
COMO ENSINAR 

Leonardo Ogata

Leonardo Ogata explica como ensinar seu cão 
a fazer xixi e cocô no lugar certo. A metodologia 

Tudo de Cão serve para adultos e filhotes e já 
transformou a vida de mais de 5.000 cães!

XIXI E COCÔ NO LUGAR
FAZER
CERTO

O SEU CACHORRRO A
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sobre a tudo de cão

Criamos a Tudo de Cão em 2005 porque somos profissionais apaixonados por cães! Nosso maior 
objetivo é ajudar na convivência entre você e seu cão, melhorando muito a comunicação e har-
monia dessa relação. 

A nossa metodologia contém o que há de mais moderno com relação ao treinamento de animais. 

Nós treinamos exclusivamente com métodos positivos e motivacionais, porque buscamos o melhor 
para sua família e acreditamos que o respeito deve ser a base da nossa comunicação. O respeito por 
você e, principalmente, pelo seu cão. 

Quem ama, educa. Entendemos que ser um bom dono também é oferecer uma boa educação para o 
seu cão e a nossa missão é ajudar você nesta tarefa. Que tal aprender como ensiná-lo? 

O adestramento na Tudo de Cão é super divertido! É muito mais fácil e prazeroso aprender quando 
você está relaxado e feliz do que quando está tenso e com medo, não é mesmo? 

Um treino positivo não é um treino sem regras. Nossos cães precisam se comportar nos mais diversos 
ambientes, dentro e fora de casa. E isso a gente consegue com muita orientação, não com punição. 

Diga não às punições! Elas geram uma série de traumas e efeitos colaterais que prejudicam os cães 
como: medo de pessoas, do ambiente, aumento de ansiedade, apatia e até agressividade. Nós não 
usamos trancos na guia, punições despersonalizadas nem qualquer artifício ou equipamento que cau-
se desconforto ou sustos. 

Nós tratamos traumas, medo e também oferecemos suporte completo na educação e socialização de 
filhotes. Venha conhecer a Tudo de Cão você também!

Equipe Tudo de Cão



4 Xixi e cocô no lugar certo

SOBRE O AUTOR
ADESTRADOR E ESPECIALISTA EM COMPORTAMENTO CANINO

quando criança, Leonardo cresceu entre cães das raças Akita e Shiba. Em 2000 iniciou no Agility e 
em 2002 ganhou a Duda, sua primeira Border Collie. Duda era uma cachorra já adulta e extrema-
mente traumatizada, com muito medo de pessoas. Leonardo sabia que para ganhar a confiança e 

conquistar o respeito da Duda, o treinamento dela precisaria ser feito através de métodos positivos. 

Foi nesse momento que uma nova metodologia no treinamento de cães começou a nascer e os resul-
tados foram fantásticos! A Duda se tornou muito confiante e juntos alcançaram o Grau III no Agility, 
nível mais alto do esporte. No ano de 2004, já se destacando bastante como treinador, começou a 
ministrar cursos e palestras para profissionais da área. 

Com um perfil extremamente inovador, 
fundou a Franqueadora Tudo de Cão 
juntamente com sua sócia Sara Favin-
ha no ano de 2010. 

Juntos desenvolveram a Metodolo-
gia Tudo de Cão, uma metodologia 
especialmente desenvolvida para o 
treinamento de animais, baseada nos 
princípios e leis de aprendizagem e ali-
cerçada na ciência do comportamento. 

Em 2013 Leonardo e Sara também fun-
daram a Cão Inclusão, projeto social 
destinado ao treinamento de Cães de 
Serviço para cadeirantes. 

Leonardo acredita que o conhecimento 
por si só não é suficiente, ele precisa 
ser aplicado no dia a dia para ajudar a sociedade, tornando os cães educados e utilizando todo seu 
potencial para levar benefícios e harmonia na relação com suas famílias.

Nossa Missão: 

Conscientizar e educar a 
sociedade promovendo 

harmonia e entendimen-
to entre donos e animais 
de estimação, inovando 
em busca da excelência 

com respeito e ética.
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ENSINANDO XIXI E COCÔ NO LUGAR CERTO
Revelamos agora a metodologia que nós, da Tudo de Cão, usamos para ensinar os cães a fazerem xixi e 
cocô no lugar certo de forma simples, fácil e sem broncas. A metodologia é muito parecida com forma 

que as mães ensinam os seus filhos a usarem o penico ou vaso sanitário.

Como as crianças humanas aprendem?

Você já pensou quanto tempo leva para uma criança apren-
der a fazer xixi e cocô no penico ou vaso sanitário? Como é este 
processo? O normal é que uma criança aprenda até os 2 anos de 
vida. Mas, é comum se estender até os 4 anos. 

A maioria das pessoas usa a seguinte abordagem:

• No começo a criança fica de fralda para não sujar a casa 
inteira. 

• Nos horários mais prováveis, ela é levada ao penico. Se 
fizer xixi ou cocô, é muito elogiada. Se não fizer, é levada de novo 
mais tarde. Horários mais prováveis: de manhã, após as sonecas, 
após as refeições. 

