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introdução

Seja bem-vindo ao PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CANINA

PARA BOAS MANEIRAS E OBEDIÊNCIA FELIZ.

 

Você aprenderá um poderoso segredo de treinamento de

cães que 99% dos donos de cães não conhecem. Saberá

exatamente o que precisa fazer para melhorar o

comportamento do seu cão, seja ele indisciplinado ou não,

além de construir um vínculo forte, positivo e duradouro com

seu amigo.

 

FUNDAMENTOS

 

A antiga teoria da dominância, que todos os meios de

comunicação especializados no assunto reproduziram, dizia

que os cães já nasciam com energia de dominação ou

submissão. Sendo assim um cão teria mais facilidade para

liderar enquanto outro teria mais medo e se submeteria mais

facilmente às vontades alheias.
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Essa antiga teoria do cão dominante era baseada em estudo

de lobos sem laços familiares que foram presos em um

espaço no zoológico. Por esse motivo os cães não

conseguiam ter outras opções além de lutar por tudo. Sendo

que não poderiam ir para outros lugares e formar suas

matilhas.

 

Novos estudos apontam que a teoria do cão dominante é um

mito. As pesquisas foram baseadas em lobos em um espaço

aberto vivendo como na natureza. Esses lobos formaram

laços familiares e passaram a viver com regras baseadas em

cooperação e não no uso de força.

 

Essa teoria aponta que os cães não tentam dominar ou se

submetem em tempo integral. Mas que o cão domina algo

que goste muito, mas sabe viver em cooperação em sua

matilha. Sem criar confusões por tentativa de dominar um ao

outro.

 

Tudo isso levou o etólogo (profissional que estuda o

comportamento animal) David Mech, autor da teoria da

dominância a pedir desculpas aos cães e ao público. Ele se

retratou afirmando que sua teoria foi equivocada e que não é

benéfica aos cães.

 

Isso prova  que atitudes como agredir os cães ou ensinar por

meio da violência, além de prejudicarem os laços entre você

e seu cão, são ineficientes. 

 

A abordagem ideal é utilizar o reforço positivo para ensinar

qualquer coisa ao seu peludo.
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Claro que isso não significa que você deve deixar seu cão

fazer tudo o que quiser.

 

O importante é se lembrar de que os cães, segundo a nova

teoria, não têm atitudes por vontade de dominar, mas

puramente por serem cães e estarem na maioria das vezes se

divertindo.

 

Portanto, a tentativa de ser o líder da matilha e de tentar

dominar seu cão não é o ideal. O certo é educar, encorajando

os comportamentos que você deseja, e não dando atenção

durante os comportamentos que você não quer. 

 

Nosso programa de educação canina se baseia nesta nova

teoria. As táticas que serão abordadas abaixo, funcionam e

são estruturadas no reforço positivo e educação feliz.

 

Você recebeu 11 livros com um método para ensinar ao seu

cachorro a maioria dos comandos essenciais para uma boa

convivência. Você pode ensinar cada comando como

preferir, mas já dispomos os comandos na ordem em que são

mais eficientes.

 

Nós da EDUCANDO MEU CÃO acreditamos que, com amor e

dedicação você terá o melhor cão do mundo.

 

 

Boas aulas!
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Como ter a atenção

do seu cão sempre

que quiser
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Objetivo

Ter a atenção do seu cão é essencial. Se ele não estiver

interessado em você, ele não irá fazer o que você pedir. Isso

fica mais evidente quando você sai para passear e quer que

ele tenha um comportamento exemplar e irá evitar que o seu

cachorro fuja, além de diminuir os riscos que incômodos ou

acidentes. Por isso é importante ensiná-lo a olhar pra você ao

seu comando.

 

 

 

O objetivo dessa aula é ensinar o cão a obedecer todas as vezes
em que for chamado. Seu cachorrinho vai olhar para você com
atenção quando você chamá-lo pelo nome.

vantagens



0
8

o que ter em mente...

Nós humanos, temos a capacidade de prestar atenção em várias
coisas ao mesmo tempo. Como ver TV, olhar e-mails, lanchar e
conversar com seu parceiro. Claro que nem tudo com toda
atenção necessária, mas conseguimos realizar.
 

O cão não consegue diversificar sua atenção. Logo que se
concentra em algo deixa sinais físicos concretos como por
exemplo as expressões da face, do corpo e também dos latidos.
Um bom exemplo é quando você está caminhando com seu cão, e
ele vê algo interessante, um pouco à frente, ele olha fixamente,
orelhas direcionadas e vai de maneira determinada quase que te
arrastando.
 

Portanto, é importante começar o treinamento em um local com
poucas distrações e de preferência dentro de casa. 
 

Para começar a ensinar alguma coisa para seu cão, primeiro tenha
em mãos algo que ele queira, pode ser um petisco, uma bolinha
ou carinho. 
 

Mas, normalmente é mais fácil começar com petiscos ou a própria
ração. Você pode usar algumas frutas secas como damascos, por
exemplo.
 

Mas lembre-se de usar pequenos pedaços. Além de você ter mais
vezes para interagir com seu cão, ele não comerá petiscos em
excesso.
 

Para te ajudar, separamos um link com uma receita de petisco
natural.

Click no ícone e aprenda como fazer  um

delicioso petisco de forma natural e sem

conservantes.

http://bit.ly/petisconaturalparacachorro
http://bit.ly/petisconaturalparacachorro
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Quando o seu cachorrinho olhar para você,

elogie e dê um petisco.1

Assim que ele olhar na sua direção, elogie o cão dizendo algo
como "Muito bem!" ou "Parabéns!", dito num tom bastante
diferente. Esse será o marcador para o comportamento
executado corretamente. Dizer no exato momento que o cão
executar o comportamento. Então recompense-o com um
petisco. Não se preocupe se você não acertar de primeira.
Você verá que o ensinamento de obediência feliz é positivo e
feito com amor.
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Espere ele se virar ou olhar para outro lado

2

Espere até que o seu cão se vire para outro lado de forma que
você possa buscar pelo mesmo comportamento novamente.
Lembre-se que você não está buscando apenas contato olho
no olho, você também está esperando que ele se vire
totalmente para você deixando de lado o que quer que ele
estiver fazendo.
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Quando ele se virar e olhar novamente para

você, elogie e dê outro petisco.3

Assim que ele olhar na sua direção, elogie-o  dizendo algo
como "Muito bem!" ou "Parabéns!", dito num tom bastante
diferente. Esse será o marcador para o comportamento
executado corretamente. Dizer no exato momento em que o
cão executar o comportamento. Então recompense-o com um
petisco. Não preocupe-se se você não acertar de primeira.
Você verá que o ensinamento de obediência feliz é positivo e
feito com amor.
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Adicione o nome como comando.

4

Refaça os passos acima até que o seu cão esteja repetindo o
comportamento por mais de 5 vezes seguidas. Então nomeie o
comportamento com o nome dele. Para isso, quando o
cachorro estiver por virar e olhar para você diga "olha" ou
"Bob"( o nome do seu cão). Vai levar mais de 30 repetições
antes que o seu cão realmente entenda.

"OLHA"
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Tempo de dedicação

5 a 15 min ou 20 x por dia nas primeiras semanas

dicas

O marcador do comando você pode escolher,  "Muito bem",

"Parabéns", "Isso", são exemplos;

Pode ser usado, se você preferir, um "clicker" que é um

dispositivo marcador para adestramento. Ele substitui o

marcador verbal (ex: "Parabéns!") pelo som de um clique e é

muito eficiente.

Comece deixando o seu cão interessado em você . Brinque

de cabo de guerra e fazendo ele correr atrás de você

(nunca ao contrário) para deixá-lo focado em você e não se

distrair .

Sempre mantenha os petiscos escondidos. Você quer que o

seu cão olhe para você, não para os petiscos!

Encontre  um petisco que seu cão realmente goste. Que

seja pequeno, fácil de carregar, que não deixe pedaços e

farelos e não "encha" seu cão rapidamente. 
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O tom usado para chamar o seu filhote é muito importante.

Todas as vezes que chamar por seu cachorro, não grite ou

use um tom ameaçador, sempre procure usar um tom

firme e que demonstre afeto. É natural do cachorro evitar

confronto, se não seguir esse simples conselho pode ser

que ele  atenda, mas, com certeza, terá de chamá-lo uma

quantidade maior de vezes do que se o chamado fosse um

pouco mais carinhoso do que agressivo.

Inicie em um ambiente sem muitas distrações. Não vá para

ambientes mais difíceis até que o seu cão esteja

executando o comportamento adequadamente.

Assim que o cachorro começar a atender pelo próprio

nome, dê tempo entre um chamado e outro, algo como um

aumento gradativo, iniciando por alguns segundos. Dê

tempo para que o cão se distraia cada vez mais e mais e

repita novamente, da mesma forma que foi ensinado.

Nunca esquecendo do tom correto e  de que deve chamar

apenas uma vez. Se por acaso o cão não atender de

imediato, deixe passar um tempinho e chame novamente,

quando ele atender, reforce imediatamente e, novamente,

deixe-o se distrair.
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Com o cão atendendo seu chamado pelo nome, passe

para outros aposentos da casa, internos ou não. Aumente

as distrações, fazendo com que lhe atenda no quintal ou

quando está passeando na rua. Sempre reforçando e

fazendo festa com as palavras “isso”, “muito bem”,

"parabéns", todas as vezes que ele lhe obedecer. No fim, o

importante é que você seja capaz de obter atenção do seu

amigo sempre que quiser.

O segredo é expor o cachorrinho às mais variadas situações

e repetir esse exercício, no tom certo, reforçando assim que

o mesmo sempre lhe atenda.

Quando o seu cão estiver executando o comando quase o

tempo todo corretamente, comece a tirar o petisco. Faça

isso gradualmente. Agora, literalmente, repita tudo que foi

feito antes sem petisco, todo o passo a passo ensinado

anteriormente e, principalmente, sem pular nenhuma fase.

Logo, o seu cão irá atender pelo próprio nome e sem

precisar que você se esforce tanto para que isso aconteça.

O quanto antes praticar, mais cedo terá os resultados.

