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INTRODUÇÃO
Olá amiga(o) tudo bem?
Fico muito feliz por você ter baixado nosso Guia Xixi e cocô no lugar certo
Primeiro vou me apresentar,prazer sou Felipe criador do blog e do instagram
O Meu Canino

E o conteúdo desse guia consegui com um amigo adestrador que usa o
método mais moderno e revolucionário que é o treinamento positivo,que não
utiliza métodos de violência nem agressão contra o cãozinho.
Bom espero que disfrute deste guia sem medo e com todo
carinho. vamos fazer um acordo?
leia todo o guia,coloque em prática, Ok!
Bom treinamento!

AS NECESSIDADES FISIOLÓGICAS DO CÃO
Aqui você vai aprender: Que o cão pode urinar ou defecar em lugares
variados, por diversos motivos, cada um deles exigindo um tratamento
diferenciado. Que as broncas podem piorar o problema. A melhor maneira de
acostumá-lo a fazer as necessidades num único local. Os equipamentos que
auxiliam no condicionamento. O cronograma que permite ensinar o filhote a
urinar somente num local em apenas alguns dias. Que não se deve limpar os
excrementos feitos em local errado quando seu cão estiver presente.

FAZER AS NECESSIDADES EM UM LUGAR DETERMINADO
Fazer as necessidades em um lugar determinado é um comportamento que
pode ser ensinado tanto para cachorros adultos quanto para filhotes, sendo
relativamente simples treiná-los. Alguns filhotes aprendem em menos de três
dias.

Os cachorros urinam e defecam levados por diversas causas além da
natural necessidade biológica, tornando-se necessário identificar cada uma
delas, pois o método de controle varia de acordo com o motivo.
Um cachorro que urina por submissão, se receber uma bronca ao urinar
(por submissão), com certeza terá o seu problema agravado. Se o seu
cachorro urinar pela casa para mostrar a você que ele é o chefe, cabe a
você trabalhar para
tornar-se o chefe da matilha e não simplesmente mostrar-lhe o local
adequado para urinar.

O CONDICIONAMENTO COMEÇA CEDO

Se for possível, prefira
ensinar seu cachorro a fazer as necessidades no jardim ou no quintal, e não
sobre jornais dentro de casa.
Caso você tenha essa possibilidade, eduque-o desde cedo a fazer as
necessidades no local definitivo, isto é, não o treine a fazer sobre o jornal se
você quiser que ele o faça futuramente do lado de fora da casa. Assim que
você levar o filhote para casa, pode começar o treinamento. Aos dois meses,
um filhote já pode estar perfeitamente treinado para defecar e urinar do lado
de fora da casa.
Grande parte dos filhotes aprende a urinar para chamar a atenção dos donos,
e eles geralmente são bem-sucedidos. Os donos não percebem, mas muitas
vezes ao dar uma boa bronca em seus cachorros estão lhes dando
exatamente o que eles pretendiam: atenção! Por isso, preste atenção nas
dicas descritas aqui e siga-as rigorosamente para evitar problemas futuros.
Antes de começar o treinamento, adquira os seguintes produtos que o
auxiliarão neste treinamento:
1.

uma caixa de
transporte; 2. um produto
neutralizador de odores.

NÃO DÊ ATENÇÃO A COMPORTAMENTOS INDESEJÁVEIS
A melhor maneira para se treinar um filhote a utilizar somente um lugar é
impedi-lo de defecar em outros locais e estimulá-lo a defecar no local
adequado.