• E se errar? Alguém já viu um pai esfregando o nariz da cria-
nça nas necessidades? (Eu hein… de quem foi essa ideia?) Se errar, 
limpe! 

Fácil, né?

Com essa forma de ensinar, o cachorrinho filhote 
dificilmente vai errar o xixi ou cocô, desde a primeira aula.

A Metodologia Tudo de Cão 
é muito parecida com a for-
ma que os pais ensinam uma 
criança a fazer xixi e cocô no 
penico.
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sobre as broncas
Nossa primeira lição: NUNCA dê bronca em seu cão por ele ter feito xixi ou cocô em local errado!

Dar broncas e punir os cães fazem parte da nossa cultura. Mas, essas broncas trazem grande pre-
juízo ao aprendizado. É comum, quando atendemos um cliente que tem esse tipo de problema, 
ele nos dizer: “Ele sabe que fez coisa errada porque quando chego, ele já se esconde e faz cara 

de culpado”. 

Então perguntamos: “Mas se ele sabe, por que 
ele sempre erra? Para te deixar zangado?” Do 
nosso ponto de vista, não faz o menor senti-
do. 

Do nosso ponto de vista, não faz 
o menor sentido. Então, por que 
os cães fazem aquelas caras?
 
Quando os donos punem os cães por 
terem feito xixi ou cocô fora do lugar, na 
maioria das vezes o cão associa que não 
deve fazer xixi ou cocô na frente 
do dono ou que a combinação 
xixi ou cocô + cão + dono não 
combina e vai sobrar pra ele. Essas 
associações certamente não ajudam 
em nada na educação. 

O cãozinho pode começar a fazer tudo 
escondido, atras do sofá, embaixo dos 
móveis e isso dificulta bastante o processo.

Reforçando: NUNCA dê bronca em seu cão por ele ter 
feito em local errado!



7 Xixi e cocô no lugar certo

COMO A TUDO DE CÃO ENSINA?
Metodologia de treino aplicada em mais de 5.000 cães nos últimos 12 anos.

e m primeiro lugar, não permitindo que o cão erre! Como assim? Bem, se você sabe que existe uma 
grande possibilidade de ele fazer xixi no tapete da sala, o cão não pode ter acesso à esse tapete 
antes de ter se esvaziado no banheirinho dele.

Recomendamos que, quando o filhote está 
com você solto pela casa, você leve ele até o 
banheirinho em períodos fixos de intervalo. 
Em filhotes recém chegados, por exemplo, o 
tempo ideal é de hora em hora. Para filhotes 
mais velhos, este tempo pode se estender, 
mas é importante que ele seja levado siste-
maticamente, caminhando no chão até o 
local (para aprender o caminho de diferen-
tes pontos da casa) e sendo acompanhado 
por alguém. Filhotes raramente gostam de 
ficar longe das pessoas e é muito difícil pra 
ele sair de perto de você e ir ao banheirinho 
sozinho.

Recompense muito 
quando o cão acerta, 
com elogios e peti-
scos. Simples, não?

Metodologia Tudo de Cão
Método de Adestramento Positivo

Diga não às punições! Elas geram uma série de traumas e efeitos 
colaterais que prejudicam os cães, como: medo de pessoas, do 
ambiente, aumento de ansiedade, apatia e até agressividade. Não 
use trancos na guia, punições despersonalizadas nem qualquer 
artifício ou equipamento que cause desconforto ou sustos.
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Faça dos momentos que você estiver junto com seu cão, momentos prazeros e divertidos. Inclu-
sive quanto estiver ensinando-o a fazer xixi e cocô no lugar certo. Comemore junto com ele to-
das as pequenas conquistas que vocês atingirem. Isso será motivador para as conquistas maiores!

APLICANDO A METODOLOGIA 
Aplicando de forma consistente esta metodologia simples que você vai ver agora, na maioria dos casos, os 
cães podem circular livremente pela casa, de forma confiável, à partir dos 6 meses de idade. Bem menos 

que nossos 2 anos, né? :)
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Siga essas etapas 
e o seu cão estará   
fazendo xixi e coco 

no lugar certo

• Por não colocarmos fraldas em cães, escolhemos e prepara-
mos um lugar que seja seguro para o cão, sem fios aparentes 
ou objetos que possam cair e machucá-lo. Neste local o cão 
vai poder ficar sem ser supervisionado (exemplo: área de 
serviço, quintal, etc); 

• Forramos esse lugar com jornal ou tapete higiênico para 
que o cão não erre. Na maioria das vezes forrar um pequeno 
pedaço já é suficiente;

• Quando o cãozinho estiver fora desta área, ele deverá ser 
supervisionado e levado regularmente ao lugar certo. Se fizer 
xixi ou cocô lá, recompense e elogie bastante. Se não fizer, 
tente mais tarde;

• Gradualmente dê mais liberdade ao cão de forma que ele 
continue sem errar, mas possa ficar em um espaço maior.

• Se errar, limpe!



A equipe Tudo de Cão lhe parabeniza 
pela sua iniciativa e se coloca à sua 

disposição.

Contato: contato@tudodecao.com.br 
ou (11) 4702-0532