Lembre-se de que isso é muito importante para evitar

acidentes, como as fugas, que podem trazer grandes

problemas, inclusive um atropelamento fatal.
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Isso vai deixá-lo confuso em relação a qual parte da

sequência rendeu-lhe o petisco. O seu marcador deve ser

algo distinto para o seu cão e também seguido de um

petisco. Use um tom de voz diferente ou considere o uso do

clicker. Garanta que o seu cão apenas ouça o marcador

quando for seguido pelo petisco. Quando você disser o

"Muito bem!" e o seu cachorro se adiantar para pegar o

petisco você saberá está no caminho certo.

problemas mais comuns

Quando menos esperar, notará

grande conexão entre você e

seu cachorro

O cão parece não entender a conexão entre o marcador

("Muito bem!") e a recompensa (petisco).
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Como ensinar seu

cão a sentar com um

comando
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Objetivo

Ensinar seu filhote a “ sentar ” é uma ótima ferramenta que
você pode usar de várias maneiras. Este é um comando fácil
para ensinar e ajuda  seu  cachorro a se sentir um vencedor
quando receber elogios pelo seu comportamento. Se você
ensinar o seu cão a sentar quando você chega em casa por
exemplo, isso vai evitar que ele pule em você. 
 

Quando você estiver passeando com seu cão e se encontrar
com um conhecido, pode pedir o seu cachorro para sentar
enquanto você conversa (lembrando sempre que, em dias
quentes não deve obrigar seu amigo a se sentar e se queimar
em um chão de cimento ou asfalto quente). Sentar antes de
passar por uma porta poderá ensiná-lo a não sair de casa sem
permissão. 
 

 
O objetivo dessa aula é ensinar o cão a sentar todas as vezes
que você der o comando. Ele irá sentar quando você disser pela
primeira vez e se manterá sentado.

vantagens
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o que ter em mente...

Ensinar o comando "sentar" ao seu cão geralmente é bastante
simples, já que os cães tendem a se sentar naturalmente. A palavra
"Senta" é um  comando básico e importante de treinamento de
cães e  que todo cão deve saber. É uma maneira de ajudar seu cão
a se acomodar em um lugar e se concentrar em você. 
 
O treinamento também pode ajudar a estabelecer as bases para a
" permanência " e outros comandos mais complicados. A chave é
que o seu cão associe a palavra à ação.
 
Antes de começar, certifique-se de ter  petisco  para oferecer ao
seu cão. Essas guloseimas devem ser suaves, pequenas e
altamente atraentes para o seu cão. 
 
Se você for usar o  treinamento com o clicker, tenha seu clicker na
mão. Escolha um local de treinamento que seja privado e livre de
distrações, como seu quintal, sua casa ou um parque tranquilo.
 
Mas, normalmente é mais fácil começar com petiscos ou a própria
ração. Você pode usar algumas frutas secas como damascos.
 
Mas lembre-se de usar pequenos pedaços. Além de você ter mais
vezes para interagir com seu cão, ele não comerá petiscos em
excesso.
 
Para te ajudar, separamos um link com uma receita de petisco
natural.

Click no ícone e aprenda como fazer  um

delicioso petisco de forma natural e sem

conservantes.

http://bit.ly/petisconaturalparacachorro
http://bit.ly/petisconaturalparacachorro
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Chame a atenção do seu cão e mostre para ele

que você tem uma surpresa na sua mão.1

Atraia seu amigo para a posição. Fique olhando para o seu cão

segurando um petisco com a mão fechada em frente ao nariz

dele. Tenha certeza que o petisco esteja bem perto do nariz

do cão de forma que ele não precise se mover para cheirá-lo.
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Segure a guloseima logo acima do nariz do seu

cão (não muito alto ou seu cachorro pode pular).2

Mova o petisco para trás da cabeça e entre as orelhas do seu

cão, mantendo-o perto da cabeça. Quando o seu cão olhar para

cima, irá acabar sentando enquanto tenta seguir o petisco.
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Assim que o traseiro do seu cão encostar no

chão, diga "sim!" ou "bom cachorro" em um tom

otimista (ou, clique no seu clicker).
3

Quando o seu cão olhar para cima, irá acabar sentando

enquanto tenta seguir o petisco. Assim que ele sentar, elogie-o

dizendo "Muito bem!", "Parabéns" ou  "Bom garoto" e

recompense abrindo a mão e dando o petisco.
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Imediatamente dê o seu cão o petisco seguido

de carinho e elogio.4

Repita estes passos até que seu cão se sente à vista do petisco
acima de seu nariz. Em seguida, adicione a palavra "senta",
pronunciado claramente enquanto segura o petisco na
posição anterior. Repita várias vezes, usando a palavra "senta"  

e a cada vez diminuindo gradualmente o movimento da mão
(continue usando o petisco, apenas elimine o movimento).
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Tempo de dedicação

5 a 15 min ou 20 x por dia nas primeiras semanas

O marcador do comando você pode escolher,  "Muito

bem", "Parabéns", "Isso", são exemplos;

dicas

Pode ser usado também um clicker se você preferir, é um

dispositivo marcador para adestramento. Ele substitui o

marcador verbal (ex: "Parabéns!") pelo som de um clique e

é muito eficiente.

Comece deixando o seu cão interessado em você. Brinque

de cabo de guerra e fazendo ele correr atrás de você

(nunca ao contrário) para deixá-lo focado em você e não

se distrair .

Sempre mantenha os petiscos escondidos. Você quer que

o seu cão olhe para você, não para os petiscos!

Encontre  um petisco que seu cão realmente goste. Que

seja pequeno, fácil de carregar, que não deixe pedaços e

farelos e não "encha" seu cão rapidamente. 
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Realize sessões curtas de  treinamento  ao longo do dia

em vários locais, tanto em ambientes internos quanto

externos. Isso aumentará naturalmente as distrações, mas

você quer que seu cão se sente mesmo com qualquer

distração presente. Finalize a sessão de treinamento com

uma nota positiva (com sucesso). Seja paciente e

consistente.

Inicie em um ambiente sem muitas distrações. Não vá para

ambientes mais difíceis até que o seu cão esteja

executando o comportamento adequadamente.

Não adicione o comando "Senta" até que o seu cão esteja

sentando no chão e mantendo-se sentado.

Quando seu cão está na posição correta, o bumbum dele

estará firmemente plantado no chão. Alguns cães vão

trapacear e "pairar" um pouco acima do solo, portanto,

não recompense até que a extremidade traseira esteja

totalmente no chão.

Passe algum tempo vigiando o seu cão. Sempre que seu

cão naturalmente se sentar, elogie e recompense, dizendo

a palavra "senta". Tente isso toda vez que você ver o seu

cão sentado. Você vai ter que ter petiscos consigo em

todos os momentos para que isso funcione bem. Além

disso, é bastante fácil  capturar comportamentos com um

clicker . 
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Uma vez que seu cão saiba como se sentar, trabalhe o

treinamento do comando senta em vários locais com

diferentes níveis de distrações. Isso é chamado

de  comprovação do comportamento e garante que o seu

cão seja capaz de obedecer a esse comando, onde e

quando for dado.

Se o seu cão não se sentar sozinho após algumas

tentativas, evite empurrá-lo para a posição sentada. Cães

não tendem a aprender assim. Além disso, evite gritar ou

punir. Os cães raramente respondem ao reforço negativo

com qualquer outra coisa além de confusão. Em vez disso,

pense em experimentar petiscos mais valiosos, como

pedaços de carne fresca,  salsicha, linguiça ou fígado.

Inclua a porta da frente e a tigela de comida como locais

de treinamento regulares. Isso fará com que seu cão fique

mais propenso a se sentar quando receber os convidados

ou antes de se alimentar.

Uma vez que seu cão se torne um especialista em sentar,

você não terá que dar um petisco a cada vez. Mas é uma

boa ideia dar prazer ocasionalmente para reforçar o

comportamento.
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Se você ainda estiver tendo problemas para fazer com que

seu cão se sente com deleites valiosos, considere marcar o

comportamento. Passe algum tempo vigiando o seu

cão. Sempre que seu cão naturalmente se sentar, elogie e

recompense, dizendo a palavra "senta". Tente isso toda vez

que você ver o seu cão sentado. 

problemas mais comuns

Este comportamento básico é

fácil de ensinar

O seu cão senta apenas quando vê o petisco.

Outra forma bastante fácil é capturar comportamentos com

um clicker.

Você não consegue colocar o seu cão para sentar 

O petisco pode estar muito longe do nariz do cão, o seu cão

pode estar relutante em ter sua mão sobre a sua cabeça ou

o seu cão está muito animado para se sentar no momento

do treinamento. Todos os cães sentam em algum momento.

Espere que ele faça para então marcar com "muito bem!" e

dar o petisco.
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Provavelmente você adicionou o comando "Senta" cedo

demais. Tire o comando "senta" e volte a marcar e dar o

petisco. Não marque logo em  seguida. Espere um segundo

ou dois e então marque e dê o petisco. Quando ele estiver

sentando por quatro a cinco segundos comece a colocar o

comando novamente.

problemas mais comuns

Seu cão se levanta logo depois que você diz "Senta".
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Como ensinar seu

cão a deitar 
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Objetivo

Um dos comandos mais simples de aprender é ensinar o cão a

deitar-se. É uma habilidade útil para manter o cão imóvel, quer

esteja em casa ou fora de casa ou se você precisar que o seu

cão relaxe e se acomode por um bom tempo. Se o seu cão

começar a ficar indisciplinado você pode fazê-lo deitar perto

dos seus pés e dar uns petiscos de vez em quando.

Você irá aprender como ensinar o seu pet a deitar. Pode parecer,

em um primeiro momento, algo complicado, mas que pode ser

facilmente aprendido por seu cãozinho. Seu cão irá deitar em

posição quando você disser "Deita" pela primeira vez.

vantagens
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o que ter em mente...

Ensinar primeiramente o comando "sentar" ao seu cão. "Sentar" é
um importante  comando básico de treinamento de cães e  que
todo o seu cão deve saber  para iniciar o treinamento do comando
de deitar. 
 

