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Dicas e cuidados sobre cães
Expectativa de vida: 12 a 15 anos

Custas
Animal 300-4000 CHF Dependendo da raça e da origem
Custas iniciais 500-1000 CHF Pote de comida, bebedouro, trela, coleira, cesto, caixa de 
  transporte, custas de veterinário para castração, vaccinas, 
  tratamento contra vermes, chip obrigatório, registo obrigató-
  rio e cursos comprovativos sobre conhecimentos da matéria
Custas anuais 1000-2000 CHF Dependendo do tamanho do cão: Ração, imposto de cães, 
  custas de veterinário regulares para vaccinas e tratamentos 
  contra vermes, estadas em pensões de cães durante as 
  férias.
Outros As custas extraordinárias de veterinário podem exceder consideravelmente o 
 preço de compra do animal.

Tempo necessário
Cães devem poder viver junto com as suas famílias, a sua “matilha humana”. Além disso, eles 
requerem toda a sua atenção durante várias horas por dia, passeios longos em caminhos variados, 
jogos educativos lúdicos e ocupação para o nariz, orelhas e cérebro, como por exemplo jogos de 
procura. Cães não devem ser deixados sozinhos durante mais de 4 horas. Para pessoas que traba-
lham a jornada inteira, cães são inapropriados, a não ser que o cão possa ser levado ao lugar de 
trabalho e possa movimentar-se livremente lá. Além disso, cães precisam de muito tempo para 
cursos educativos. Antes de decidir-se a ter um cão, futuros donos de cães devem informar-se 
pormenorizadamente, consultando especialistas ou a literatura especializada.

Confusão de parágrafos
Manter um cão na Suíça é muito complicado, os donos devem seguir uma série de normas. Em 
primeiro lugar existe a legislação referente à protecção de animais válida para toda a Suíça, a qual 
determina a condições mínimas para o bem-estar dos animais e o tratamento cuidadoso dos cães. 
A legislação referente à protecção animal contém igualmente normas para a criação de cães e para 
o uso de meios educativos. Por exemplo estão proibidos na Suíça coleiras farpadas e coleiras edu-
cativas que funcionam com impulsos eléctricos e substâncias aromáticas. Além disso, é proibido 
cortar orelhas ou cauda, com duas excepções: Cães com cauda ou orelhas cortadas 
podem ser trazidos para a Suíça no âmbito da mudança e para fi ns de férias.
Na Suíça, para os donos de cães é obrigatório a frequentação de cursos compro-
vativos sobre conhecimentos da matéria: 4 horas teóricas para donos 
de cães iniciantes sem experiência com cães, 4 horas de cur-
so prático com cada novo cão, não importando de onde o 
dono recebeu o cão (canil, criador, estrangeiro, …) . 
Encontram-se os endereços de treinadores de 
cães reconhecidos os quais têm a capacidade 
para efectuar estes curso em: http://bvet.by-
tix.com/plus/trainer/. Na Suíça é igualmente 
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obrigatório que o cão leve o chip e que esteja registado no registo central www.anis.ch. Normal-
mente é o veterinário e injectar o chip e a registar o cão sob o nome do dono.
Adicionalmente a legislação geral suíça de quase cada Cantão apresenta uma legislação própria 
referente aos cães. Leis cantonais referentes a cães podem divergir muito entre Cantões. Nalguns 
Cantões algumas raças estão completamente proibidas, noutros existe a obrigatoriedade de uso do 
açaime para certas raças, etc. Encontra-se uma listagem das leis cantonais referentes a cães em 
www.tierschutz.org (no respectivo idioma do Cantão). Se estiver na dúvida sobre a legislação refe-
rente a cães no seu Cantão deverá consultar os serviços veterinários cantonais competentes. Tenha 
em consideração: Se na Suíça transcender os limites cantonais, o dono do cão deve cumprir a le-
gislação referente a esse mesmo Cantão. Como medida de segurança deve-se levar sempre uma 
trela, um açaime (ao qual o cão deve estar habituado) e os documentos necessários (passaporte do 
animal, boletim de vacinas, comprovativo sobre a frequentação do curso comprovativo, etc.).
Na Suíça, os Municípios exigem o pagamento de um imposto sobre os cães. Cada dono de cão deve 
registar o seu cão no Município e liquidar imposto pelo animal. O imposto sobre os cães oscila 
entre os 40 e CHF 150 anuais. Dessa forma os Municípios fi nanciam, entre outras coisas, caixotes 
de lixo e saquinhos de plástico (sistema “Robidog”), com os quais os donos de cães devem recolher 
os excrementos dos seus animais.