Nunca dê bronca ou chame a atenção
do filhote depois de ele ter feito a sujeira –isto é importante!
Levar o filhote para o local do crime e repreendê-lo ou, ainda, esfregar seu
focinho no local são atitudes que só agravam o problema ,não faça isso!.
Por que isso acontece? Simples, o cachorro percebe que você dá atenção a
urina e fezes e, além disso, que você é capaz de parar o que está fazendo
para lhe dar atenção caso ele defeque ou urine.
Você já deve ter visto cães começarem a estragar móveis e objetos e a
urinar pela casa inteira quando o dono recebe visitas; um dos motivos que
levam o cão a agir assim é o desejo de chamar a atenção do dono que,
naturalmente, está voltada para as visitas.
Como já foi dito, evite ao máximo dar atenção quando o filhote urina ou
defeca fora do lugar apropriado. Se o "acidente" por acaso acontecer quando
você não estiver prestando atenção, finja que você nem viu as fezes e a urina;
espere que ele vá para outro recinto, limpe a sujeira e neutralize o odor (use o
neutralizante em lugar de um simples produto de limpeza).
É importante neutralizar, pois os cachorros naturalmente fazem as
necessidades nos lugares em que sentem cheiro de fezes e urina. Devemos
ter um cuidado especial para evitar que o cachorro faça suas necessidades
fora do local correto, pois, além de deixar seu cheiro e provocar outros
desastres, cada vez que seu cachorro defeca e urina, não importa onde, ele
imediatamente se sente recompensado pelo prazer de se sentir confortável
(o desconforto da bexiga ou do intestino cheio passa).

ROTINA COMO SOLUÇÃO

Agora que sabemos que é necessário evitar ao máximo que o cão faça suas
necessidades no lugar errado, que não devemos dar broncas no cachorro
quando ele fizer isso, e muito menos limpar os excrementos na frente dele,
é importante aprender as dicas para se chegar à situação ideal.

Você deve tomar alguns cuidados
especiais para que não seja um mistério o momento em que seu cachorro
irá fazer suas necessidades, assim você poderá levá-lo ao local adequado
- isso mesmo: levá-la ao local -, para que possa recompensá-lo enquanto
estiver fazendo suas necessidades.

Dessa forma, para o cachorro, fica óbvio
qual é o local certo para fazer as necessidades, e ele também descobre
que consegue sua atenção se urinar ou defecar ali. É interessante
observar cães que vão para o local correto para fazer suas necessidades
quando há visitas em casa, pois sabem que conseguirão a atenção do
dono se fizerem no local correto. Perfeito, não?
A maneira ideal para se conseguir prever quando seu cachorro irá urinar ou
defecar é estabelecer uma rotina. A alimentação deve obedecer os mesmos
horários todos os dias, e ele deve ser levado para o "banheiro" antes e depois
das refeições e estimulado a fazer suas necessidades. Quando ele começar a
fazê-las, agrade-o e mantenha-se fazendo isto até ele acabar, mas, assim que
ele terminar, leve-o de volta para casa. Apresentaremos alguns esquemas de
rotina que funcionam bem para filhotes de dois meses de idade.

6:00 levá-lo ao "banheiro", alimentá-lo, dar-lhe água e levá-lo ao
"banheiro" novamente.
9:00

levá-lo ao "banheiro".

12:00 levá-lo ao "banheiro", alimentá-lo, dar-lhe água e levá-lo ao
"banheiro" novamente.
15:00 levá-lo ao "banheiro".
18:00 levá-lo ao "banheiro", alimentá-lo, dar-lhe água e levá-lo ao
"banheiro" novamente.
21:00 levá-lo ao "banheiro", alimentá-lo, dar-lhe água, e levá-lo ao
"banheiro" novamente.
E, antes de ir dormir, leve-o mais uma vez ao "banheiro".
Normalmente, tanto a água quanto a comida não devem ficar à disposição
do cachorro que está sendo treinado a utilizar o "banheiro"; mas, em dias
muito quentes ou por recomendação de seu veterinário, não restrinja a
água. Nunca devemos fazer um cão reter fezes ou urina por mais tempo
que o natural para um animal de sua idade.
Para fazer o cálculo de tempo, soma-se 1 à idade do cão em meses, o
resultado é o número de horas que o cão pode ficar sem fazer suas
necessidades, até 8 horas, no máximo, para cães adultos. Por exemplo: se o
cão tiver 2 meses, ele poderá ficar sem urinar ou evacuar por 2+1=3 horas, no
máximo. Após acordar e depois de comer são as ocasiões mais propícias para
seu cão ir ao "banheiro"; portanto, além de levá-lo nessas ocasiões, fique
100% ligado para que seu cachorro não faça em lugar errado no resto do
período. Sempre que você não possa prestar 100% de atenção, coloque-o na
caixa de transporte (melhor) ou confine-o no local em que possa urinar. Nunca
deixe seu animal na caixa de transporte por mais tempo do que ele pode
segurar suas necessidades. Se utilizar a caixa de transporte corretamente,
você e seu cão serão enormemente beneficiados.