É importante lembrar, antes de mais nada, que o sistema cognitivo
dos cães funciona por meio das recompensas, dos reforços
positivos. Por isso, você deve recompensar seu amigão quando
ele fizer algo que você queria que ele fizesse. Ele vai passar a
repetir ao seu comando, buscando mais recompensas.
 

Antes de começar, certifique-se de ter  petisco  para oferecer ao
seu cão. Essas guloseimas devem ser suaves, pequenas e
altamente atraentes para o seu cão. 
 

Se você for usar o  treinamento com o clicker, tenha seu clicker na
mão. Escolha um local de treinamento que seja privado e livre de
distrações, como seu quintal, sua casa ou um parque tranquilo.
 

Mas, normalmente é mais fácil começar com petiscos ou a própria
ração. Você pode usar algumas frutas secas como damascos.
 

Mas lembre-se de usar pequenos pedaços. Além de você ter mais
vezes para interagir com seu cão, ele não comerá petiscos em
excesso.
 

Para te ajudar, separamos um link com uma receita de petisco
natural.

Click no ícone e aprenda como fazer  um

delicioso petisco de forma natural e sem

conservantes.

http://bit.ly/petisconaturalparacachorro
http://bit.ly/petisconaturalparacachorro
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Comece fazendo seu cão se sentar à sua frente.

1

Ensiná-lo a deitar será mais fácil se já souber se sentar. Com ele

sentado, balance o petisco perto do focinho. Dê um passo para

trás quando ele levantar e faça-o sentar novamente. Assim que

ele sossegar, abaixe-se para ficarem na mesma altura
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Mova a sua mão lentamente para o chão até os

pés do cachorro2

Mova o petisco para baixo em frente ao peito em linha reta ,
entre as patas dianteiras, até chegar ao chão. Seu cão deve
seguir naturalmente a sua mão e abaixar as costas ou até
mesmo estar rastejando para frente com as patas dianteiras. 
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Assim que barriga do seu cão tocar o chão, marque essa posição
elogiando o cão com um "Muito bem!" e dê um petisco.

Repita este procedimento até que seu cão esteja seguindo a isca

até a posição deitada. Repita várias vezes para que se torne uma

segunda natureza para o seu cão seguir sua isca até que ele esteja

deitado, e ele perceba que quanto mais rápido ele se deitar mais

rápido você dirá "sim" e lhe dará sua recompensa saborosa.



3
6

Faça o mesmo procedimento e acrescente o

comando de mão e voz sem petisco.3

Sai a posição sentado e 

Depois de várias vezes, você poderá retirar o petisco e utilizar

um comando de mão ( como na foto).

"DEITA"

"DEITA"
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Saia da posição sentado ou ajoelhado e execute o comando
utilizando a mão aberta com a palma para baixo ( como na
foto). Recompense no final.



3
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Faça o mesmo procedimento em pé.

4

Pratique o tempo o suficiente para poder dizer que o seu cão

está prestes a deitar. Geralmente leva umas 30 à 60 repetições

até que o cachorro conecte a palavra "deita" com o

comportamento de deitar.

"DEITA"



"DEITA" 3
9

Diga "Muito bem!" quando ele estiver deitado. Dê o petisco para

que ele se levante e repita até que o seu cão esteja se deitando

sem esforço algum da sua parte.



4
0

Tempo de dedicação

5 a 15 min ou 20 x por dia nas primeiras semanas

Só adicione o comando "deita" depois que você  tenha o

comportamento completo sem a necessidade de atraí-lo

para a posição. A ideia é que o seu cão saiba que o

comportamento completo é o que estamos buscando

quando dizemos "deita", então não ensine o seu cão o

comando "deita" até que ele aprenda a deitar e fique ali por

alguns segundos

dicas

Uma vez que ele saiba que "deita" significa deitar, você

pode começar a tirar os petiscos dando apenas um a cada

três ou cinco vezes. Seja o mais aleatório possível com os

petiscos para evitar que o seu cão identifique um padrão.

Mesmo se ele estiver tentando adivinhar se da próxima vez

virá um petisco ele irá apresentar o comportamento

desejado. Com ou sem petisco.

Encontre  um petisco que seu cão realmente goste. Que

seja pequeno, fácil de carregar, que não deixe pedaços e

farelos e não "encha" seu cão rapidamente.



4
1

Caso ele realmente não entenda ou resista muito,  você

pode usar outra técnica: Espere até que ele se deite por

conta própria. Fique com ele sentado em algum lugar e

espere. Assim que o corpo encostar no chão, diga “deita!” e

deixe o petisco a alguns passos de distância ou use o

clicker. Ele se levantará para comer e você só precisará

esperar que ele deite novamente.  Repita este Método até

ele relacionar o comando à ação de deitar. Quando

conseguir, dê o petisco e elogie imediatamente. Diga “Isso!

Bom cachorro!” e dê o petisco ou use o clicker. Espere até

que os cotovelos, barriga e traseira estejam completamente

encostados no chão.

Use um comando para liberá-lo. Diga algo como “Pronto” ou

“Em pé” e bata palmas, ou dê alguns passos para trás para

fazê-lo levantar. Repita o processo. Refaça os Passos citados

entre cinco e 15 vezes, dependendo do tempo de

concentração dele. A repetição constante o ajudará a se

lembrar do que fazer.

TÉCNICA EXTRA
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Um bom momento para ensiná-lo a deitar é antes do jantar,

quando ele estiver com fome. Ele se sentirá mais motivado

com recompensas de comer. Outra opção é quando ele

tiver acabado de se exercitar, como depois da caminhada.

Ele provavelmente desejará se deitar nesses momentos.

Faça esses treinos no máximo duas vezes por dia. As

sessões deverão ser curtas e fáceis, durando

aproximadamente 5 a 15 minutos. Assim que ele

desenvolver prática, você poderá começar a treinar sem

petiscos. O tempo que leva entre praticar com recompensa

e retirá-la varia de cachorro para cachorro, portanto tenha

paciência.
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Espere um pouco antes de elogiar e dar o petisco. Se você

já tiver nomeado o comportamento "deita",  você terá que

voltar atrás e parar de usar o comando até que seu cão deite

e fique na posição.

problemas mais comuns

Treine-o em qualquer lugar e

na presença de outras

pessoas.

O seu cão levanta imediatamente após ter deitado.

O seu cão não deita a menos que você use a mão.

Experimente usar a TÉCNICA EXTRA mostrada na dica 

 (Pag. 41) O comportamento ficará mais rápido até que se

torne previsível. Aí você pode começar a dizer "deita".

O seu cão não deita completamente.

Em vez de tentar atraí-lo para a posição, tente esperar até a

hora dele ir dormir. Deixe os seus petiscos separados com

antecedência. Quando o seu cão se deitar por conta

própria, diga "muito bem!" (TÉCNICA EXTRA) e dê um

petisco. Faça isso de dez a quinze vezes todas as noites.

Ele começará a se deitar mesmo quando não estiver

cansado. E quando ele fizer diga "Muito bem!" e dê um

petisco.



0
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Como ensinar seu

cão a "FICAR" 
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Objetivo

Ensinar o seu cão a "ficar" irá ajudar a mantê-lo seguro em um

lugar quando você precisar se afastar dele.

Você irá aprender como com apenas um comando "fica", seu
cachorro irá ficar onde você o colocou até que você dê o comando
para liberá-lo.

vantagens
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o que ter em mente...

Ensinar primeiramente o comando "sentar" ao seu cão, antes do
comando "ficar" é importante. "Sentar" é um comando básico de
treinamento de cães e  que o seu cão deve saber  para iniciar. Alem
de facilitar o ensinamento do comando "Ficar".
 

É importante lembrar, antes de mais nada, que o sistema cognitivo
dos cães funciona por meio das recompensas, dos reforços
positivos. Por isso, você deve recompensar seu amigão quando
ele fizer algo que você queria que ele fizesse. Ele vai passar a
repetir ao seu comando, buscando mais recompensas.
 

Antes de começar, certifique-se de ter  petisco  para oferecer ao
seu cão. Essas guloseimas devem ser suaves, pequenas e
altamente atraentes para o seu cão. 
 

Se você for usar o  treinamento com o clicker, tenha seu clicker na
mão. Escolha um local de treinamento que seja privado e livre de
distrações, como seu quintal, sua casa ou um parque tranquilo.
 

Mas, normalmente é mais fácil começar com petiscos ou a própria
ração. Você pode usar algumas frutas secas como damascos.
 

Mas lembre-se de usar pequenos pedaços. Além de você ter mais
vezes para interagir com seu cão, ele não comerá petiscos em
excesso.
 

Para te ajudar, separamos um link com uma receita de petisco
natural.

Click no ícone e aprenda como fazer  um

delicioso petisco de forma natural e sem

conservantes.

http://bit.ly/petisconaturalparacachorro
http://bit.ly/petisconaturalparacachorro
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Comece fazendo seu cão se sentar à sua frente

e diga para ele "ficar".1

Ensiná-lo a ficar será mais fácil se já souber se sentar. Ele deve
estar olhando para você. Abra a sua mão e levante-a com a
palma voltada para o seu cão e diga "Fica". A combinação da
sugestão verbal e do sinal da mão ajudará seu cão a associar
esses comandos a permanecer onde está.

"FICA"
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Dê um ou dois passos para trás. Mantenha sua

mão e continue dizendo "fique" enquanto faz

isso.
2

Afaste-se um pouquinho, um ou dois passos. Mantenha sua
mão e continue dizendo "fica" enquanto faz isso.

"FICA"
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Quando ele ficar onde está, elogie e

recompense3

Lembre-se, o reforço positivo é a melhor maneira de treinar
seu cão. Quando ele ficar no lugar depois de dar alguns
passos para trás, isso significa que ele está começando a
entender o comando. Reforce sua obediência com um petisco
e elogios.

"muito bem"

"muito bem"
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Não lhe dê o petisco ainda.
4

Não o faça se aproximar de você para lhe dar o petisco
ainda. Isso irá ensina-lo que quando ele se levanta, é que ele
será recompensado e isso não é o que queremos. Você quer
ensiná-lo que ficar no lugar é que lhe dá a recompensa.
Caminhe de volta para ele, diga algumas palavras de louvor
em um tom feliz e, em seguida, dê a ele a recompensa.
Quando ele aprender e melhorar em "ficar", então você pode
adicionar o comando para ele vir até você.

