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Agradecimentos
Quando eu era criança, as pessoas me perguntavam: O que você vai 
ser quando crescer? Decidido, a minha resposta sempre foi “Vou 
ser Veterinário”, mostrando a minha paixão pelos animais.

Anos se passaram, e por gostar de desenho, me especializei em  
design gráfico e web, sendo professor de duas das maiores  
instituições de ensino no mercado gaúcho, o SENAI e o SENAC. 

Paralelamente, tocava a minha agência de comunicação digital e 
uma empresa de livros digitais, e de repente, resolvi voltar a ser 
criança e peguei o Bruce, um cão da raça Golden Retriever.

Tudo era muito lindo, ele pequeno era um “fofão” mas logo pen-
sei: Um dia ele vai crescer e poderá se tornar um cão forte e sem 
limites.

Automaticamente me coloquei a estudar, ler, assistir vídeos e  
pesquisar tudo sobre adestramento e comportamento canino.  
Nesta fase, me tornei o fã #1 do meu maior ídolo hoje, César Millan 
(dá série norte americana “O encantador de cães”). 

Praticamente assisti a todos os seriados dele, passava as minhas 
horas vagas em frente à TV vendo como ele se portava em relação 
a estes animais e o domínio que ele exercia sobre os mesmos, bus-
cando ter os mesmos resultados que ele tinha, e segui seus passos 
rumo a este objetivo.

Logo após algumas crises profissionais, decidi então viver um  
sonho, comprei uma câmera profissional de fotografia e comecei a 
fazer Pet Books. Lembro até hoje da minha esposa Carine Tavares 
dizer que nunca havia me visto tão realizado trabalhando quanto 
me viu fotografando animais, e novamente eu me aproximava da 
minha essência.

Eu também via que as pessoas que tinham cães passavam por  
trabalhos, dos quais eu não passava e me perguntavam: Como 
você faz para o Bruce fazer tudo isso? Ajudando alguns que não  



7 Vinícius Kolling DO PÁTIO AO SOFÁ DE CASA

conseguiam se quer carregar seus cães na guia (eram levados para  
passear hehehe), inicie o manuscrito deste manual que visa  
exclusivamente passar adiante o que eu sei sobre estes animais 
adoráveis que hoje, posso dizer são a minha vida.

Por vezes a vida nos faz voltar atrás e pensar: - O que eu queria 
ser quando crescer? Novamente a resposta veio, e decidi que parte 
do meu tempo eu queria dedicar a cuidar dos animais, resolvemos 
criamos eu a minha esposa o Mance Pet Hotel e Daycare. Aqui eu 
consigo realizar mais um sonho, o de ter todos os tipos de cães 
do mundo, fragmentados em períodos que estão sobre nossos  
cuidados e em busca de criar um espaço único de socialização  
entre animais.

O meu primeiro agradecimento aqui vai 
para a pessoa que mais me incentivou a 
ser o que eu sou hoje, a minha vó falecida  
Odete Ribeiro, que deixava a minha mãe 
louca com tantos animais que eu, novi-
nho pedia a ela e sem pensar ela me dava, 
sem saber que foi isso que me fez amar os  
animais.

A minha mãe e meu pai, Iara Kolling e Saul Kolling, que cuidavam 
comigo dos animais que eu ganhava da minha amada vó quando 
era criança e que, muitas vezes contrariados, aceitavam mais um 
ente para a família e que sofriam tanto quanto eu por cada perda.

Agradeço especialmente aos meus amigos que me aturam sabendo 
que o que eu faço, é por amor e me aceitam assim como sou.

Um agradecimento especial a jornalista Rita Trindade, que me deu 
de presente o nome deste livro, ao Walxinei Galvão do Rosário, 
ilustrador, meu ex-aluno e amigo de longa data que gentilmente 
fez com todo carinho as charges deste livro.

A uma pessoa especial, profissional competente e de um coração 
gigante a quem chamo de Dra. Quênia (ela não gosta de ser chamada 
de Dra.) que é uma médica veterinária exemplar e me serve como 
inspiração.
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E por fim, mas não menos importante a minha esposa Carine Tavares, que 
hoje vive o meu sonho e cuida dos nossos filhos de pelos com o mesmo zelo 
e dedicação que tenho para com eles, fazendo da nossa vida a maior felicidade 
e cheia de pelos pela casa. 

Obrigado amor! 