VOCÊ SE DISTRAI
Caso você perceba que ele está se abaixando ou começando a fazer suas
necessidades, pegue-o rapidamente e leve-o para o local correto ou, ainda
melhor, tente distraí-lo jogando alguma coisa ou provocando algum barulho
que o atrapalhe (batendo palmas) e leve-o imediatamente para o lugar
adequado.

É muito importante que você evite dar qualquer atenção enquanto ele
estiver fazendo as necessidades no local errado: se você perceber que não
vai ter tempo de agir, não faça nada e também não dê bronca, espere que
ele saia do local do crime e, só então, limpe a sujeira secretamente.
Sei que não é fácil deixar de dar bronca no seu cãozinho depois de ele ter
urinado no seu tapete persa, mas, acredite, quanto mais correto for o
adestramento, mais cedo seu cão deixará de utilizar seu tapete persa como
"banheiro".

ADULTOS TAMBÉM PODEM SER ENSINADOS
O mesmo procedimento pode ser utilizado com um cão adulto, o que será até
mais fácil, pois estes só precisam ir ao "banheiro" três vezes ao dia e podem
ser alimentados só duas vezes ao dia.
Existe uma pequena diferença cujo conhecimento pode ajudar: um filhote
defeca e urina geralmente 6 minutos depois de ser alimentado, enquanto o
tempo para um adulto é de aproximadamente 15 minutos após a
alimentação.
Esse procedimento geralmente resolve o problema da educação do seu
cão para que ele utilize o local correto para fazer suas necessidades, mas

certifique-se de que seu cachorro não esteja urinando ou defecando por
outros motivos, como submissão, dominância, medo, etc., e não se
esqueça de verificar com seu veterinário um sistema de controle de
parasitas internos, pois uma infestação impossibilita o cão de controlar suas
necessidades.

URINAR POR SUBMISSÃO OU EXCITAÇÃO
Se seu cachorro urina quando você fala com ele ou quando você chega em
casa, provavelmente ele deve estar experimentando um destes dois
problemas: urinar por submissão ou por excitação.
Por mais desagradável que seja o que seu cachorro produzir quando vem
ao seu encontro para recebê-lo, jamais fique bravo com ele, pois essa
atitude agravaria qualquer uma das duas causas possíveis do
comportamento dele.

Quando um cachorro urina por submissão, ele está se sentindo ameaçado
pela sua presença e faz de tudo para dizer-lhe que você é o mais forte, e
urinar é uma das maneiras que seu cão encontra para expressar isso.
Nesse caso a postura é de submissão e, geralmente, o cão se deita antes de
chegar até o dono. Este problema geralmente ocorre com animais muito
sensíveis ou que
foram maltratados (foram surrados, gritaram com eles, etc.). É um sinal de
que os donos estão sendo muito agressivos para o tipo de cachorro que
possuem.

Por outro lado, urinar por excitação significa apenas que o cachorro fica muito
excitado com a sua presença, principalmente depois de uma separação.
Devemos tomar cuidado com este problema, pois, se não for resolvido, o
cachorro pode continuar a urinar por excitação, mesmo depois de adulto.
Ambos os problemas são resolvidos da mesma maneira, devemos evitar
excitar o cachorro nas despedidas e nas chegadas. A melhor maneira é
ignorá-lo durante 10 minutos (finja que você não tem um cachorro), antes de
sair e depois de chegar, até que o grau de excitação tenha diminuído.
Em ambos os casos, as broncas só aumentam o conflito dos sentimentos
de seu cachorro e, conseqüentemente, aumentam a ansiedade e a
excitação.
Existem mais alguns truques para ajudar na solução do problema de urinar
por submissão, como, por exemplo, não olhar diretamente para os olhos do
seu cachorro; não caminhar na direção dele olhando para ele; procurar
abaixar-se para fazer carinho nele; e evitar passar a mão na parte de cima da
cabeça do animal, procurando sempre fazer carinho no peito ou na parte
debaixo da cabeça, que é uma atitude menos ameaçadora para os cães.

RESUMO
Não

dê

bronca.