"muito bem"
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Agora faça com que seu cachorro venha até

você.5

Uma vez que seu cão tenha se tornado proficiente em "ficar",
você pode completar a tarefa fazendo com que ele venha até
você. Invente uma palavra que sinalize que o cão é liberado da
posição de permanência. Sinalize com o movimento de chamar
com sua mão e diga "ok" que é um sinal popular. Então,
quando o cão vier até você, dê-lhe o petisco e elogie-o.

"muito bem"
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Repita os passos acima, aumentando a

distância gradualmente.6

Quando o seu cão se torna hábil em "ficar" quando você está a
poucos passos de distância, comece a aumentar a
distância. Vá 5 passos para trás, depois para 10. Então veja se
você consegue atravessar o quintal inteiro. O objetivo é
garantir que o cão permaneça parado. Trabalhe até que você
fique pelo menos uns 2 metros de distância antes de começar
a adicionar tempo na posição.
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Tempo de dedicação

5 a 15 min ou 20 x por dia nas primeiras semanas

Repita "fica" algumas vezes antes de fazer qualquer outra

coisa para que seu cão aprenda a palavra. Diga isso em um

tom feliz. 

dicas

Certifique-se de usar esses mesmos comandos sempre que

disser ao seu cão para "ficar". Se você não fizer isso, levará

mais tempo para ele entender o que você quer que ele faça.

Seja qual for a palavra que você use para liberar o seu cão

da estadia, certifique-se de dizer em um tom diferente do

que você faria quando normalmente falando. Caso

contrário, seu cão pode começar a esperar uma

recompensa toda vez que você disser "ok" ou outra palavra

normal.

Verifique se o seu cão está sentado em um bom lugar. Olhe

se o chão não está molhado, frio, muito quente ou coberto

com qualquer coisa que possa deixar seu cão

desconfortável.



5
4

Quando o seu cão tiver aprendido a ficar na posição por

bastante tempo,  faça  um favor a ele liberando-o da  

posição.   Todos ficamos cansados de ficar muito tempo  

do mesmo jeito!

Pode ser usado também um clicker se você preferir, é um

dispositivo marcador para adestramento. Ele substitui o

marcador verbal (ex: "Parabéns!") pelo som de um clique e é

muito eficiente.

Encontre  um petisco que seu cão realmente goste. Que

seja pequeno, fácil de carregar, que não deixe pedaços e

farelos e não "encha" seu cão rapidamente. 

Não mexa seus pés quando você liberar o seu cão. Se você

o fizer, ele pode ficar acostumado a sair da posição quando

você mexer os pés. Use as mãos e voz.

Não o faça se aproximar de você para lhe dar o deleite

ainda. Isso ensina que quando ele se levanta, ele é

recompensado. Você quer ensiná-lo que ficar no lugar lhe

dá a recompensa. Quando ele fica melhor em ficar, então

você pode adicionar o comando para ele vir até você.
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Adicione distância gradualmente. Quebre o seu

movimento em pequenas partes e não vá para a próxima

até que ele consiga realizar na que está sendo trabalhada.

Se ele falhar, volte para a última parte que ele estava indo

bem e retome com ainda mais calma que antes.

Seu cão provavelmente se levantará e seguirá você nas

primeiras vezes. Não repreenda o seu cão quando ele

levantar. Censurar o cão, especialmente durante o

processo de aprendizado do comportamento inibe o

aprendizado!  Este primeiro passo provavelmente será o

mais difícil. Seu cão não treinado vai querer segui-lo

quando você começar a se afastar.

Quando o seu cão ficar até que você libere-o na maioria

das vezes, é hora de remover os petiscos. Faça isso

gradualmente e de forma aleatória. É importante que o seu

cão continue tentando adivinhar quando ele irá receber

um petisco. Se a regularidade que você der o petisco for

previsível, o seu cão irá parar de trabalhar, por isso mude

bastante!

Adicione distância e tempo separadamente. Uma vez que

você consiga ficar a uns 2 metros de distância do seu cão

e voltar até ele para liberá-lo, comece a trabalhar no

tempo na posição.

Se você estiver distante e na posição de ficar e você quer

que ele venha até você, chame-o sem liberá-lo primeiro.
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Certifique-se de que você está dando o petisco antes dele
se mexer em vez de fazer ele buscar o petisco. Coloque o
petisco diretamente na boca do cão o mais tranquilamente
possível. Garanta que você tenha praticado pelo menos
umas 15 vezes em que você retorna até o seu cão antes de
liberá-lo de forma que ele esteja acostumado a esperar
você voltar .

problemas mais comuns

Treine-o em qualquer lugar e

na presença de outras

pessoas.

Seu cão levanta antes de você liberá-lo.

Ele levanta logo após o comando "fica".

Lembre-se que provavelmente você nunca ensinou ao seu

cão algo que signifique "não fazer nada". Então quando ele

ouve um comando ele pode pensar que deveria estar

fazendo alguma coisa. 



0
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Como ensinar seu

cão a vir até você 
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Objetivo

É importante o seu cão vir até você quando for chamado. Este

comando é uma questão de segurança. Existem momentos em

que você precisa que o seu cão venha para um lugar

específico ou saia de perto de alguma coisa ou alguém. 

Fazer com que seu amigo pare o que estiver fazendo e venha até
você quando for chamado.

vantagens
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o que ter em mente...

Vir quando for chamado é um comando crucial para passear
com seu amigo solto por exemplo. É uma questão de
segurança.
 

Como com qualquer novo comando, comece com um local que
seja familiar ao seu cão e livre de distrações, como brinquedos,
crianças pequenas, comida, ruídos altos ou outros animais.  Isso
permite que seu cão se concentre o máximo possível em você,
no comando e no comportamento que você quer que ele
aprenda.
 

Antes de começar, certifique-se de ter  petisco  para oferecer ao
seu cão. Essas guloseimas devem ser suaves, pequenas e
altamente atraentes para o seu cão. 
 

Se você for usar o  treinamento com o clicker, tenha seu clicker
na mão. Escolha um local de treinamento que seja privado e
livre de distrações, como seu quintal, sua casa ou um parque
tranquilo.
 

Mas, normalmente é mais fácil começar com petiscos ou a
própria ração. Você pode usar algumas frutas secas como
damascos.
 

Mas lembre-se de usar pequenos pedaços. Além de você ter
mais vezes para interagir com seu cão, ele não comerá petiscos
em excesso.
 

Para te ajudar, separamos um link com uma receita de petisco
natural.

Click no ícone e aprenda como fazer  um

delicioso petisco de forma natural e sem

conservantes.

http://bit.ly/petisconaturalparacachorro
http://bit.ly/petisconaturalparacachorro
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Ganhando a atenção do seu cão.

1

Comece ganhando a atenção do seu cão. Para isso use um
brinquedo que ele adore ou faça brincadeiras divertidas. O
importante é que no final ele esteja querendo sua atenção.



6
1

Chame o seu cão

2

Diga “venha” e comece a dar passos para trás. Seu cão
naturalmente vai querer segui-lo quando você começar a se
afastar dele. Emita o comando "vem" ou o nome dele seguido do
comando (ex: "Bob, vem") uma vez e em tom alegre.



6
2

"VeM"

Incentive  o seu cão enquanto ele estiver indo na sua direção. 
Não  fique  dizendo  "VEM!"  mas use a sua voz para  incentivá-

lo a vir. Seja  alegre e o animando-o a vir para você.

"Vem"
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Quando o seu cão chegar até você, ofereça muitos
elogios. Reforço positivo repetido ajuda seu cão a entender
que ele está fazendo o que você quer com o comportamento
associado. Elogie dizendo "Muito bem!" e faça uma festa
dando o petisco. Elogie-o bastante.
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Aumente a distância.

3

Gradualmente aumente a distância que ele precisa andar até
você. Faça isso aos poucos. Se o comportamento do seu cão
começar a dar errado é porque você pediu demais. Você deve
tornar mais fácil e trabalhar com mais calma. 
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Mude as distâncias ficando mais longe e mais perto

alternadamente. Por exemplo, primeiro à 2 metros, depois 4

metros, depois volta para 3 metros e assim por diante. Se ele

nunca souber o que você vai fazer depois, isso vai mantê-lo

sempre atento.
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Adicione distrações e distância

4

A chave para o sucesso é introduzir distâncias maiores e
ambientes perturbadores em pequenos incrementos que
adicionam uma nova dimensão sem sobrecarregar o seu cão.
Aumente o nível de distrações. As distrações podem ser coisas
(brinquedos, sacolas, pratos...), pessoas (crianças, adultos),
barulhos, lugares, outros animais, etc. 



6
7

Tempo de dedicação

Pratique um mínimo de três vezes por dia. Uma das melhores
maneiras de treinar consistentemente o comando é incorporá-

lo em suas caminhadas diárias com seu cão. Isso não apenas
garante que você pratique regularmente o comando com seu
cão, mas também fornece uma variedade de locais diferentes e
níveis diferentes de distração para desafiar seu cão a manter o
foco.

dicas

Emitir o comando uma vez é o suficiente. Quanto mais você

disser ao seu cão durante o treinamento, menor a

probabilidade dele começar a associar qualquer uma das

palavras a comportamentos.

Se você não tem certeza que o seu cão virá até você numa

distância pequena, tente praticar apenas chamando o

nome dele até  que  o  seu  cão tenha bastante experiências

positivas com a chamada pra vir até você, não o chame para

longe de alguma coisa interessante a não ser que você

tenha algo melhor para oferecer.
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Considere usar um sinal de mão também. Os sinais são uma

boa ideia, já que eles associam ainda mais o

comportamento e também ajudam em situações em que

seu cão pode vê-lo, mas pode não ser capaz de ouvi-lo.  Se

você escolher ensinar com sinais verbais e manuais, use um

sinal manual distinto. Certifique-se de usar o sinal e o

comando verbal ao mesmo tempo.

 

Você pode acenar com a mão em direção ao seu corpo ou

apontar para o chão à sua frente. Segurar sua mão na sua

frente, palma para cima e enrolar os dedos de volta na

palma da mão é outro sinal comum para o comando "vir".