Introdução
Sophy - Cadela São Bernardo de 4 meses
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Introdução
A cada dia é mais comum vermos nas famílias o convívio com animais 
de estimação dentro de casa. Na hora da escolha, a grande procura 
ainda é pelos cães, por serem considerados dóceis e de fácil socialização.

De uma forma prática, rápida e ilustrado, este manual visa ajudar 
aos donos e futuros donos de animais de estimação sobre cuidados 
básicos, raça, tamanho, espaços, custo, carinho e 

escolha.

Ter um cachorro em casa exige grande responsabilidade, você deve 
alimentá-lo todos os dias, leva-lo passear, dar banho periodicamente, 
cuidar da saúde deles e, se caso acontecer algo, levá-lo ao veterinário 
e administrar os medicamentos orientados pelo mesmo. 

O fator dar carinho e oferecer proteção vem junto somados a tudo 
isso que foi dito acima, e se você se sente apto a ter um cão, parabéns! 
Você faz parte de um grupo seleto de pessoas que sabem da importância 
e da responsabilidade que deverá ter por muitos anos da sua vida.

Lembre-se: mesmo com todos esses trabalhos, a companhia de 
seu cão será indispensável, um grande elo de amor e fidelidade se 
formará em sua família ou entre vocês. Ele o amará mais que a si 
mesmo, e te ensinará o que é fidelidade de verdade.



Como o seu cão pensa
Mantra - Mestiço Schnauzer - 2 anos
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  Como o seu cão  
  pensa

Que os cães são nossos melhores amigos já é um fato, mas como 
eles pensam e reagem aos humanos é um fator que se faz necessá-
rio a compreensão.

Cães gostam de exercícios, sejam eles físicos ou mentais, e pre-
cisam ser estimulados diariamente para não se tornarem animais 
entediados ou potencialmente destrutivos.

Além disso, os animais têm personalidades diferentes, mesmo sen-
do de uma mesma raça, porém não mudou um aspecto do seu pri-
mo mais próximo, o lobo cinzento.

Assim, entenda alguns aspectos de um cão que são:

Vivência em Matilha
Todo animal que vive em matilha responde a ordem de um líder e 
desde cedo precisa saber qual é o seu lugar no bando. Para você 
entender, seu cão o vê como um outro cão dentro de casa, por isso 
então ele precisa vê-lo como o líder para o respeitar devidamente.

Diferença entre sexos
Nos machos existe uma pré-disposição natural de dominância, buscam 
sempre ser donos do território marcando-o com sua urina ou mesmo 
apossando-se de locais estratégicos vistos como “local do líder” 
que normalmente são sofás, poltronas, camas e quartos. Para quem 
tem cães macho em casa a dica é:

Nunca deixe seu cão subir em camas 
e sofás sem a sua autorização

1
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Já no caso das fêmeas, existe um sentimento de posso natural e 
uma certa busca de “tocas” para se esconder, normalmente menos 
dominadoras tendem ao amadurecimento mais rápido.

Tipos de Cães
São vários os tipos, abaixo uma descrição breve desta relação:

Cães de Caça – Chamados de cães de trabalho, são altamente esti-
mulados quando chamados a sua origem. Devem ser muito treina-
dos fisicamente e mentalmente

Farejadores – Com seu faro super desenvolvido, tem a capacidade 
de seguir os mais tênues rastros. São de fácil socialização com ou-
tros cães.

Pastoreiros – Desenvolvidos para cuidar de rebanhos, são extre-
mamente energéticos e de uma lealdade ímpar. Indicados para cui-
dar de crianças e pátios

Trabalhadores – A exemplo dos malamutes que puxam trenós, tem 
vigor físico super desenvolvido e devem ser estimulados fisica-
mente.
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Companhia e Minis– Cães de dentro de casa. Usados para o que o 
próprio nome sugere “companhia”

Terriers – Caçadores de pequenos animais, gostam muito de cavar, 
são barulhentos e corajosos. Não os desafie, eles não recuam.

Personalidade
Animais de mesma raça ou sendo irmãos de ninhada podem apresentar 
diferentes personalidades.

Você pode encontrar o cão obediente, distraído, manipulador que 
finge ser submissos em busca de algo que querem, como colo, e os 
submissos.

Esta personalidade é o que pode ajuda-lo ou dificultar as coisas 
no treinamento de seu cão. Descubra qual é o tipo do seu cão para 
então ver como proceder no treinamento.

O significado da mão humana
Você vê uma bolinha 
no chão e alguém te 
pede para juntá-la, 
como você pegaria 
está bolinha? Com as 
mãos, correto? E agora, 
peça a mesma coisa 
para um cão, como 
ela vai apanha-la? 
Com boca, é a resposta 
certa.

