cheiroso e relaxado do
banho



SEU FILHOTE
MERECE TODO
CUIDADO

+ +

CLIQUE PARA ACESSAR OS PERFIS

https://www.instagram.com/jeitoanimalbr/?hl=en
https://www.instagram.com/hermipetcare/?hl=en
https://www.instagram.com/hospitallevet/?hl=en