Cão com pedigree ou mestiço? Filhote de cachorro ou cão adulto? Macho ou fêmea?
A vantagem de cães com pedigree é que você sabe qual será a aparência do cão e qual tempera-
mento é de prever. Mas, devido à criação unilateral, muitos cães de raça apresentam doenças he-
reditárias. Por isso, desaconcelhamos raças de cães, cujas características foram desenvolvidas 
extremamente, por ex. nanismo, nariz achatado, cabeça grande, pernas curtas. Por isso, desacon-
selhamos raças de cães, cujas características foram criadas extremamente, por ex. nanismo, nariz 
achatado, cabeça grande, pernas curtas. Faz muito prazer tomar cuidado de um cão pequeno, mas 
isso também requer muito trabalho e tempo. Particularmente nas primeiras semanas e meses, 
cursos de educação dos fi lhotes de cachorro devem ser frequentados. Absolutamente necessários 
são cursos educativos para cães jovens. Machos podem desenvolver um comportamento mais do-
minante para com o homem e outros cães do que cadelas. Por isso, em todos os cães, não só nos 
machos, deverá ser observado que sejam educados consciosa e consequentemente. Cadelas estão 
no cio duas vezes por ano. Para evitar que tenham fi lhotes, elas nunca podem fi car não vigiadas 
durante o cio – os abrigos de animais estão cheios de cães que buscam um lar novo! O veterinário 
ou a veterinária a terá prazer em dar informações sobre a supressão do cio ou sobre a castração.

Onde comprar? O que deve ser observado?
Muitos cães, jovens e adultos, estão nos abrigos de animais das Sociedades Protectoras dos Animais, 
buscando um lar novo. O pessoal dos abrigos de animais aconselha competentemente os futuros 
donos de cães. A maioria de abrigos de animais só entrega cães vacinados, quase sempre castrados, 
cobrando uma contribuição para as despesas e com um contrato. Se você preferir um cão de raça 
do criador, você deve visitar vários criadores e comparar as condições, sob as quais os cães foram 
criados. Na Suíça, existem duas marcas para a criação de cães controladas, o selo de qualidade 
dourado e Certodog. Filhotes de cachorro só devem ser separados com 10 a 12 meses da mãe e 
dos irmãos. Cuidado, em caso de fi lhotes de cachorro baratos de comerciantes de cães de criação 
não controlada! Condições de criação insufi cientes em caso de tais “produções de massas” quase 
sempre levam a distúrbios no comportamento e problemas de saúde.
Evite por completo a compra de animais via internet! Os animais ofertados na internet vêm maio-
ritariamente de produções em massa e são criados sob condições horríveis. Igualmente o comércio 
ilegal de animais é via anúncios gratuitos na internet e frequentemente existem fraudes.
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Do que os cães precisam?
Cães precisam de comida, uma a duas vezes por dia. Filhotes precisam de comida mais frequen-
temente, e sempre de água fresca. Você pode dar comida pronta ou comida preparada por você, 
nisso sempre misturando uma parte de carne com uma parte de fécula. Assim chamados objectos 
para a mastigação são bons para a higiene dos dentes. Se você der ossos para comer, existe o risco 
duma oclusão intestinal. Dependendo do comprimento do pêlo, os cães precisam de cuidados in-
tensivos, para que o pêlo não feltre. Mas cães não devem ser banhados e lavados com champô 
regularmente, a não ser que estão muito sujos. Deixar os cães na corrente ou no canil não corres-
ponde às exigências do cão, devendo ser rejeitado. Na Suíça, infelizmente cães ainda podem ser 
acorrentados, no máximo 19 horas diárias. A legislação sobre protecção animal exige uma dimen-
são mínima de canis, dependendo do peso. Assim por exemplo 2 cães com um peso corporal entre 
20-45 kg devem ter à disposição no canil uma área mínima de 8 m2, juntamente com uma casota 
isolada ou abrigo seco. A legislação suiça referente à protecção animal exige que os donos de cães 
passeiem o seu cão de acordo com as necessidades do mesmo, com a fi nalidade de lhe permitir 
contactos sociais com outros cães e pessoas. O mesmo é válido para cães de canil e acorrentados. 
Cães devem poder fazer as suas necessidades várias vezes por dia ao ar livre, sobre solo natural. 
Naturalmente, as fezes do cão devem ser recolhidas e jogadas ao lixo. Se os passeios diários tiverem 
de ser efectuados exclusivamente nas ruas de uma cidade, desaconselhamos ter um cão. Mas o 
passeio com o dono tem um signifi cado maior do que se supõe geralmente. O cão deve poder sa-
tisfazer a sua necessidade de movimentar-se, desabafar-se, sondar os arredores com os sentidos e 
brincar, no melhor dos casos também com outros cães. Durante os passeios poderão realizar-se com 
o cão jogos educativos (chamar, atenção, correr, mudanças de lado, etc.), as quais incentivam as 
capacidades mentais e os sentidos naturais, por exemplo a perseguição de rastos aromáticos e a 
procura de comida escondida.

Educação
Todos os cães precisam de um certo grau de educação. Eles devem aprender a não pular nas pes-
soas, a não puxar na trela, a não rosnar, quando forem intimados a descerem do sofá. Durante os 
cursos comprovativos sobre conhecimentos da matéria, nas escolas de cães e nos cursos educativos, 
os donos dos cães aprendem como podem fazer compreender-se claramente pelos cães e impor-se 
amigavel, mas consequentemente. A causa de modos de comportamento inoportunos na maioria 
dos casos é devida ao dono, mas não ao cão. Já antes de comprar um cão, os futuros donos devem 
informar-se intensivamente sobre o comportamento próprio da espécie de cão e sobre a educação 
moderna e apropriada para o seu cão.