Desta forma, você entenderá que para o cão a sua mão é como se 
fosse uma boca, por isso a explicação de um cão as vezes ao ser acariciado 
por um desconhecido se sentir ameaçado e tentar morder, ele  
apenas acha que você está tendo o atacar e se defende. 
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Sempre ao chegar em um cão desconhecido, não mostra a palma 
da mão para ele e sim as costas de sua mão. E a explicação para 
este ato é que todo cão em ato submisso vem com o focinho para 
baixo, e da mesma forma, mostrando as costas da mão e com os 
dedos para baixo, é como se você estivesse fazendo o mesmo.

Quando um cão brinca de morder com a sua mão, é como se fosse 
o carinho que nós damos a eles sendo retribuído. Por tanto se em 
algum momento a mordida dele no meio de uma brincadeira, for 
mais forte do que o habitual, não se zangue e automaticamente 
lembre-se:

Ele apenas está brincando e se  
empolgou demais.

Não é incomum ver minhas mãos machucada pelos dentes dos 
meus cães. E mesmo quando eles se passam na brincadeira, ao 
ver que eu interrompo repentinamente e muitas vezes emitindo o 
som de dor, eles param e me lambem como se pedissem desculpas. 
Como se zangar com eles nesta hora né?



Guia para filhotes
Filhote de Golden Retriever



17 Vinícius Kolling DO PÁTIO AO SOFÁ DE CASA

  Guia para filhotes
Seu amigo precisa aprender desde muito cedo as regras da casa 
e como você deseja que ele se comporte, e para isso, lembre-se 
das orientações do guru em comportamento canino César Millan – 
“exercícios, disciplina e afeto”.

Fases da Vida de um cão
Abaixo, você verá as principais fases da vida de um cão, o que  
possibilitará entende-lo melhor em cada uma delas.

Inicial – Até aproximadamente 50º dia de vida

Nesta fase é essencial a relação com os irmãos de ninhada e a  
permanência com a mãe bem como o estimulo ao desenvolvimento 
do sistema nervoso. Evite tirar o animalzinho de sua mãe antes de 
concluir este período. Animais separados prematuramente acabam 
por ser mais difícil a socialização com outros animais.

Socialização – 50º ao 85º dia de vida

O seu cão já é capaz de aprender, tanto quanto um cão adulto. Nesta 
fase você deve iniciar a apresentação de tudo que poderá lhe parecer 
estranho, como televisões, aspiradores de pó, sons altos, ruídos de 
chuva, barulho de carros,... Cuidado apenas com a imunização pois 
você ainda não concluiu o círculo de vacinação. 

Dominância – da 12ª à 16ª semana de vida

Inicia os testes como membro da matilha em busca de descobrir 
quem é o líder. Demonstre sempre controle em brincadeiras cuidando 
para nunca deixa-lo ganhar, encerrando sempre com um comando 
forte dizendo “DEU” ou “CHEGA” para que ele saiba que deste ponto 
em diante, você não vai mais brincar assim como os líderes de bando 
o fazem, virando as costas e ignorando por alguns instantes.

2



18 Vinícius Kolling DO PÁTIO AO SOFÁ DE CASA

Independência – Do 4º ao 8º mês

Mantenha o controle, pois nesta fase é onde ele quer mostrar 
que é dono do seu focinho. Sai sempre com uma guia longa que o  
possibilite controla-lo a distância.

Da adolescência até a maturidade – De 1 a 2 anos

Fase em que voltam os testes de dominância e liderança. Com carinho 
e atenção, faça com que ele entenda que você continua sendo o 
líder. Não o deixando ganhar disputas físicas e sempre se mostre 
confiante e seguro em frente ao cão nesta fase mantendo o os treinos 
de comandos.

As duas dicas de ouro 
Dica 1 - Alimentação

Entre os 4 primeiros meses, você deverá manter uma dieta de 3 
porções ao dia, evitando sumariamente deixar alimento disponível 
para o animal. 

O momento da alimentação é uma hora onde você deve reforçar a 
sua liderança, fazendo com que o cão o respeite e sempre deve 
ser antecedido pela obediência de um comando básico de  
adestramento como senta, deita ou fica, mostrando para ele que a 
comida não virá de graça.