 

Os sinais manuais também são úteis em situações em que

comandos verbais não são tão úteis, como perto de uma

autoestrada barulhenta.

 

Se o seu cão ficar surdo (o que não é incomum na velhice

ou em algumas raças), os sinais manuais tornam-se

especialmente úteis e imprescindíveis.

 

Preste atenção no que você está dando para o seu cão em

troca dele vir até você. Nunca chame o seu cão e faça algo

que ele  não  goste.
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Se você tiver que fazer algo que o seu cão não goste, não

faça logo depois dele ter vindo até você.

 

A ideia é realmente reservar a palavra "vem" para quando

ele realmente acertar o comando. Algumas pessoas

preferem "Frente!". Apenas garanta que você está dizendo

apenas uma palavra durante a prática de forma que seu cão

possa associar com muitos petiscos e coisas boas vindo,

assim, imediatamente.

 

Irá levar cerca de seis meses de prática diária antes que o

seu cão esteja bem treinado no comando. Algumas raças

podem levar mais tempo (como cães farejadores). Pratique

um mínimo de três vezes por dia, gradualmente

aumentando a distância e o nível de distração, sempre

fazendo uma festa quando ele vier até você. Você terá 

proporcionado tantas experiências positivas chamando o

seu cão que ele não pensará duas vezes em vir até você!

 

Se inicialmente você tiver que recuar um ou dois passos

para iniciar o comportamento, reduza essas etapas, dê

passos menores e outras ações semelhantes para ajudar o

seu cão a se mover para responder ao comando.

 

Ocasionalmente peça-lhe para vir quando ele não está

esperando por você. Por exemplo, chame-o quando ele

estiver farejando o quintal para testar sua atenção no

comando.
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Depois que você se sentir mais confortável com o

progresso do seu cão, altere o ambiente de treinamento e

aumente a exposição do seu cão a distrações. Se você

perceber que seu cão sempre parece distraído durante o

treinamento, você deve recuar e trabalhar em um ambiente

familiar novamente antes de passar para ambientes mais

complicados.

 

Certifique-se de nunca progredir até áreas abertas (ou

mesmo parques fechados, onde a segurança possa ser um

problema) até que seu cão esteja obedecendo com sucesso

o comando em vários locais com todos os diferentes níveis

de distração.

 

Construa isso gradualmente usando coisas com menor

probabiliidade de distraí-lo de início e dificultando aos

poucos. Se você estiver trabalhando trocar de local como 

forma de dificultar, vá da sala para um pátio. Não saia da

tranquilidade da sala de casa direto para um parque cheio

de crianças e outros animais para distraí-lo.

 

Evite repetir o comando várias vezes se estiver sendo

ineficaz. Cada vez que você repete o comando sem a

compreensão do cão, corre o risco de enfraquecer a

associação que ele já havia começado a formar com o

comando.
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Você pode ter dito "VEM" para chamá-lo muito
frequentemente no passado. Seu cão pode não perceber
que isso significa alguma coisa porque ele ouviu tanto e tão
seguido que do ponto de vista dele não significa nada.
Outra possibilidade é que você está o recebendo de uma
forma que está deixando-o nervoso. Verifique o seu tom de
voz. É amigável? Veja a sua linguagem corporal. Uma forma
é você investir alguns dias comemorando toda vez que ele
se aproximar de você ou ensiná-lo a correr atrás de você
por diversão.

problemas mais comuns

Lembre-se de ser paciente.

Seu cachorro não vem quando chamado.



7
2

problemas mais comuns

Seu cachorro vem quando chamado mas

imediatamente foge.

Ele pode estar com medo da diversão acabar assim que
você pegá-lo. Uma forma de corrigir isso é usar a pegada na
coleira. 
Quando ele estiver relaxado perto de você, toque na coleira
dele, diga "Muito bem!" e dê um petisco. Enquanto ele
estiver mastigando o petisco largue a coleira. Repita umas
dez vezes por dia. 
Depois de alguns dias comece a segurar a coleira por
alguns segundos. Aumente gradativamente o tempo
segurando a coleira. 
Finalmente, comece a segurar a coleira dele rapidamente
quando ele vier quando chamado e gradualmente aumente
o tempo que você segura na coleira até que ele nem note
que você está segurando.



0
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Como ensinar seu

cão a andar ao seu

lado com guia
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Objetivo

Treinar o seu cão para andar ao seu lado dará o controle que

você precisa mantendo o cão seguro junto de você. Cães não

nascem sabendo andar na guia. 

Seu cão irá caminhar do seu lado sem puxar a guia e obedecendo
o comando "junto".

vantagens
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o que ter em mente...

Ao levar um cachorro para passear, você deve guiar o caminho do
cão - e não vice-versa. Um cão que fica puxando a guia, além de
ser um pequeno constrangimento para você, pode representar um
risco de segurança para ele e para os outros.
 

Como com qualquer novo comando, comece com um local que
seja familiar ao seu cão e livre de distrações, como brinquedos,
crianças pequenas, comida, ruídos altos ou outros animais.  Isso
permite que seu cão se concentre o máximo possível em você, no
comando e no comportamento que você quer que ele aprenda.
 

Antes de começar, certifique-se de ter  petisco  para oferecer ao
seu cão. Essas guloseimas devem ser suaves, pequenas e
altamente atraentes para o seu cão. 
 

Se você for usar o  treinamento com o clicker, tenha seu clicker na
mão. Escolha um local de treinamento que seja privado e livre de
distrações, como seu quintal, sua casa ou um parque tranquilo.
 

Mas, normalmente é mais fácil começar com petiscos ou a própria
ração. Você pode usar algumas frutas secas como damascos.
 

Mas lembre-se de usar pequenos pedaços. Além de você ter mais
vezes para interagir com seu cão, ele não comerá petiscos em
excesso.
 

Para te ajudar, separamos um link com uma receita de petisco
natural.

Click no ícone e aprenda como fazer  um

delicioso petisco de forma natural e sem

conservantes.

http://bit.ly/petisconaturalparacachorro
http://bit.ly/petisconaturalparacachorro


7
6

Use coleira e guia adequadas.

1

Certifique-se de que seu cão tenha uma coleira confortável
que se encaixe corretamente. O colarinho não deve ser tão
apertado que esteja sufocando o cão, mas deve ser apertado o
suficiente para que não deslize para cima e para baixo no
pescoço do cão.
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Você deve ser capaz de deslizar a mão entre o pescoço e a

coleira do cachorro quando ele estiver preso no lugar. Muitas

pessoas optam por usar um arnês ("peitoral") em vez de uma

coleira. O arnês dispersa a pressão nas costas do cão e não no

pescoço. Isso permitirá que você treine seu cão para andar na

coleira sem se preocupar com a sensação de asfixia que o cão

sente ao puxar a coleira.
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Exercite seu cão.
2

Antes de começar, exercite seu cão, brinque com ele e gaste
um pouco da energia dele, Isso, além de ganhar sua atenção,
fará com que seu amigo atenda os comando de forma mais
fácil.
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Comece caminhando com seu cão.
3

Começa a caminhar e toda vez que seu cão estiver andando
ao seu lado com a atenção em você, elogie-o e dê um petisco.

"MUITO

BEM"
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Vamos usar o método "sinal vermelho, sinal

verde".4

Sempre que seu cão puxar, pare e fique parado (sinal
vermelho). Não importa o quão forte o seu cão puxe, não o
deixe ir na direção que ele quer. A razão para isso é que, se o
cão puxar e você segui-lo, o cão está aprendendo que puxar é
uma maneira muito eficaz de chegar a algum lugar.
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Espere até que o cão faça qualquer coisa que alivie a tensão

da guia. O cão pode parar de puxar, inclinando-se para trás,

sentado ou mudando de direção. Assim que a guia aliviar de o

comando "junto", elogie e dê um petisco.

"MUITO

BEM"
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Assim que der  a recompensa, você pode começar a caminhar

novamente (sinal verde). Continue repetindo esse processo

em sua caminhada. Este exercício irá treinar o cão para prestar

atenção em você. Além disso, ele irá garantir que ele aprenda

a ficar ao seu lado ou atrás de você quando estiver andando

na coleira.
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Tempo de dedicação

5 a 15 minutos de treinamento diário ou toda vez que você for
passer com seu amigo.

dicas

Use uma guia fixa. Ao usar este método para treinar seu cão

para não puxar, certifique-se de não usar uma guia retrátil.

Isso irá contra todo o propósito do exercício. Use uma guia

padrão.

Exercite o cão para cansá-lo antes de colocar a guia e dar

um passeio. Um cão cansado é muito mais manejável e será

mais sensível aos seus comandos durante a caminhada.

 

Utilize reforço positivo. Finalize as sessões de treinamento

em um momento onde o cão está feliz. Não termine quando

ele está agitado ou exausto. O sucesso é continuar a

progredir. Nunca permita que o cão permaneça infeliz no

final de sua sessão de treinamento.

 

Não exagere no treinamento. Mantenha as primeiras

sessões de treinamento por volta de 15 minutos. Não

"castigue" o seu cão com gritos, batidas, puxões ou puxões

excessivos. Esse comportamento descontrolado mostra a

ele que você não valoriza o controle e pode fazê-lo puxar

ainda mais.
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Procure treinar em áreas mais calmas no início. Assim que o

seu cão ficar melhor, você pode então gradualmente

incorporar distrações.

 

Para o cão que está puxando a guia, você deve oferecer

direcionamento e treinamento caso contrário o seu cão irá

puxar mais e mais.

 

Se você recém pegou um filhote ou um novo cão, é uma

boa idéia iniciar uma educada caminhada desde o primeiro

dia.

 



0
2

Como ensinar seu

cão a "falar"



8
6

Objetivo

O comando latir é, na verdade, um dos truques mais fáceis de

ensinar. Você também vai querer ensinar seu cão o comando

"Quieto" para manter o latido sob controle e ficar em silêncio.

Portanto ensinar a latir é o primeiro passo para isso. Uma vez

que seu cão tenha aprendido esses comandos, você poderá

ensiná-lo comportamentos de fala mais complexos, como latir

para anunciar os visitantes na porta, por exemplo.

