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A PremieRpet® deseja que o seu cãozinho possa te trazer 
muitos anos de alegria, amor, carinho e companheirismo.

Este Guia de Cuidados do Filhote foi elaborado pela nossa 
equipe de médicos veterinários especialmente para você,
que acaba de receber um novo membro na família.

Nas páginas seguintes você encontrará orientações básicas 
e práticas para garantir saúde, bem-estar e longevidade 
ao seu amigo. E também informações importantes sobre 
como alimentá-lo corretamente, garantir cuidados
de saúde e de higiene.

Mas lembre-se: este é apenas um guia inicial.
As primeiras consultas com o Médico Veterinário são 
fundamentais, bem com os check-ups regulares. 

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através
dos nossos canais de atendimento.
Teremos muito prazer em ajudar! 

(*) Aplicativo disponível para os sistemas IOS (Apple Store) e Android (Google Play). 3Meu Primeiro PremieR
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posse responsável

7

Quando você escolhe um animal de companhia, torna-se 
responsável por ele e deve zelar por sua saúde e bem-estar.

A partir de agora, você na condição de tutor, portanto,
é responsável pela segurança, saúde e integridade física
e psicológica do seu cãozinho. 

Como um bom tutor você deve garantir que ele não fique 
exposto a riscos desnecessários como: atropelamentos, brigas 
com outros animais, acasalamentos indesejados, entre outros. 

Entre os cuidados necessários para garantir a qualidade 
de vida do seu cãozinho estão: oferecer abrigo adequado, 
atendimento veterinário e alimentação adequada, capaz de 
promover desenvolvimento pleno e uma vida mais feliz.
Além, é claro, de muito amor ao longo de toda a vida! 

E nunca, jamais, o abandone!
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Mudar para uma casa nova é uma experiência desafiadora 
para o cãozinho. É possível que o filhote estranhe seu novo lar 
nos primeiros dias. Por isso, é importante ser compreensivo, 
paciente, carinhoso e atencioso com ele durante o período 
de transição, de forma a facilitar sua adaptação.

a chegada do filhote
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ofereça um ambiente confortável e seguro 

Conforto
É importante que o filhote tenha um local só dele, onde
se sinta seguro e confortável. Essa área deve ser sombreada, 
bem ventilada, mas sem friagem, e longe de ruídos para 
possibilitar um sono tranquilo. Disponibilize uma cama 
limpa, seca e quente. O espaço destinado ao animal deve ser 
suficiente para uma distribuição adequada entre os locais
de dormir, comer e brincar. Forneça água fresca
e em abundância.
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Segurança
Torne sua casa segura para receber o novo integrante
da família. Filhotes são curiosos e possuem o hábito
de mastigar objetos, principalmente no período de troca
de dentição (4 a 7 meses de vida). Portanto, deixe fora 
de seu alcance materiais de costura e de escritório, moedas, 
medicamentos, produtos químicos e cabos elétricos.
Além disso, algumas plantas e alimentos humanos podem
ser tóxicos, inclusive a planta “comigo ninguém pode”
e o chocolate.
Para que o cão se distraia, ofereça brinquedos apropriados.
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Outro  ponto fundamental para a segurança é verificar se 
existem adaptações a serem feitas na casa.
Para isso é necessário verificar:  
• Existe algum lugar que o cãozinho não poderá ter acesso? 
• Existe a possibilidade do cãozinho ficar exposto a situações
 potencialmente perigosas como as descritas abaixo? 
• Acesso à rua - isso o deixa vulnerável a atropelamentos
 e brigas com outros animais;
• Animais peçonhentos - como cobras, escorpiões e aranhas;
• Plantas tóxicas (Comigo-ninguém-pode; Espada-de-são
 jorge, etc.);
• Queimaduras de sol - principalmente em animais
 de pele clara;
• Acesso a produtos químicos - produtos de limpeza,
 inseticidas e medicamentos.    
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Se a resposta for afirmativa para algum dos tópicos citados 
anteriormente, mudanças devem ser providenciadas antes 
da chegada do filhote, pois eles são muito curiosos, ativos, 
ágeis e, portanto, ficam muito vulneráveis aos perigos.
No caso de apartamentos, é imprescindível instalar rede
de proteção em todas as janelas para evitar quedas fatais. 

Um pouco de preparação vai transformar a sua casa em um 
ambiente seguro e confortável para o novo habitante!
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adaptando o cãozinho ao novo lar

Acostumado ao aconchego e à companhia dos filhotes
da ninhada, é comum o cãozinho chorar por sentir falta da mãe 
e dos irmãozinhos. Assim, se desejar, deixe-o dormir próximo 
de você até que se sinta mais seguro. Com amor e paciência 
logo ele se tornará um membro confiante da família. 