Vejo muitos donos de cães cometendo este simples erro de deixar 
alimento disponível ao cão durante todo o dia, e estes mesmos donos 
depois reclamando que seu animalzinho faz as necessidades dentro 
de casa. 

Dica 2 - Necessidades 

Pegando a ponte sobre o item anterior, um filhote ele tem normal-
mente um tempo após a alimentação que vai de 10 a 20 minutos 
para fazer suas necessidades.
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Ao controlar os horários de alimentação você também poderá definir 
em que hora ele poderá fazer as suas necessidades, levando-o 
para o local indicado dentro deste período de tempo você facilita 
o aprendizado do cãozinho a entender onde e quando deve fazer 
suas as mesmas.

Nada é mais desgastante do que limpar fezes ou urina de animais, 
e este é sem dúvida um dos grandes motivos de abandono, por isso 
considero estas as minhas dicas de ouro.

Cama como refugio
A cama para o cão filhote deve ser tratada quase como um local 
sagrado, onde ele receba muito carinho e se sinta protegido. Você 
pode preparar a cama em um local onde ele consiga ver a movi-
mentação da casa para se acostumar com a rotina dos membros da 
família.  

Outra orientação é sempre usar o comanda “CAMA” para direciona-lo 
a se deitar.

Mastigação (o segundo vilão do abandono)
Existe uma explosão de sensações e emoções para o filhote, agora 
junte a tudo isso a troca de dentes e imagine o que não sente seu 
cãozinho nesta fase. 

Por isso é prudente comprar muitos brinquedos de diversas texturas 
e formatos para evitar os ataques a móveis e objetos da casa.

Ao dar alguns brinquedos, resguarde outros pois logo os brinquedos 
disponíveis perdem a graça, e identificando o desinteresse é chegada 
a hora da troca. Fique sempre atento a isso, pois assim você economizará 
muitos reais em móveis e calçados.

Falando sobre calçados, eles são os principais alvos de filhotes por 
conter neles o néctar precioso do cheiro do seu tutor. 
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Então facilite dando alguma roupa sua para suprir esta necessidade 
e ajude escondendo os sapatos. 

O Bruce, já apresentado anteriormente, tem uma paixão recolhida por 
meias, então mais uma dica: Não deixe meias nos sapatos quando 
os tirar do pé e não vacile, pois sempre a culpa é do dono e não do 
cão. #FicaaDica

Coleira
Fase importante, você precisará treinar muito seu cão para que ele 
aprenda e goste de coleiras.

A primeira providência nos filhotes é já nos primeiros dias colocar 
uma coleirinha simples, apenas para que ele se acostume com este 
objeto estranho.

Posterior a isso, introduza aos poucos dentro de casa o uso da guia 
com a coleira, caminhado e circulando com ele para que entenda 
como isso tudo funcionará, sempre o agradando muito quando  
caminhar corretamente.

Aproveite e fique atento também a nunca deixa-lo caminhar em 
sua frente, sempre colocando o cão para caminhar atrás ou ao seu 
lado, reforçando a sua liderança.

O único castigo que funciona: a palavra NÃO
Qualquer outro castigo é inútil. Seu cão tem uma memória curta, 
ele não lembra mais que 1 ou 2 minutos do que se passou ante-
riormente. 

Assim sendo, se você chegar em casa e ver algo de errado tipo fezes 
em local proibido ou roupas rasgadas, nada adiantará brigar, gritar 
ou isola-lo. Ignore e preferencialmente limpe a bagunça sem que 
ele possa ver.
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Quando ver seu filhote fazendo algo que ele não deveria fazer, 
imediatamente diga um sonoro NÃO posicionando-se com o corpo 
ereto, uma mão na cintura e apontando o dedo da outra mão para 
cima. 

O cão interpreta sinais e sons, seu corpo ereto e o dedo apontado 
para cima é um sinal que, dependendo da evolução do seu cãozinho 
no entendimento dos comandos, ao simples fato de levantar a mão 
para a mesma posição, o cão entenderá a negação.

 
Lembrando:

Maltratar animais é CRIME, previsto no Art. 32, da Lei Federal 
nº. 9.605, de 12.02.1998 (Lei de Crimes Ambientais) e pela 
Constituição Federal Brasileira, de 05 de outubro de 1988. 
Que diz:

 “Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar 
animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou 
exóticos: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.” 

Ainda é pouco, mas já ajuda a lembrar. Se ver algum tipo de maus- 
tratos, denuncie. 