Seu cão irá "falar" (latir) quando você quiser. Com comando verbal
ou por sinal

vantagens
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o que ter em mente...

Escolha algo que seu cão realmente goste. Quanto melhor a
recompensa, mais fácil será ensinar ao seu amigo. Se o seu cão
gosta de brincar, você pode tentar usar seu brinquedo favorito e
brincar com ele quando ele late. Para a maioria das pessoas, no
entanto, as guloseimas são a maneira mais fácil e eficaz de ensinar
um cão. 
 

Os melhores petiscos serão aqueles que o seu cão adora e que
também são saudáveis, fáceis de transportar, e fáceis de partir  em
pedacos. Use uma variedade de guloseimas para que seu cão não
fique entediado.
 

Como com qualquer novo comando, comece em um local que
seja familiar ao seu cão e livre de distrações, como brinquedos,
crianças pequenas, comida, ruídos altos ou outros animais.  Isso
permite que seu cão se concentre o máximo possível em você, no
comando e no comportamento que você quer que ele aprenda.
 

Se você for usar o  treinamento com o clicker, tenha seu clicker na
mão. Escolha um local de treinamento que seja privado e livre de
distrações, como seu quintal, sua casa ou um parque tranquilo.
 

Mas, normalmente é mais fácil começar com petiscos ou a própria
ração. Você pode usar algumas frutas secas como damascos.
 

Mas lembre-se de usar pequenos pedaços. Além de você ter mais
vezes para interagir com seu cão, ele não comerá petiscos em
excesso.
 

Para te ajudar, separamos um link com uma receita de petisco
naturais.

Click no ícone e aprenda como fazer  um

delicioso petisco de forma natural e sem

conservantes.

http://bit.ly/petisconaturalparacachorro
http://bit.ly/petisconaturalparacachorro
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Escolha um brinquedo ou um petisco que seu

cão adore.1

Deixe seu cachorro animado.

2



8
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Isso a tornará mais propensa a latir. Jogue um jogo que o

anime como buscar ou puxar.
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Pegue sua recompensa

3

Agora que seu cão está preparado para latir, pegue a

recompensa. Deixe o seu cão vê-la e esconda-a nas suas

costas.
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Recompense o latido.

4

O esperado é que sua energia, a expectativa de seu cão e o

petisco nas costas resultem em um latido. Se não, você pode

precisar mostrar o petisco novamente, ou até mesmo segurá-

lo, mas sem deixá-lo  ter o petisco.. Seu cão ficará confuso, o

que geralmente leva a latir, mas esteja preparado para esperar.
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Pode demorar 5 minutos ou mais. Seja paciente. Quando seu

cachorro latir, clique ou diga “sim” ou "muito bem" e

recompense-o com o brinquedo ou o petisco.

"MUITO

BEM"
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Nomeie o comportamento.

5

Agora que seu cão sabe que o latido lhe dará prazer, nomeie o

comportamento. Tente dizer "fala" pouco antes dele latir.

Pratique várias vezes dizendo “fala” ou “fale” logo antes de

seu cão latir.

"FALA"
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Certifique-se de manter sua voz no mesmo tom e volume cada

vez que disser "fala". Eles associarão esse tom ao comando,

facilitando o aprendizado.

"MUITO

BEM"
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Você também pode considerar adicionar um sinal de mão,

pois os cães aprendem sinais visuais mais rapidamente do que

os falados.



9
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Dê o comando e espere

6

Agora que o seu cão está começando a associar uma palavra a

um latido, diga “fala” ou “fale” e espere ele latir. Certifique-se

de dizer o comando apenas uma vez. Quando seu cão latir,

ofereça uma recompensa.

"FALA"
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Continue fazendo essa prática por cerca de dez minutos por

dia até que o seu cachorro domine o comando. Não pratique

por muito tempo. Seu cão aprenderá melhor se o treinamento

for divertido. Se ele começar a perder o interesse, pare.

"MUITO

BEM"
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Tempo de dedicação

5 a 15 minutos de treinamento diário.

dicas

Os petiscos são uma ótima maneira de ensinar um

comportamento, mas uma vez que o comportamento é

aprendido, continuar a dar petiscos realmente distrai o seu

cão e diminui o tempo de resposta. Comece a eliminar os

petiscos assim que seu cão responder corretamente.

 

Use reforço positivo. Finalize as sessões de treinamento em

um momento onde o cão está feliz. Não termine quando ele

está agitado ou exausto. O sucesso é continuar a

progredir. Nunca permita que o cão permaneça infeliz no

final de sua sessão de treinamento.

 

Não exagere no treinamento. Mantenha as primeiras

sessões de treinamento por volta de 10 minutos. Não

pratique por muito tempo. Seu cão aprenderá melhor se o

treinamento for divertido. Se ele começar a perder o

interesse, pare.
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Aumente gradualmente o número de respostas corretas

antes de dar um petisco. Comece a oferecer uma

recompensa de forma randômica. Por volta de 3 vezes para

uma recompensa. Quando você sentir que seu cão

dominou o latido ao comando, veja quantas respostas você

pode obter sem um petisco. Trabalhe por volta de 10 ou 20.

 

Também aumente a quantidade de tempo que você espera

antes de recompensar. A ideia é romper gradualmente a

ligação entre completar o comando e a comida.

 

Substitua outras recompensas por comida. Uma vez que

seu cão pode latir no comando 10 ou mais vezes sem um

petisco, comece a trabalhar em sessões curtas de

treinamento sem comida. Depois de várias respostas bem-

sucedidas, elogie seu cão, acaricie-o e brinque com ele. O

objetivo é começar a substituir as guloseimas por outras

recompensas.

 

Não há problema em continuar dando coisas ocasionais e

imprevisíveis para aguçar o comportamento.

 

Uma vez que seu cão tenha dominado o latido no comando

na calma de sua casa, tente no parque ou em caminhadas.



0
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Como ensinar seu cão

a ficar em silêncio



1
0
1

Objetivo

Ensinar o cachorro a ficar quieto dará  a você uma ferramenta

para usar quando o seu cão estiver latindo em um momento

inconveniente e você  precisa  que ele pare. 

Seu cão irá parar de latir quando você disser "Quieto".

vantagens
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o que ter em mente...

Investigue o latido do seu cachorro. O primeiro passo para parar o
latido do seu cão é descobrir o que está causando o latido. Você
pode precisar fazer algumas deduções, especialmente se seu cão
tende a latir quando você não está por perto.
 

Para ajudá-lo a controlar o comportamento de latir, converse com
seus vizinhos. Pergunte quando eles notarem seu cachorro latindo
e se conseguem perceber algum padrão no
comportamento. Demonstrar aos seus vizinhos que você está
ciente e trabalhando para lidar com o latido de seu cão fará deles
seus aliados e não um problema a ser resolvido.
 

Como com qualquer novo comando, comece com um local que
seja familiar ao seu cão e livre de distrações, como brinquedos,
crianças pequenas, comida, ruídos altos ou outros animais.  Isso
permite que seu cão se concentre o máximo possível em você, no
comando e no comportamento que você quer que ele aprenda.
 

Normalmente é mais fácil começar com petiscos ou a própria
ração. Você pode usar algumas frutas secas como damascos.
 

Mas lembre-se de usar pequenos pedaços. Além de você ter mais
vezes para interagir com seu cão, ele não comerá petiscos em
excesso.
 

Para te ajudar, separamos um link com uma receita de petisco
natural.
 

 

Click no ícone e aprenda como fazer  um

delicioso petisco de forma natural e sem

conservantes.

http://bit.ly/petisconaturalparacachorro
http://bit.ly/petisconaturalparacachorro
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Ensine “quieto” depois de ensinar “fale".
1

"É muito mais fácil ensinar" quieto "(ou" silêncio") se o seu cão

latir quando solicitado. Mas, as vezes, é necessário

também. Uma vez que seu cão aprende que quando latir ao

comando ganha uma recompensa, pode ser difícil fazê-lo parar

de latir. O comando "fale" deve gerar no máximo 1-4

latidos. Depois disso, você precisará pedir ao seu cão que pare.
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Peça ao seu cão para falar. Espere ele começar

a latir.2

Quando o seu cachorro começar a latir pegue um petisco  com

a mão fechada. Diga "Quieto" para o seu cão e coloque a mão

bem junto ao focinho do cão onde ele possa cheirar o petisco

"FALA"



1
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Diga “quieto” e ofereça um petisco.

3

Quando seu cachorro parar de latir, dê-lhe o petisco. Repita

esta sequência, praticando por volta de dez minutos por dia.

"quieto"
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Tempo de dedicação

5 a 15 minutos de treinamento diário.

dicas

Determine a causa do latido. Após coletar evidências,

comece a procurar padrões e gatilhos. Os gatilhos mais

comuns incluem: 

 

Desviando sua atenção para uma necessidade. Seu cão

pode estar procurando por sua atenção por causa de uma

necessidade imediata - usar o banheiro, a fome, a sede etc.

 

Sentindo-se entediado ou frustrado.  O cão pode estar

entediado ou frustrado porque foi confinado a uma área

particular ou não tem saídas para sua energia. Latir pode

ser uma maneira de o cão liberar ansiedade ou criar uma

distração.

 

Sentindo medo. Se uma pessoa, coisa ou barulho assusta o

seu cão, ele pode reagir latindo como resposta. Você pode

ver pela linguagem corporal do seu cão se ele está

respondendo por medo - uma postura de medo incluirá as

orelhas puxadas para trás e a cauda abaixada.

 

 



1
0
7

Sentindo-se territorial. Se um cão perceber uma pessoa ou

outro cão como intruso em seu território, ele pode latir

como uma forma de reivindicar um direito a esse

território. Muitas vezes, quando um cachorro está latindo

territorialmente, suas orelhas estarão para a frente e sua

cauda levantada para o alto.

 

Sentindo-se animado. Cães podem latir quando estão

animados para vê-lo como uma expressão de sua

ansiedade. É esse tipo de latido que queremos para o

treinamento.

 

Vivenciando problemas de saúde. Se um cão está lidando

com problemas de saúde como surdez, dor ou sofrimento

mental, ele pode latir como um sinal de que algo está

errado.