Se possível, peça ao canil um pano com o cheiro de sua mãe, 
para que o filhote se sinta mais protegido. Relógios mecânicos 
podem simular os batimentos cardíacos maternos, assim 
como uma bolsa de água morna pode simular o calor da mãe 
oferecendo-lhe conforto térmico.
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Outro ponto importante da adaptação do filhote ao novo lar
é a escolha do local onde ele poderá fazer suas necessidades. 
O primeiro passo é escolher o local e forrá-lo com jornal ou 
tapete higiênico. O espaço deve permitir que o animal faça 
suas necessidades fisiológicas a uma certa distância do 
local de sua alimentação. Leve o filhote sempre que estiver 
inquieto e andando em círculos, também em momentos mais 
propícios como ao acordar, antes de dormir e após refeições. 
Nunca bata ou esfregue seu focinho quando utilizar locais 
inapropriados para fazer suas necessidades.
Quando novo, ele não consegue entender o recado e essa 
atitude apenas fará que ele tenha medo do próprio dono.
Apenas corrija-o verbalmente.
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como promover a integração do novo 
membro de sua família

A sociabilização deve começar cedo. O principal período 
de sociabilização de seu cão encontra-se entre a 3° e a 12° 
semana de vida. É importante que o filhote entre em contato 
com pessoas diferentes, outros gatos e cachorros, pois 
um cão que não foi sociabilizado pode tornar-se medroso 
e agressivo e provavelmente não reagirá na presença de 
estranhos. Portanto, é indicado que o animal tenha contato 
com diferentes pessoas, animais e lugares em suas primeiras 
semanas de vida, com intuito de evitar futuros episódios
de estresse e agressividade.

Recomendamos que todo o processo de integração com 
os animais da casa seja feito aos poucos e sob supervisão, 
evitando assim acidentes que podem ser fatais para o filhote. 
A integração pode demorar a acontecer, por isso exige 
paciência e dedicação.
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seu cãozinho com outros cães 

Utilize um local neutro, fora de casa, para que eles se 
conheçam sem disputar o território. Estimule os cães a brincar, 
porém, é importante ter cuidado com brinquedos e ossinhos 
que possam levar a uma briga por posse.

Redobre o carinho e a atenção com o animal residente gerando 
uma associação positiva com a chegada do novo integrante. 
Lembre-se que se esse cão já for idoso terá menos paciência 
com o filhote, necessitando de um espaço para descanso
e privacidade, fora do alcance do novo integrante.
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seu cãozinho com os gatos

É fundamental manter o filhote a uma distância segura do gato, 
segurando-o pela guia, para que ambos se acostumem com a 
presença um do outro gradativamente. Não deixe o cãozinho 
se aproximar do gato bruscamente para brincar ou cheirá-lo, 
já que isso pode provocar no gato a reação de arranhá-lo.  Uma 
sugestão é deixar o gato cheirar tecidos com o cheiro
do filhote, para que se reconheçam pelo olfato.

Observe a reação do gato e aos poucos vá tornando a 
distância entre eles menor. Só solte o cãozinho perto do gato 
quando tiver certeza que o gato não se intimidará mais e que 
o cãozinho não correrá atrás dele. Nunca os deixe sozinhos 
nesta fase sem a devida supervisão. Caso exista mais de um 
gato na casa, o processo precisa ser feito individualmente.
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seu cãozinho  com as crianças

Prepare as crianças para a chegada do novo cãozinho 
ensinando-as a respeitá-lo como um ser vivo que tem 
necessidades básicas semelhantes às delas. 
Não permita que brinquem em excesso com ele e o tratem 
como brinquedo. O filhote necessita de momentos de 
tranquilidade para comer, descansar e dormir, assim como 
um bebê humano. Oriente para não puxarem a orelha, o rabo 
ou fazerem brincadeiras brutas com o cãozinho. Isso pode 
assustá-lo e provocar dor.

Para envolver as crianças com o filhote, pode ser interessante 
atribuir uma responsabilidade a elas ou fazê-las participar
da rotina de cuidados, como colocar água ou comida, 
arrumar a cama ou guardar os brinquedos.
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Uma nutrição adequada é a base para a saúde dos cães
e deve ter como objetivo promover saúde, longevidade
e qualidade de vida. 

Filhotes vivem um período de intenso desenvolvimento 
e possuem uma demanda de nutrientes maior que a dos 
adultos. Por isso, quantidades adicionais de proteínas, 
energia e vitaminas são necessárias para que se desenvolvam 
de forma ótima. Mas atenção: isso não significa que eles 
devem receber alimento em excesso! Especialmente os 
filhotes de porte grande precisam receber níveis moderados 
de calorias e níveis adequados e bem balanceados de cálcio
e fósforo.