Guia para cães adultos
Bruce - Golden Retrieve - 3 anos
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  Guia para Cães  
  Adultos

Uso de enforcador ou peiteira?
A dúvida cruel de 80% dos donos de cães. Recomendo em 100% 
dos casos o uso de enforcador. Para cães que puxam muito, quase 
que imediatamente eles param com este comportamento. 

A peiteira traz consigo a potência que o animal precisa para “puxar”, 
pois cães de trenó usam o mesmo sistema, e por isso que ao usar 
uma peiteira o animal pensa imediatamente que está sendo colocado 
a trabalhar, logo, começa a puxar.

É do instinto do animal, principalmente se tiver suas origens em 
animais considerados trabalhadores, como é o caso do Husky Siberiano, 
Golden Retrievers, São Bernados e não só os grandes, mas em  
alguns casos os cães de pequeno porte.

3
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A dúvida que sempre paira sobre o pensamento dos donos é - Vou 
machucar meu Pet -, NÃO, você não o vai machucar, tenha certeza 
disso.

Eles são inteligentes o suficiente para saber que ao puxar, o  
enforcador (se bem colocado) vai causar uma sensação ruim e  
imediatamente ele, por não querer sentir isso novamente, não tentará 
mais e você terá um amigo caminhando ao seu lado sem maiores 
problemas.

Quanto ao tipo de enforcador, sugiro que seja utilizado os de Nylon 
chato (não redondo) e posicionados como mostra a imagem abaixo:
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Para quem mora em apartamento:  
O temível dia de chuva

Muitos se perguntam: meu cão faz suas necessidades todas na rua, 
porem agora como eu faço quando está chovendo? Tenha a seguinte 
ideia em mente antes de tudo:

Seu cãozinho depende 100% de você para tudo. Se o ensinou  
adequadamente a fazer suas necessidades na rua, você tem a obrigação 
de leva-lo SEMPRE, faça chuva ou faça sol, e por isso se fala tanto 
em criação responsável de um cão.

Quase todos os dias chuvosos tem tréguas e você deve ficar atento 
a estas tréguas. Uma das coisas que meus cães são treinados é a 
fazer suas necessidades logo depois de serem alimentados, assim 
eu aguardo o horário que deu uma estiada na chuva e rapidamente 
alimento-os e saio para que possam fazer suas necessidades na rua 
adequadamente.

Ao ler este paragrafo alguns vão pensar “Eu não tenho o dia inteiro 
para esperar que a chuva de uma estiada” a dica é acorde mais 
cedo e fique de olho no céu.

Foto de Ricardo Jaeger 
Capa da maca Lot 
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Em casos mais complicados, você pode fazer o uso de capas  
protetoras de chuva que trazem bons resultados, porem para aqueles que têm 
animais de grande porte é um pouco mais complicado de encontrar este tipo 
de opcionais, mas como eu já passei por isso, abaixo indico o site onde com-
prei uma capa da marca LOT, que é uma grife de roupas para cães de grande 
porte cheia de estilo http://lotstore.tanlup.com 

Recolha as suas fezes
A algum tempo atrás, conheci as meninas da Cão em Quadrinhos e digo que 
me apaixonei por este material e pelo trabalho delas. Pedindo as devidas 
autorizações, que foi aceita com uma cordialidade ímpar, apresento a vocês a 
campanha de conscientização chamada EU RECOLHO – Cagada é não recolher.

Quer conhecer mais do trabalho da Cão em Quadrinhos, acesse o site  
http:// www.caoemquadrinhos.com.br

http://lotstore.tanlup.com%20%0D
http://%20www.caoemquadrinhos.com.br


Algumas experiências
Caos e Lola - Pastor Australiano filhote e Pug Adulta
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  Algumas  
  experiências

Cães Adotados
Costumam ser ótimos e muito fieis. Procure antes de adotar um cão 
de abrigos ou ONGs, analisar qual o seu nível de energia e ver se o 
mesmo se enquadra com o seu ritmo de vida. 

Os tipos de energia de um cão

Cães de baixa energia: mais submissos são calmos e menos impulsi-
vos, latem pouco. São adequados a pessoas que tem um ritmo de vida 
mais calma e pacata e precisam de um bom parceiro para ficar dentro 
de casa ou em apartamentos e que exija pouca exercitação do cão.

Cães de energia media: menos submisso, de temperamento calmo 
e mais territorialista. É indicado para pessoas que tem uma vida  
social ativa, que gostam de passear e conviver com outras pessoas ou  
animais, se adaptam facilmente a casas ou apartamentos.