 

Se o seu cão luta com o comando “fale”, você pode precisar

praticar um pouco mais com ele antes de seguir para o

comando “quieto”. Seja paciente e dê tempo ao seu cão

para aprender o comando “fale” antes de passar para o

comando “quieto”. 

 

Você pode tentar praticar o comando “quieto” pela porta da

frente ou por outra área onde seu cão tenda a latir

incontrolavelmente. Isso pode ajudar a ensinar-lhe que ele

precisa ficar quieto e parar de latir, não importa onde ele

esteja em sua casa.
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Quanto mais agitado ele estiver, mais difícil será o exercício.

Se o seu cão perder a cabeça contra outros cães e estiver

correndo na cerca latindo para o cachorro do vizinho,

provavelmente não será a melhor hora para treinar isto.

Tente encontrar uma situação que ele lata mas não esteja

tão  agitado e eufórico.

 

Existem muitos produtos anti-latido no mercado, como

coleiras de choque (vibração) e apitos que emitem sons

desagradáveis numa frequência que apenas os cães podem

ouvir. Nunca use esses produtos. Podem ser nocivos à

saúde do cão tornando-o medroso e agressivo além de não

ser efetivo para o adestramento. 

 

Opte sempre pelo adestramento positivo onde o cão

aprende por meio de recompensas como petiscos e

carinhos quando executar o comportamento correto. Além

de criar uma relação positiva com o seu cão.
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Como ensinar seu cão

a parar de morder ou

soltar algo



1
1
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Objetivo

Ensinar o cachorro a parar de morder é útil para filhotes que

têm uma necessidade natural para morder. Também para

ocasiões em que seu cão pegou algo que você quer que ele

largue, seja em uma brincadeira ou porque ele está com algo

na boca que ofereça perigo por exemplo.

Seu cão irá parar de morder ou soltar um objeto ao seu comando.

vantagens
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o que ter em mente...

É provavelmente um dos comandos mais importantes que você
pode ensinar ao seu cão. Uma vez que os cães gostam de mastigar
as coisas, você terá muitas ocasiões para usar este
comando. Largue esse brinquedo. Solte meu sapato. Ensinando
ao seu cão o comando "solta", ele deixará um objeto cair de sua
boca ou, pelo menos, permitirá que você o retire facilmente.
 

Filhotes têm dentes afiados e realmente dói quando eles mordem
a sua mão, pé ou qualquer outra parte do corpo. E a realidade é
que se você não parar o hábito do cachorro ficar mordiscando
agora, é provável que ele continue a pensar que é um
comportamento aceitável quando crescer.
 

Como com qualquer novo comando, comece com um local que
seja familiar ao seu cão e livre de distrações, como brinquedos,
crianças pequenas, comida, ruídos altos ou outros animais.  Isso
permite que seu cão se concentre o máximo possível em você, no
comando e no comportamento que você quer que ele aprenda.
 

Normalmente é mais fácil começar com petiscos ou a própria
ração. Você pode usar algumas frutas secas como damascos.
 

Mas lembre-se de usar pequenos pedaços. Além de você ter mais
vezes para interagir com seu cão, ele não comerá petiscos em
excesso.
 

Para te ajudar, separamos um link com uma receita de petisco
natural.
 

 

Click no ícone e aprenda como fazer  um

delicioso petisco de forma natural e sem

conservantes.

http://bit.ly/petisconaturalparacachorro
http://bit.ly/petisconaturalparacachorro
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Treinar seu cão para o comando "solta" com

petisco escondido na sua mão.1

Ofereça ao seu cachorro um petisco. certifique-se de ter um

petisco em uma mão e outro na outra. Segure o petisco na

frente da boca do cachorro com a mão fachada. Espere o seu

cão cheirar e tentar pegar. Quando ele parar de cheirar, lamber

e prestar atenção em você, dê o comando "Solta".

"SOLTA"
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Recompense logo depois com o petisco que estava na outra

mão e faça um elogio como "muito bem" reforçando de forma

positiva o comportamento.

"muito
bem"
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Treinar seu cão para o comando "solta" com

petisco aparente na sua mão.2

Segure o petisco na frente da boca do cachorro. Espere o seu

cão cheirar e pegar. Quando ele parar de cheirar, lamber e

prestar atenção em você, dê o comando "Solta".

"SOLTA"
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Recompense logo depois com o petisco que estava na outra

mão e faça um elogio como "muito bem" reforçando de forma

positiva o comportamento.

"muito
bem"

"muito
bem"
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Treinar seu cão com petisco aparente no chão.
3

Coloque o petisco na frente do seu amigo e no momento que

ele for cheirar ou lamber dê o comando "solta". se ele parar e

olhar para você, dê a recompensa que está na sua outra mão

junto de um elogio.

"SOLTA"
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Ele pode não te escutar e insistir em pegar o petisco que está

no chão. Caso isso ocorra, proteja o petisco com a mão e no

momento que ele desistir, dê o comando e recompense.

"muito
bem"
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Quando ele desistir de pegar o petisco, elogie-o e recompense.

"muito

bem"



1
1
9

Tempo de dedicação

5 a 15 minutos de treinamento diário. 

dicas

Se você decidiu usar um clicker, agora é a hora de usá-lo

também. Quando você diz "solta" clique no

clicker. Certifique-se de que ocorre ao mesmo tempo, para

que o seu cão associe "soltar" e o som de clique ao obter

um tratamento.

 

Certifique-se de manter um tom assertivo, mas permaneça

calmo. Você não quer gritar com seu cachorro e nem

assustá-lo.

 

É  importante ter em casa uma variedade de brinquedos de

mastigar para o filhote. Ossinhos de couro, palitinhos de

mastigar e outros tipos de partes desidratadas de animais

são excelentes para o filhote mastigar. 

 

Se você não gosta desse tipo de petisco ou o seu cão não

pode tolerar ossos sintéticos, brinquedos de corda também

são ótimos. 

 

Os exercícios acima podem ser feitos com um brinquedo

que seu cão goste no lugar do petisco.
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Você precisa encontrar algo que o seu cão realmente goste

de mastigar de forma que ele realmente possa superar a

fase. Assim como tudo que você dá a um filhote, você deve

regularmente verificar o brinquedo e monitorar o que estão

comendo para garantir sua segurança e que não estão

ingerindo algo que não é feito para engolir e que possa

prejudicar a sua saúde.

 

Sempre use objetos de mastigação aceitáveis   ao praticar o

comando "soltar". Você não quer encorajar seu cão a pegar

e largar algo que você não gostaria que ele

conseguisse. Por exemplo, se o seu cão gosta de roer os

seus sapatos, não use os seus sapatos para ensinar este

truque. Pode acabar associando mastigar seus sapatos com

a obtenção de um petisco.
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Se o objeto que ele detém interessa tanto que ele prefere
segurá-lo em vez de aceitar o petisco, você tem algumas
opções. Você pode treiná-lo usando um brinquedo um
pouco menos "valioso" para que o petisco se torne mais
interessante. Ou você pode usar um petisco super saboroso
para ser mais atraente do que o brinquedo. Você também
pode usar dois brinquedos idênticos para que ele derrube
um para pegar o outro.

problemas mais comuns

Lembre-se de ser paciente.

E se meu cachorro simplesmente não prestar atenção?



0
2

Como ensinar seu cão

a ir ao banheiro no

local certo
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Objetivo

Ensinar o seu cão a fazer as necessidades no local certo é

importante para o bom convívio com as pessoas,  preservando

a saúde e mantendo a higiene do ambiente.

Ensinar seu cão onde ele deve fazer suas necessidades
fisiológicas.

vantagens
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o que ter em mente...

É um momento emocionante quando você traz seu novo cachorro
para casa, mas um novo animal de estimação também vem com
desafios. Um dos primeiros e maiores desafios que você pode
enfrentar é o do treinamento para usar o banheiro. Alguns filhotes
vão aprender isso rapidamente, enquanto outros vão lutar com
isso por um tempo. Durante este período de treinamento, lembre-

se sempre de ser paciente, manter a calma e ser consistente. Se
você permanecer positivo e seguir estas orientações, o
treinamento do uso do banheiro pode ser um processo simples.
 

Filhotes começam a ter uma consciência de uma bexiga cheia em
torno de 8 semanas de idade. Antes disso, eles não têm
capacidade de controlar quando ou onde eles fazem xixi. No
entanto, a consciência é o primeiro passo de uma longa jornada,
então, por todos os meios, comece o treinamento do banheiro mas
não espere muito no início.
 

Defina uma área para o banheiro. Fica mais fácil para seu amigo
acertar quando se tem um local certo. Sempre recompense ele
com um elogio quando acertar.
 

Para ensinar esse comportamento não encorajamos ninguém
gratificar seu bichinho com petiscos, isso pode criar um hábito
difícil de eliminar depois.
 

Cachorros são como crianças e fazem pirraça quando
contrariados. O dono quando sai de casa e ele fica, ou a falta de
um petisco que ele estava acostumado, por exemplo, pode trazer
para ele tenha uma vontade incontrolável de te irritar, e então  ele
pode fazer xixi de pirraça, em locais que  sabe que é errado.
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Defina um local e familiarize seu cão com ele.
1

A primeira coisa que você precisa fazer é definir um local

apropriado para o seu amigo  fazer suas necessidades.

Independentemente de onde você queira que o seu cão faça

as necessidades, você deve familiarizá-lo com o local. Pode-se

usar um banheiro apropriado ou simplesmente demarcar um

local. Mas é interessante que seja aproximadamente 1 metro.

de distância de onde ele costuma ficar.

1 m
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Você encontra no mercado produtos que podem te auxiliar

como tapetes e sanitários higiênicos e produtos que atraem o

cachorro pelo cheiro e o incentiva a fazer sobre o mesmo. Por

exemplo o "Pipi Dog" ou o "XixiAqui". 

