
a p r e s e n t a

Cães e
Recém nascidos
D I C A S

Actualmente é tão comum os casais adoptarem primeiro um filhote patudo e só depois
arriscarem num bebé, que cada vez faz mais sentido dar orientações atempadas para que a
família consiga acolher o novo bebé sem grandes inconvenientes.

Antecipar
Os cães estão longe de ser tontos e rapidamente 

percebem que há mudanças numa mulher grávida.

Nesta etapa é mesmo muito importante garantir que

o cão tem um treino de obediência básico, sobretudo

para não saltar com as duas patas dianteiras  para a

barriga da futura mãe!

Os cães velhos
aprendem truques
novos SEMPRE!

Existem escolas para o efeito, claro, mas podemos

treinar elementos básicos: como sentar, recuar ou

responderem à chamada com ajuda de snacks!
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É importante adquirir alguns

elementos com alguma antecedência:

os cães precisam de reconhecer os

objectos que farão parte do quotidiano

do bebé.

Escolha os produtos de higiene do bebé

e dê-os a conhecer aos seus cães.

Espalhe compressas com os produtos

pela casa e deixe-os descobrir.  Assim

não serão novidade!

3 MESES ANTES

Há quem advogue a necessidade de

habituar os cães ao choro dos bebés.

Há colectâneas de choro no

youtube...para os mais resistentes...
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Aproveitem o tempo para passeios mais

prolongados e sessões de festas no sofá...é

uma espécie de despedida deste tempo só

vosso!

É fundamental habituar o  cão à pessoa de

referência que, enquanto estiverem na

maternidade, tome conta do  cão. Esta pessoa

tem que estar disponível para ficar com o vosso

cão mesmo a horas complicadas...

1 MÊS ANTES
Se acharem que, após o

nascimento do bebé, vai

estar tudo demasiado

desorganizado para

prestarem atenção ao vosso

cão: procurem um serviço de

dogsitting que vos possa

ajudar durante as primeiras

2 semanas de vida do bebé.
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Não é o melhor trabalho do mundo, mas

alguém vai ter que trazer roupa usada

pelo bebé e uma ou outra fralda suja

para dar a conhecer ao cão. Assim, já se

antecipam grandes mudanças!

NA MATERNIDADE

Há quem advogue que nesta

etapa pode ser vantajoso

trazer algumas roupas da mãe

do bebé também.Para que o

cão consiga perceber que está

tudo bem com a dona...
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O bebé tem as suas rotinas e

tentem incluir o cão nestes

momentos: enquanto a

mãe estiver a amamentar ou a dar

biberão, o  pai deve trazer alguns

biscoitos e premiar o facto do cão

estar calmo na vossa presença.

No caso da recém mãe,

cumprimente primeiro o seu cão:

ele tem saudades suas e não sabe

ao certo o que aconteceu. Deixe-

o cheira-la e perceber o que se

passou!

CHEGADA A CASA

Seguidamente, o bebé deverá entrar

em casa ao colo daquele que, do

casal, for o líder dos cães. 

Não se esqueçam: a matilha tem

uma hierarquia e  o vosso bebé  terá

que estar acima dos cães! Reclame

um espaço para o bebé, deixe o cão

cheirar os pés do bebé, mas nunca

baixe o bebé abaixo do nível do

olhar dos cães! 
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Delimitem áreas sem cães: são absolutamente

necessárias para poder deitar o bebé de barriga

para baixo (o famoso tummy time) em segurança.

DICAS
Construa um grande

abastecimento de brinquedos para

os seus cães brincarem e

destruirem à vontade: assim

garantem que não há roubos dos

brinquedos do bebé.

Evitem guerras de comida: não

deixem as taças dos cães no

chão. Atraiem os bebés e

podendo levar à ingestão

acidental, bem como a conflitos

territoriais desnecessários com

os cães.

Supervisão permanente: nunca, nunca deixem uma criança

sozinha com um cão. Sabemos que as crianças são

imprevisíveis e gestos súbitos da criança podem ser

interpretados como ameaça pelo cão, desencadeando um

ataque inesperado


