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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!

Tudo de Cão
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4 ESTAPAS PARA ENSINAR XIXI NO LUGAR CERTO

Filhote é tudo de bom, não é verdade?

Mas e quando começam a aparecer as poças de xixi pela 
casa? E os cocôs em cima do tapete?

Só quem já passou por isso entende o problema. Então, o 
que devemos fazer para ensinar o lugar certo para o seu filhotinho?

Ensinar um filhote a fazer as necessidades no lugar cer-
to consiste em uma combinação de  rotina, treinamento e 
higienização adequada.

Primeiro, você vai precisar:

1. Um lugar que o cão fique confortável, mas restrito (sem 
acesso a casa toda)

2. Brinquedos, muitos brinquedos
3. Petiscos
4. Limpador enzimático
5. Se a coisa estiver feia, um caderninho para monitorarmos

Etapa 1: Alimente o seu cãozinho sempre no mesmo horário. 
Cães que comem sempre no mesmo horário tendem a fazer o cocô 
todos os dias no mesmo horário. Isso facilita bastante o treino, 
porque você consegue prever quando o seu cãozinho vai fazer as 
necessidades. Ou seja, chegando nesse horário, é só levar no lugar 
certo. ;)

Etapa 2: Mantenha o seu cãozinho em um lugar restrito, de 
fácil acesso ao banheiro. A ideia é que ele não erre enquanto você 
não estiver supervisionando. Calma... calma... Isso vai ser por um 
período bem curto! A ideia é apenas eliminar o erro. E em pouco 
tempo ele estará andando à vontade pela casa novamente.
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Pra isso, espalhe bastante jornal ou tapetinho higiênico no 
lugar que ele ficar. Sempre que ele quiser fazer, terá um banheirin-
ho na frente dele.

Deixe vários brinquedos pra que ele não fique entendiado.

Conforme ele vai acertando o banheiro, aumente a área que 
ele fica solto. É fundamental que a liberação seja feita de maneira 
gradual.

Se acontecer erros novamente, volte a diminuir o lugar até 
que ele tenha 100% de acerto novamente.

Etapa 3: Recompense os acertos. Sempre que você pegar o 
seu cãozinho fazendo no lugar certo, recompense bastante.

Pode utilizar elogios e petiscos. Mostre que você realmente 
gostou que ele fez lá!

Etapa 4: Se ele errar, apenas limpe com um limpador enzi-
mático. Jamais dê bronca no seu cãozinho porque ele fez no lugar 
errado.

Se você der broncas, o que ele prova-
velmente vai aprender é que fazer xixi 
ou cocô na sua frente é perigoso. E você 
terá muitas dificuldades em recompen-
sa-lo por fazer no lugar certo.

Se você estiver com muitas dificuldades, anote em um cader-
ninho o horário e o lugar que o seu cãozinho está fazendo as 
necessidades. Isso vai te dar um padrão e você conseguirá se 
antecipar e mostrar o lugar certo para ele.

ETAPA EXTRA:



A equipe Tudo de Cão lhe parabeniza pela 
sua iniciativa de buscar por conhecimento e 

se coloca à sua disposição!

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