Levando em conta estas e outras necessidades é que
a PremieRpet® desenvolveu a mais completa e moderna linha 
de produtos Super Premium para cães filhotes,
com alimentos que oferecem cuidados desde o desmame, 
atendendo a diferentes raças, portes e estilos de vida.

nutrição do filhote
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Além de disponibilizar uma alimentação de alta qualidade, 
deve-se também dar muita atenção à hidratação do filhote. 
A água é o nutriente mais importante da vida e é responsável 
pelas principais funções fisiológicas do organismo animal. Ela 
é um dos principais constituintes do corpo e no nascimento 
corresponde a 75% da massa corporal. Antes de desmamar, 
o filhote recebe toda a quantidade de água que necessita 
através do leite materno e após o desmame, deve-se 
disponibilizar água potável em um recipiente apropriado ao 
porte do filhote. É fundamental que o filhote tenha sempre 
água fresca disponível.

33

água
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DICAS IMPORTANTES: 
- Não é necessário suplementar os alimentos PremieRpet®,
 pois eles são completos e balanceados;
- Não adicione leite à ração;
- Não forneça sua comida ao filhote para que ele não tenha
 indisposições gastrointestinais e para que não fique cada
 vez mais seletivo, rejeitando o alimento seco;
- Não ofereça petiscos em excesso;
- Em caso de troca do alimento oferecido, respeitar
 rigorosamente a recomendação de troca gradual contida
 no verso das embalagens.

A introdução de um novo alimento deve ser gradual e 
crescente. Para uma perfeita adaptação do aparelho digestivo, 
sugerimos o seguinte programa:

Para saber sobre o produto ideal e o consumo exato dos 
produtos PremieRpet®, tenha em mãos o peso, a idade do 
seu filhote e entre em contato conosco pelo Pet Phone 0800 
55 66 66, pelo nosso site www.premierpet.com.br, ou baixe o 
nosso aplicativo “Universo PremieRpet”

 1º DIA 2º DIA 3º DIA 4º DIA 5º DIA 6º DIA

Alimentos PremieRpet® 20% 20% 40% 60% 80% 100%

Alimento anterior 80% 80% 60% 40% 20% ---
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Orientações quanto ao uso de petiscos:

Sabemos que o ato de alimentar o seu pet vai muito além do 
que um simples cuidado da rotina. Representa uma forma de 
dedicar carinho e atenção, enriquecendo ainda mais a relação 
de amor que existe entre vocês. Por isso entendemos que 
em muitos momentos, seja para demonstrar seu amor, para 
recompensar seu cão ou para auxiliar no adestramento, talvez 
você faça uso de petiscos. Esse é um fato que sabemos fazer 
parte da realidade e que tem que ser administrado sem abrir 
mão dos conceitos e práticas nutricionais para uma boa saúde. 
Isso inclui ter cuidados com a escolha do produto e com a 
oferta de quantidades adequadas, evitando o desbalanço 
nutricional. Conheça a seguir tudo sobre PremieR Cookies, um 
petisco gostoso e saudável que só a PremieRpet® oferece!
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Ter à mão um petisco saudável e nutritivo é cada vez mais uma 
necessidade, e  para atendê-la, a PremieRpet® mais uma vez 
inovou, inaugurando uma fábrica moderna e exclusivamente 
projetada para produzir cookies de alta qualidade.

Acreditamos que Qualidade, Saúde e Sabor devem andar juntos 
para proporcionar momentos gostosos! 

PremieR Cookie é único, pois é assado, crocante e nutritivo. 
Além disso possui versões para adultos e filhotes, com 
tamanhos adequados aos diferentes portes. Por ser um 
cookie Super Premium, oferece cuidados especiais para a 
pelagem, saúde intestinal e saúde oral. Além disso possui 
sabor especial na versão filhotes, agradando até os paladares 
mais exigentes! 

39

Conhecendo PremieR Cookies 

Baixo teor  
de sódio

Sem adição  
de açúcar

Sem adição de corantes
e aromatizantes artificiais
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Confira a seguir 4 dicas importantes de como fornecer PremieR 
Cookies para seu filhote:

1- Em quais situações PremieR Cookie pode ser oferecido?
- Para tornar ainda mais gostosos os momentos de interações e carinho.
- Como forma de recompensa para facilitar o adestramento.
- Para variar a alimentação de forma saudável. 

2 - PremieR Cookie substitui a ração? 
Não, pois somente a ração é formulada para fornecer a quantidade 
adequada de todos os nutrientes essenciais para a saúde dos cães. 
Os cookies são formulados para serem um complemento, por isso 
apenas 10% do total de ração indicada para a idade e porte podem 
ser substituídas por eles.   

