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MAIS ENGRAÇADO.
Considerado um dos menores cães do mundo, o chihuahua só não tem

tamanho: seu jeito atrevido e brincalhão faz com que os pais humanos desta

raça sejam realmente apaixonados por seus pequenos filhotes. Se engana

quem acha que, por seu pequeno porte, ele é do tipo medroso. Ao contrário

disso, o cachorro chihuahua tende a ser destemido e cheio de coragem, se

mostrando valente até para pets que têm muito mais tamanho do que ele.

Criado no México no século XIX como cão de companhia, seu nome é uma

homenagem ao estado em que surgiram os seus primeiros exemplares.



CONDIÇÃO FÍSICA
Os menores cães do mundo oficialmente reconhecidos
pelo Livro dos Recordes eram, em maioria, chihuahuas.

Cães desta raça sempre foram populares, mas
ganharam ainda mais espaço depois de terem
participado de filmes como “Legalmente Loira”,

“Perdido pra Cachorro” e “Chihuahua, o Filme”.
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DESTAQUES E CURIOSIDADES

Muito querida pelos

famosos, a raça já fez

sucesso em diversas

produções de Hollywood,

como Legalmente Loira e

Perdido para cachorro.

Além disso, o mais famoso

dos chihuahuas foi a

pequena Thinker Bell, a

cachorrinha da socialite

Paris Hilton. Com a

herdeira, a pet participava

de campanhas publicitárias

e programas de TV.

TUTORES ILUSTRESDe origem mexicana,

acredita-se que o Chihuahua

seja descendente do techichi,

um cão que viveu durante

muitos anos entre os astecas.

Na religião tolteca, o pequeno

animal era utilizado em

cerimônias de sacrifício, pois

acreditavam que o chihuahua

poderia guiar, em paz, as

almas dos mortos para o

submundo. Além disso, o

cãozinho também servia de

alimento para os povos

astecas.

PASSADO SOMBRIO

Diferente de outras raças, o

Chihuahua é um cachorro

bastante saudável e

dificilmente apresenta

doenças graves. Além disso,

eles possuem uma vida

bastante longa, podendo

viver até 20 anos. Mas

podem ter tendência a

apresentar infecções nos

olhos e ouvidos, além da

obesidade. Por isso, o tutor

deve ficar atento
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
COMPROMETA-SE COM AS REGRAS

Enquanto características físicas do

chihuahua saltam à vista o seu

tamanho reduzido, as orelhas largas e

bicudas, os olhos desproporcionais em

relação ao corpo, a cabeça

arredondada como uma maçã e o

nariz pequeno e pontiagudo.As cores

destes animais são tão variadas quanto

a sua personalidade. De acordo com os

padrões da raça da Federação

Cinológica Internacional (FCI), nos

quais a chihuahua se encontra listada

sob o número 218, no grupo 9 (cães de

companhia), todas as cores e

combinações das mesmas são aceites,

com exceção do merle.



PERSONALIDADE
O chihuahua costuma se dar bem com pessoas e outros

animais, mas é preciso cuidado nas brincadeiras, pois por

seu tamanho reduzido, ele pode se machucar com

facilidade. Bem apegado aos seus humanos, ele pode em

alguns casos se mostrar muito protetor e um tanto quanto

reservado com estranhos. Quando com medo, ele pode

atacar por insegurança - fique atento aos sinais! Valente por

si só, o chihuahua também pode se meter em encrenca por

não temer nada e nem ninguém. Evite conflitos que possam

colocar sua saúde e integridade física em risco.



CONVIVÊNCIA
O chihuahua não tem que estar circunscrito ao colo do dono, já que adora explorar o ambiente que o rodeia

por si próprio. Quando saem para o exterior e as temperaturas estão mais baixas, não é necessário vestirem de

imediato um casaquinho quando decidem ir brincar na neve ou simplesmente correr. O chihuahua é um cão

bastante brincalhão e que adora o contacto com os donos, ao lado dos quais gosta de se manter. Numa

situação de perigo, estes pequenotes não hesitarão em defender os donos, ainda que se coloquem em risco.

Por norma, dão-se bem com outros cães e com adultos – com crianças a história é outra, já que estes

requerem muita atenção da parte da família.; sentem-se mais confortáveis na companhia de famílias com

filhos mais velhos, a partir dos 6 anos, aproximadamente.Para uma convivência em harmonia com esta bolinha

peluda, são fundamentais uma socialização profissional e uma educação consistente. O objetivo é evitar desde

o início comportamentos como latidos irritantes ou teimosia excessiva.



CUIDADOS ESPECIAIS
Os chihuahuas podem ter muitos problemas com as lágrimas, que mancham seu pelo. Limpezas frequentes com

produtos para pets podem amenizar o problema e reduzir incômodos. Mantenha seu pet sempre dentro de casa e, se

possível, compre roupas para ele usar nos períodos mais frios. Seus dentes podem acumular bastante placa bacteriana

(tártaro), resultando em mau hálito e problemas mais graves. Escove os dentes do cãozinho ou realize limpezas

periódicas com seu médico veterinário de confiança.
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