
CANIL  EMPIRE  REYMOND

SHIH-TZU
Realizando Sonhos



RESUMO SOBRE A RAÇA
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QUE TAL UM AMIGO FOFINHO E SUPER ALEGRE?
CONHEÇA MAIS SOBRE A RAÇA!
Tutores que procuram por um novo amigo de quatro patas vão amar ter
um cachorro Shih Tzu como companhia. Famoso pela fofura e pela beleza dos
pelos alongados, ele se adapta muito bem à família humana, já que gosta de
dar e receber carinho e é muito animado. Esse cãozinho não precisa de muito
espaço, portanto, pode viver tranquilamente em lares menores, como
apartamentos. Isso não impede que ele possa ser criado em casas grandes,
com quintais, por exemplo. A versatilidade e o fato de ser um bichinho que se
acostuma facilmente a diferentes tipos de ambientes, faz desta raça uma das
mais queridas!Esse cãozinho não precisa de muito espaço, portanto, pode viver
tranquilamente em lares menores, como apartamentos. Isso não impede que
ele possa ser criado em casas grandes, com quintais, por exemplo. A
versatilidade e o fato de ser um bichinho que se acostuma facilmente a
diferentes tipos de ambientes, faz desta raça uma das mais queridas!



CONDIÇÃO FÍSICA
O cão da raça Shih Tzu tem o focinho achatado, ou
síndrome braquicefálica, o que pode prejudicar a
respiração em atividades físicas com movimentações
mais intensas. Nos dias de calor, frio e umidade
excessivos, esse problema tende a piorar e deixar o
animal ainda mais sensível.Ele também é frágil e não
possui muita força muscular. Além disso, não é tão
enérgico, o que faz com que os exercícios físicos
constantes não sejam tão necessários. Contudo, é bom
ficar de olho para evitar problemas de sedentarismo..
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DESTAQUES E CURIOSIDADES

Séculos mais tarde, esse
integrante da monarquia
invadiu o mundo das
celebridades. Muitos

famosos têm, ou já tiveram,

cãezinhos da raça, como a
cantora americana

Beyoncé, o magnata Bill
Gates e o líder espiritual

Dalai-lama. No Brasil, a atriz
Bruna Marquezine é tutora

de um cão da raça
chamado Chico.

AMIGO DAS
CELEBRIDADES

Em chinês, o nome dele
significa “pequeno leão”, por
conta do formato do rosto.

Não é à toa que, ao longo
da história, esse cãozinho
também recebeu apelidos
como “crisântemo”. O título

se refere ao formato da
carinha da animal e o
modo como os pelos

crescem pela cabeça, em
todas as direções.

NOME OFICIAL E
APELIDOS A amizade entre esse

cachorro e os humanos é
de longa data e tem como
plano de fundo os antigos
palácios imperiais da China.

De acordo com a narrativa
popular, as famílias reais

adoravam ter pets da raça,

principalmente os líderes
da Dinastia Ming, que

governou o país entre os
anos de 1368 e 1644.
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A HISTÓRIA DO SHIH-TZU

A raça costuma ser
confundida com outros

cachorros menores, como o
Lhasa Apso, que também é

natural do Tibete. Mas,
mesmo sendo tão

parecidos, eles possuem
diferenças muito distintas,
que vão desde a pelagem
ao comportamento, além
da simbologia cultural

PRIMOS

As informações sobre a
origem desse cachorro são

provenientes de
documentos, pinturas e

outros objetos datados de
624 a.C. O Tibete é

considerado o local de
surgimento da espécie,

porém, foi na China que se
desenvolveu como mascote

da família imperial.

ORIGEM
Estima-se que, após séculos
vivendo naquele país, a raça

só tenha migrado para
outros continentes por

meio da Revolução Chinesa,

que transformou o antigo
império em uma república,

no começo do século 20.

Em 1931, ele desembarcou
no Reino Unido
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
COMPROMETA-SE COM AS REGRAS

A aparência desse cachorrinho é muito
popular, e não é para menos. O
formato do rosto e as características da
pelagem sempre determinaram
detalhes, como o próprio nome dele,

ao longo da história. A coloração é
variada, com tons de preto, marrom e
branco entre os mais populares.Com
porte pequeno, o Shih Tzu tem
aspecto corporal mais robusto e
levemente comprido. Tanto a cabeça
como a cauda são empinadas e dão
um ar de confiança ao bichinho. Ele
possui pelos mais longos no topo e
densos na parte de baixo. Também
tem olhos grandes e arredondados,
que encantam qualquer tutor.



PERSONALIDADE
Para quem procura um colega canino cheio de alegria e
extrovertido, esse cão é perfeito. Os futuros criadores de Shih
Tzu devem saber que ele adora ser pego no colo e se apega
facilmente à família, principalmente quando se trata de um
grupo acolhedor, que envolve o bichinho em sua rotina.Por
outro lado, eles podem ser bem teimosos e difíceis de lidar
quando não passam por programas de adestramento. É
muito importante que eles entendam logo cedo como
funciona a hierarquia da casa, para que obedeçam os
comandos com mais facilidade.



CONVIVÊNCIA
Já deu para notar que se trata de um bichinho super apegado, não é mesmo? Portanto, não é uma boa opção
para tutores que passam pouco tempo em casa. Eles não se sentem tão bem sozinhos e essa condição pode
trazer problemas ainda maiores caso fiquem sem companhia por longos períodos.A convivência é ótima tanto
com adultos como com as crianças. Contudo, os pequenos têm que tomar certos cuidados, já que se trata de

um cachorro mais sensível que perde o fôlego mais rapidamente.

Trata-se de um cão com sentido de alerta mais aguçado, isso significa que ele vai latir muito e por diferentes
razões. Nesse caso, o mais recomendável é tratar esse aspecto com as lições do próprio adestramento.A
socialização com outros animais é quase que instintiva. Ele vai ser dócil e tranquilo com um cão de raça

distinta, porém, isso não elimina a necessidade de habituação ainda quando filhotinho, assim como acontece
com qualquer animal.



ESCOVAÇÃO DOS PELOS
Se você pensa em receber um Shih Tzu em casa,

é muito importante estar preparado, não só com
a quantidade de elogios e carinhos que o ele vai
receber das visitas e durante os passeios, como
com os cuidados típicos que todos os cachorros

pequenos com pelagem comprida
demandam.Geralmente, ele não solta muitos
pelos, mas as quedas podem se tornar comuns
ao atingir a maturidade. Trata-se, na verdade, de
uma troca, para que os pelinhos jovens deem

lugar aos de adulto. A escovação deve ser diária,

com muito cuidado para que não prejudique a
saúde dos fios.

HIGIENE
Os banhos devem ser dados semanalmente. O ideal é que os

produtos a serem utilizados para a lavagem sejam recomendados
pelo veterinário, para que não haja confusão com os itens

específicos para diferentes tipos de pelo.É importante alertar, que
produtos voltados para a higiene humana não devem ser

aplicados em animais. Essa prática pode prejudicar a pele e os
pelos, além de resultarem em outras complicações à saúde do
bichinho.  Na maioria das vezes, os dentinhos da parte de baixo
são mais proeminentes do que os de cima. Para que eles fiquem
sempre bem protegidos e saudáveis, a escovação com produtos
indicados para a saúde bucal canina é fundamental. O hábito
evita o surgimento de tártaro e infecções, além de combater o

mau hálito.
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