41Meu Primeiro PremieR



3 - PremieR Cookie pode ser oferecido todos os dias?
Sim, não há problemas em oferecer diariamente. PremieR 
Cookie é um petisco saudável, formulado com matérias primas 
selecionadas pelo rigoroso padrão de qualidade PremieR pet e 
que oferece benefícios alinhados aos dos melhores alimentos 
super premium.

4 - Quantos cookies posso dar ao meu cão por dia? 
O correto é seguir as recomendações de consumo contidas 
no verso das embalagens, de acordo com o porte do cão, 
reajustando a quantidade de ração oferecida.

Esse cuidado em adequar a quantidade da ração é fundamental 
para que não haja consumo de excesso de calorias. 

No site www.premierpet.com.br você poderá calcular a quantidade 
ideal diária dos alimentos PremieRpet® + PremieR Cookies.
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A PremieRpet® não mediu esforços  para desenvolver  e 
inaugurar  uma das fábricas  de biscoitos para pets mais 
modernas do mundo.

Somos a primeira empresa de pet food no Brasil a 
conseguir a certificação LEED (certificacão  internacional  
que incentiva projetos, obras e operações com foco na 
sustentabilidade). 

Nossos equipamentos foram adquiridos nos melhores 
polos tecnológicos do mundo, buscando alta eficiência 
e segurança.Temos um rígido controle no processo de 
produção, garantindo qualidade e uniformidade entre lotes, 
proporcionando crocância, textura, densidade, sabor e 
aroma em nossos produtos. 

A fábrica PremieR Cookie
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O primeiro passo para garantir a saúde de seu filhote é levá-lo 
a uma consulta com o médico veterinário de sua confiança. 
Ele é o profissional que está apto para proceder uma 
avaliação clínica completa do pet, fazer recomendações
e sanar todas as suas dúvidas.

nunca medique seu filhote por conta própria

Para auxiliar no diagnóstico de eventuais problemas
é fundamental que você observe algumas alterações para 
relatar ao médico veterinário. Fique sempre atento a: 
- Apetite;
- Fezes (frequência, consistência e aspecto: ressecado,
 firme, pastoso, líquido, com sangue, com muco);
- Ocorrência de vômitos (frequência, conteúdo e coloração);
- Ocorrência de tosses, espirros, secreção nasal e ocular;
- Presença de coceira e vermelhidão na pele e ouvidos;
- Urina (frequência, cor e odor);
- Hábitos inapropriados (comer fezes, terra, plantas).

saúde
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cuidados básicos de saúde

Vermifugação
A vermifugação é fundamental para a boa saúde e deve 
ser iniciada antes da vacinação. O médico veterinário irá 
prescrever o produto ideal e o esquema de vermifugação 
mais adequado a cada caso.

Prevenção de pulgas e carrapatos
Consulte o médico veterinário. Ele irá orientar sobre o melhor 
produto e a frequência correta de utilização.
Não aplique nada por conta própria para não correr risco
de intoxicar o filhote.

Vacinação
O filhote deve ser imunizado contra as principais doenças 
infecto contagiosas, incluindo a raiva. O esquema vacinal 
usualmente inicia aos 45 dias de idade e termina em torno
de 4 meses, após a vacina antirrábica. O protocolo ideal
a cada caso ficará a critério do médico veterinário. 
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dicas para uma convivência harmoniosa

Passeios
Os passeios com o novo cãozinho só podem ser realizados 
após 15 dias do término de todas as vacinas.
O ideal é que os passeios sejam diários, para que o animal 
se exercite e sociabilize. Opte por horários que apresentem 
temperatura amena. Lembre-se de manter o animal na guia, 
para sua própria segurança, e de recolher os dejetos dele
nos passeios públicos.

Identificação
Mantenha seu cão constantemente identificado com
coleira e placa de identificação (nome do animal e telefone 
para contato).
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Comportamentos indesejados
Lembre-se que seu filhote irá crescer. Eduque-o para 
controlar comportamentos indesejáveis com você e suas 
visitas (pular, brincar, morder, subir nos móveis, destruir 
objetos etc). Caso necessário, procure ajuda de um 
profissional especializado em comportamento animal. 

Castração
Peça orientação ao médico veterinário sobre a importância 
e o momento certo para realizar a castração. Este é um 
procedimento capaz de prevenir doenças tanto nos machos 
quanto nas fêmeas, e ainda auxilia na prevenção de eventuais 
crias indesejadas. 

Com os devidos cuidados e muito carinho, você terá anos 
de muita alegria e satisfação ao lado do seu companheiro!
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