Tapete
higiênico

Sanitário higiênico

Cheiro
de xixi
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Entenda como seu cão se comporta.
2

Cachorros costumam ir ao banheiro depois de acordar, de

comer e de brincar. Entender como seu cão se comporta

ajudará a orientá-lo ao lugar certo. 
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Alguns dos sinais a serem observados incluem circular, farejar,

latir ou qualquer mudança súbita de comportamento. Quando

vir algum desses sinais, conduza imediatamente o cão ao

banheiro.
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Caso ele faça suas necessidades no local definido, reforce o

comando "banheiro" e recompense o seu cão logo que ele

terminar de fazer no local correto. Você pode fazer isso  de

forma verbal com um elogio ou com carinho. A ideia é que ele

associe o fato de fazer as necessidades no local correto com

algo muito positivo.

"Banheiro"

"muito

bem"
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Acidentes acontecem

3

Se você pegar o seu filhote fazendo as necessidades no local

errado, diga "Não", levante-o, coloque-o no local apropriado e

reforce o comando "banheiro". Você não deve gritar com o seu

cão, mas apenas dizer um "Não" de forma firme. Se você gritar

pode assustá-lo e ele pode ficar relutante em fazer suas

necessidades.
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Se você encontrar um acidente e não tiver visto quando

ocorreu, não fale nada. Simplesmente limpe e continue em

frente. Os cães vivem no momento. Você não pode trazer o cão

de volta para o local do acidente e esperar que eles entendam

o que você quer dizer. Aprenda os sinais que mostram que o

seu filhote está precisando ir ao banheiro. Lembre-se, a maior

parte dos cães cheira o chão antes de urinar e giram antes de

fazer cocô.

"Banheiro"
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Mudando o local

3

Uma vez que seu cão tenha associado o banheiro ao jornal ou

tapete higiênico, você poderá gradualmente muda-ló de local

como para fora de casa, por exemplo.
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Lembre-se sempre de elogiar com um reforço positivo. Caso o

novo local seja do lado de fora, você poderá tirar o tapete

depois que seu amigo entender onde fica o banheiro.
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Tempo de dedicação

Atenção nas primeiras semanas depois que seu amigo acorda,
come e brinca. horários prováveis em que ele usará o
banheiro.

dicas

Fique de olho no seu cãozinho e tente estabelecer um

padrão no seu comportamento antes de fazerem as

necessidades.

 

Estabeleça alguns horários para levá-lo para o seu

"banheiro" frequentemente e seja paciente!

 

Filhotes precisam ir ao banheiro a cada 1 ou 2 horas, bem

como  15  minutos  depois  de comer. Se você não estiver

conseguindo num determinado momento,  mas  mesmo

 assim acredita que  ele precisa  fazer naquele momento,

não o deixe ficar livre. Coloque ele no "banheiro" e espere

ele fazer suas necessidades. Elogie logo depois.

 

Caso tenha um acidente, use um produto apropriado para

remover o cheiro de forma que ele não queira ir no mesmo

local novamente. Existe uma variedade grande de produtos

enzimáticos para remoção de odores no mercado. Observe

bem para que o produto tenha enzimas para quebrar o

odor. Vinagre branco também funciona e pode ser usado

em pisos duros.
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Você precisa saber que eles gostam de lugares secos e

limpos, muitos cães não gostam sequer de molhar as

patinhas quando fazem xixi, assim você pode ajudar

criando situações favoráveis. Melhor ainda são lugares com

cheiros próprios de xixi, deles ou até de outros cães.

 

Perder a calma, gritar ou dar bronca não ajuda. Bater menos

ainda. O cachorro poderá desenvolver medo de você e

poderá reter xixi ou cocô, o que não é nada bom.

 

Tapetes descartáveis absorvem a urina instantaneamente,

não deixam que a urina passe para o lado de baixo,

deixando o chão limpo.

 

O legal é que os tapetes possuem produtos higiênicos,

como um talco, que encobrem bastante o cheiro do xixi,

não sendo um problema para quem vive no local. Mas ainda

mantém cheiro suficiente para atrair o cão no mesmo

tapete, podendo o cãozinho fazer xixi ali mais de uma vez,

se for de raça pequena é possível fazer 6 vezes no mesmo

tapete. Depois é só dobrar e jogar fora.

 

Quando ele estiver maior e a quantidade de xixi aumentar

talvez você prefira não usar produtos descartáveis e adotar

produtos laváveis, com mais economia.

 

O mercado possui vários modelos que imitam desde grama,

jardim até cones! Para machos os cones são muito atrativos.
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Inclusive para a questão dos tapetes higiênicos

descartáveis em caso de machos você pode prender o

tapete na parede para que ele possa tradicionalmente

levantar a perninha.

 

A melhor dica de todas é dar a sua atenção! Eles adoram

quando o dono fica feliz, por qualquer que seja o motivo.

 

Cachorros adotados ou que chegaram ao seu lar já

grandinhos podem ser mais difíceis para adotar os bons

modos, nesse caso é possível adotar o petisco de início,

mas não por muito tempo, é para apenas criar bons laços

entre cão e seu dono. Substitua os petiscos o mais rápido

possível por carinho e atenção.

 

Se fizer xixi em local errado, somente diga "não" e sem tom

agressivo, eles sabem entender o "não" simplesmente. 

 

Paciência é a chave de tudo. Se você encontrar o xixi em

lugar errado depois de já ter feito, dizer "não" é de pouca

ajuda, a correção deve ser no momento exato em que ele

estiver fazendo.

 

Mantenha a vigilância e dê os parabéns quando ele fizer

tudo certinho, no mesmo instante.
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A idade ideal para que tudo fique em paz é depois dos 6

meses de idade, até lá tem que ter paciência.

 

Procure acompanhá-lo ao acordar até o local certo, isso

ajuda muito e ele aprende controlar o momento de fazer

para ganhar o carinho. Eles adoram deixar o seu dono

feliz, à partir do momento que entendem isso tudo dá

certo.

 

Use os produtos disponíveis no mercado para ajudar e lide

com a situação com amor e carinho.
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Como ensinar seu cão

a não pular em você
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Objetivo

Ensinar o seu cão a não pular em você além de evitar

situações desagradáveis como patas sujas na sua roupa ou

derrubar algo que esteja em sua mão, evita possíveis

acidentes com crianças ou idosos. 

Ensinar seu cão a não pular em você ou em suas visitas.

vantagens



1
4
0

o que ter em mente...

É provável que seu filhote salte ao tentar chamar sua atenção
ou quando eles estiverem animados em vê-lo. Se saltar é
recompensado, então é mais provável que aconteça
novamente! 
 
Muitas vezes, inadvertidamente, recompensamos o pulo dos
filhotes porque não é um problema quando eles são tão
pequenos e fofos. Mas pode ser muito confuso quando nossos
filhotes crescem e começamos a ter uma reação
diferente. Portanto, é melhor ser coerente com o seu filhote
desde o primeiro dia. Se você não quer que ele pule quando for
adulto, você deve começar a treinar o mais cedo possível!
 
Como com qualquer novo comando, comece com um local que
seja familiar ao seu cão e livre de distrações, como brinquedos,
crianças pequenas, comida, ruídos altos ou outros animais.  Isso
permite que seu cão se concentre o máximo possível em você,
no comando e no comportamento que você quer que ele
aprenda.
 
Normalmente é mais fácil começar com petiscos ou a própria
ração. Você pode usar algumas frutas secas como damascos.
 
Mas lembre-se de usar pequenos pedaços. Além de você ter
mais vezes para interagir com seu cão, ele não comerá petiscos
em excesso.
 
Para te ajudar, separamos um link com uma receita de petisco
natural.
 
 

Click no ícone e aprenda como fazer  um

delicioso petisco de forma natural e sem

conservantes.

http://bit.ly/petisconaturalparacachorro
http://bit.ly/petisconaturalparacachorro
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Ignore o pulo - não reaja de jeito nenhum!
1

Simplesmente parar qualquer recompensa (atenção) pelo

comportamento é a forma mais segura e eficaz de lidar com

saltos a longo prazo. As recompensas ao seu amigo podem ser

tão insignificantes quanto olhar para ele, falar com ele ou tocá-

lo. Normalmente todas as coisas que você tenta fazer para

desencorajar ou evitar que seu cachorro pule em você como

empurrá-lo para longe ou pedir que ele desça.
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Recompense com elogios e atenção somente

quando ele estiver sentado ou com as quatro

patas no chão.
2

Quando chegar em casa ou na eminência do seu cachorro pular

use o comando "senta".
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Certifique-se de recompensar seu cão apenas quando as quatro

patas estiverem no chão ou ele sentar.  E retire sua atenção

sempre que ele pular. Você vai se sentir como um io-io no início,

mas se você for consistente, não demorará muito para o seu

cachorro aprender!
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Tempo de dedicação

Toda vez que encontrar seu amigo ou ele estiver prestes a pular.

dicas

Para ter sucesso em seu treinamento, você precisa aplicar
as duas regras de ouro do treinamento de cães:
consistência e tempo.

 

Se você for consistente, seu cão aprenderá rapidamente o
que faz e o que não funciona para chamar sua
atenção. Sem isso, seu cão pode ficar confuso e tentar de
tudo para ver o que funciona melhor. Para obter
consistência, certifique-se de que todos em sua família
participem do treinamento e treinem os visitantes que
possam interagir com seu filhote antes que eles cheguem!

 

Quando algo já funcionou, mas de repente não funciona
mais, o filhote provavelmente fica frustrado e se esforça
mais antes de perceber que as coisas mudaram. Esteja
preparado para ver o seu cachorro se esforçar mais para
pular antes de aprender que manter as patas no chão ou
sentar é a melhor maneira de chamar sua atenção!
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Quando seu filhote salta, é importante não mexer com ele -

na verdade, você não precisa nem reagir! Com o tempo,
isso mostrará ao seu cão que saltar não resulta em
atenção.

 

Quando o seu cachorro devolver as quatro patas ao chão,
recompense-o com elogios e atenção.

 

A consistência é fundamental, portanto, certifique-se de
que todos da sua família estejam se comportando da
mesma maneira, e também informe aos visitantes sobre o
seu treinamento. 

 

Enquanto o filhote aprende, eles podem tentar pular ainda
mais por frustração. Seja paciente, esta é apenas uma fase
de curto prazo. Seu filhote logo aprenderá que manter as
patas no chão é a melhor maneira de chamar sua atenção!
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