Não faça nenhum movimento que possa assustar seu cão.
Ignore-o, até que ele fique mais calmo e confiante.
Nunca grite com o seu cachorro ou o ameace.

URINAR POR DOMINÂNCIA
Quando o cachorro é mimado, consegue tudo o que pede na hora, e não
obedece ao dono, existe uma grande chance desse cão começar a "marcar o
território" (sua casa), que o animal sente como se pertencesse a ele.
É importante mostrar a esses cachorros quem é o líder da matilha.

Sempre que seu cão voltar a apresentar o problema de fazer as
necessidades fora do local determinado para isso, procure ensiná-lo
novamente da maneira já explicada, identificando e eliminando a causa
dessa regressão no aprendizado.
Outro cachorro, um gato ou uma pessoa recém-chegada (às vezes um
bebê) na casa também podem causar a regressão no aprendizado, e o cão
veterano pode querer mostrar ao "intruso" quem domina o pedaço,
demarcando o território com urina.
Se o recém-chegado for um cachorro, eduque-o enquanto reeduca o primeiro,
para que urinem no local adequado até que o intruso deixe de ser uma
novidade na casa.
Atenção: Não saia correndo e dando bronca em seu cão quando ele urinar em
local errado. Puna-o sem lhe dar atenção e despersonalize as punições.

RESUMO
Seja o líder da matilha. Evite dar atenção quando seu cão urinar ou
defecar em lugar impróprio. Reeduque-o sempre que necessário.

OUTRAS CAUSAS QUE PROVOCAM A REGRESSÃO NO APRENDIZADO
Existem outros inúmeros motivos para que seu cão esteja defecando e
urinando em lugares indevidos.
Se você não conseguir identificar exatamente a causa ou causas que estão
provocando esse comportamento, Procure em primeiro lugar seu veterinário
para ver se o problema não está ligado à saúde de seu cão e, depois, passe
novamente por todo o processo de educação para utilizar o "banheiro".

Qualquer alteração na casa, como a chegada ou a
partida de pessoas, um animal novo, mudanças nas rotinas dos moradores
da casa, etc. podem provocar o problema em seu cão por ele se sentir
inseguro. Quanto mais confiante for o seu cachorro, menor será a chance
de voltarem os problemas de comportamento por mudanças.
Adestrar e socializar seu cão são maneiras de aumentar a confiança do animal.
Outro motivo que leva os cães a urinarem e defecarem é a intenção de
encobrir outros cheiros; portanto procure neutralizar o odor e não
simplesmente utilizar um produto de limpeza para limpar a urina e as fezes
de outros animais.
Trocar a ração de seu cão também pode causar transtornos no controle das
necessidades, caso você não faça uma mudança gradual durante, pelo
menos, uma semana. Fazendo isto você também evitará outros problemas
gástricos que possam ocorrer. Uma boa dica para evitar que seu cão urine ou
defeque em um lugar específico: coloque o prato de ração no local do crime, e
ele fará de tudo para não fazer as necessidades próximo ao local em que
come.

RESUMO
Aumente a confiança do seu cão através de um convívio saudável, bom
adestramento e socialização. Consulte seu veterinário para ter certeza de
que o problema não é fisiológico. Evite mudanças repentinas no cotidiano
da casa.
Sempre que precisar trocar de ração. faça uma mudança gradativa.

PARABÉNS
Se você chegou até isso significa que leu todas as dicas,para finalmente
seu cão fazer as necessidades no lugar correto.

Bom se você achou esse método bom,e seguro para ensinar seu cão,já
imaginou que você mesmo pode ensinar seu cão a;

• Para de morder você na hora da brincadeira .
• Para de latir quando você pede .
• Senta, fica e deita .(pode ser usado, por exemplo, para parar de
pular nas pessoas) .
• Vêm até você quando for chamado.
•
•
•
•

Sabe passear com e sem a guia.
Não destrói objetos .
Um cão tranquilo e obediente.
e muito mais!

Obrigado por ler esse guia ! Espero ter te ajudado de alguma forma .
Mais se você realmente quer um método completo passo a passo que com certeza
vai solucionar todos os problemas comportamentais do seu peludo recomendo que
você entre em contato quem te passou esse Guia !!!

Siga nosso instagram: @adestramentosemsegredo