Problemas comportamentais 
Ladridos constantes, agressividade, comportamento de caça incontrolável, puxar pela trela e outros 
problemas comportamentais não são razão para entregar o animal. Existem terapeutas comporta-
mentais e psicólogos para animais que ajudam os donos a melhorar a criação e o tratamento do 
cão e que visam a controlar o problema mediante treino e diferentes métodos terapêuticos, com 
taxas de êxitos até 80 %. A consultoria é facultada por veterinários especialistas no âmbito da 
medicina comportamental (www.stvv.ch) e consultores psicólogos de animais (www.vieta.ch).

Tratamento veterinário
Cães devem ser vacinados uma vez por ano e fazer um tratamento contra vermes várias vezes por 
ano. O veterinário dá as vacinas necessárias, assim também verifi cando regularmente o estado de 
saúde do cão.
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Cães e férias
Se você fi zer férias, o cão terá prazer em acompanhá-lo. Para tal fi m, você deve procurar um hotel 
ou uma destinação apropriada para o cão. Cães não devem ser deixados no carro. Já na primavera, 
as temperaturas num carro podem montar a 80° Celsius, mesmo com as janelas um pouco abertas 
– uma armadilha para animais com consequências cruéis e até letais! Como alternativa, os cães 
também podem ser acomodados em uma pensão ou um abrigo de animais, o que custa 25 a 50 
Francos por dia. Enjeitar animais é punível e pode ser punido com coimas de até 20 000 Francos.

Cães e crianças
Cães podem ser parceiros e amigos formidáveis para crianças. Mas crianças não podem cuidar 
sozinhas dum cão. Os pais se responsabilizam pelos cuidados e educação próprios para a espécie, 
assim como pela instrução e supervisão da criança no trato do cão. Crianças pequenas não devem 
fi car sozinhas com o cão.

Informações e postos de contacto
• Brochuras e folhetos: “Cães” (d, f, i), “Abra os olhos ao comprar um cão” (d, f), “Lista de 

checagem para cuidados do cão apropriados para a espécie” (d, f, i): prontuário da Sociedade 
Protectora dos Animais Suíca STS, podem ser encomendados gratuitamente, enviando um 
envelope-C5 franqueado, com o seu próprio endereço. Schweizer Tierschutz STS, Dornacher-
strasse 101, Postfach, 4008 Basel, Tel. 061 365 99 99, Fax 061 365 99 90, sts@tierschutz.
com, www.tierschutz.com, consulta gratuita (alemão, francês, inglês), brichuras gratuitas, 
endereços de canis, clube de crianças www.krax.ch

• “Criança e cão“, “Do fi lhote de cachorro ao cão com facilidade“, “Entender cães – Ver os 
sinais a tempo“ (em alemão), impressos especiais do Schweizer Hundemagazin, gratuitamen-
te, enviando um envelope-B4 franqueado com o seu próprio endereço ao Schweizer Tierschutz 
STS.

• Brochuras informativas gratuitas “Cães – Criar cães correctamente”, “Quero um cão”, “te-
nho um cão”, “Cachorros”, “Tenho medo de cães”, “Viajar com cão e gato”, pequeno livro 
para a prevenção de mordeduras de cães para crianças “Vem Tapsi, …” / “Vieni Birillo…” / 
“Truf, viens…” (alemão, francês, italiano), editado pelo instituto veterinário Bundesamt für 
Veterinärwesen BVET pode ser encomendado gratuitamente ou na associação protectora de 
animais Schweizer Tierschutz STS ou no BVET ou ser descarregado em PDF no site do BVET, 
www.bvet.admin.ch e www.tiererichtighalten.ch.

• Certodog, Fundação para o Bem do Cão, Gugelmattstrasse 36, 8967 Widen, Tel. 056 631 80 
18, Fax 056 631 80 18, info@certodog.ch, www.certodog.ch, Marca de criação de cães-Certo-
dog, Aperfeiçoamento para donos de cães.

• Schweizerische Kynologische Gesellschaft SKG, Brunnmattstrasse 24, 3007 Bern, Tel. 031 
306 62 62, Fax 031 306 62 60, www.skg.ch, info@skg.ch. Marca de criação de cães “Selo 
de qualidade dourado“, cursos educativos, formação e aperfeiçoamento de donos de cães.

• Kynologos AG, Gesellschaft für angewandte Verhaltensforschung bei Hunden, Habersaat, 8914 
Aeugstertal, Tel. 0441 776 11 87, Fax 01 776 11 89. Dias de diversão para fi lhotes de ca-
chorro, aperfeiçoamento de donos de cães

Editor: 
Schweizer Tierschutz STS, Dornacherstrasse 101, 4008 Basel, 
Tel. 061 365 99 99, Fax 061 365 99 90, www.tierschutz.com, sts@tierschutz.com
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