
Como ensinar seu cão

a ir ao banheiro no

local certo



introdução



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.



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 1 livro com o método para ensinar ao seu

cachorro a ir ao banheiro no local certo. Temos todos os

manuais com a maioria dos comandos essenciais para uma

boa convivência. E no final temos uma surpresa para você.

 

Nós da EDUCANDO MEU CÃO acreditamos que, com amor e

dedicação você terá o melhor cão do mundo.

 

 

Boas aulas!



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



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.
 

 



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



1
2
6

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



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.



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"



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.



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"



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.



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.

 



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.

 

 



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.

 

 



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.

 



Comprar

R$ 288,70

R$ 67

PROMOÇÃO

DE

POR

https://pay.hotmart.com/U17075554W?checkoutMode=10
https://pay.hotmart.com/U17075554W?checkoutMode=10
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