4
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Cães de alta energia: normalmente mais dominantes, tendem a ser 
agitados, brincalhões e de fácil estimulo. É indicado para pessoas 
que tem domínio ou experiência com outros cães. Também devem 
ser devidamente exercitado, e por conta disso, o melhor para um 
cão de alta energia é um dono de alta energia. Esportistas, pra-
ticantes de atividades ao ar-livre, com casa e quintal. Sugere-se 
evitar apartamentos como moradia.

Embora tudo o que foi dito acima seja generalizações, pode-se to-
mar por base estas indicações, porém não significa que um cão de 
alta energia não possa morar em um apartamento. Eu mesmo te-
nho dois cães de alta energia e morei em uma casa pequena, sem 
pátio ou quintal o que me obrigava a pratica de esportes como an-
dar de Skate com eles todos os dias, no mínimo duas vezes por dia. 
Vai de cada um.

Primeiro faça uma auto avaliação, para depois 
descobrir em que tipo de cão você se enquadra.

Para ajudar nesta avaliação, acesso o link e faça o teste para desco-
brir que tipo de dono você é: 

http://dopatioaosofadecasa.com.br/quiz1

Diga não a humanização
Um cão não pensa como um ser humano, ele entende comandos e 
expressões corporais, por isso estabeleça uma relação realista com 
o seu cão.

Ao dar uma bronca, por exemplo, nada adiantará diálogos longos 
aos grito. Um sonoro NÃO já basta. Quando conversar com seu cão 
amorosamente, saiba que ele não entenderá o que você fala, mas 
entenderá baseado na linguagem universal do amor, que o está 
agradando e lembre-se: 

http://dopatioaosofadecasa.com.br/quiz1
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Ele é um cão, pode ser amado como um filho 
mas ainda assim é um cão, por isso é bom  

socializa-los desde cedo com outros de sua espécie.

Animais na corrente
Se você vai deixar seu cão preso em uma corrente, é preferível que 
o dê para a adoção de quem o tratará dignamente. Sou extremamente 
contra esta prática e sugiro que você também seja.

Ansiedade 
Ao sair de casa, o que fazer?

Os cachorros estão geneticamente condicionados à crença de que 
estar em grupo aumenta a chance de sobrevivência, pois seus  
antepassados tinham melhores chances de se alimentar e defender 
quando atuavam em conjunto. Esta necessidade herdada permaneceu 
nos cães domesticados, que veem seu dono como líder da matilha 
e, por isso, sofrem com a sua ausência.

Os cães que sofrem com a ansiedade de separação, manifestam-se 
de inúmeras formas como latidos, choros, fazer suas necessidades 
em locais não comum, arranhar portas ou objetos, morder algo ou  
ainda podem babar ou ficar se lambendo initerruptamente demonstrando  
fragilidade ou mesmo se automutilando.

10 dicas de como lidar com um cão ansioso

1. Proporcione independência na rotina para segurança emocional: 
Cães precisam se acostumar no dia a dia a terem atividades sozinhos, 
sem o dono, para que ele desenvolva suas capacidades exploratórias 
e dê liberdade para o dono fazer suas atividades, como ver um filme 
no sofá de casa, receber amigos ou namorar. Para o cão os benefícios 
caem na autoconfiança em uma eventual falta de humanos na casa.
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2. Use o comando “fica!”: O cão deve ser acostumado a ausências 
temporárias por meio do comando “fica!”, pois o animal ao ficar parado, 
ver o dono sair do campo visual e retornar, percebe que não é  
necessário demonstrar insatisfação quando ele voltar. 

3. Diga não às longas despedidas: Dar carinho extra e pedir desculpas 
ao cão antes de sair só servirá para deixá-lo mais ansioso e propenso 
ao sofrimento. Na hora de sair vá embora sem cerimônia.

4. Associe a saída a uma recompensa: Dê um brinquedo que seu 
cão goste muito antes de sair e retire da posse dele assim que chegar. 
O acesso ao brinquedo deve ser exclusivo para momentos de  
ausência, para que o cão atribua a sua saída a esta diversão e se 
sinta bem.

5. Dê liberdade de circulação ao cão: Permita que o animal tenha 
livre acesso à casa durante sua ausência para que ele possa se sentir 
mais calmo e seguro nos espaços de convivência comum com seu 
dono.

6. Deixe objetos com seu cheiro: Se precisar isolar o cachorro em 
um cômodo, deixe com ele objetos com seu odor para que ele associe 
à sua presença e se sinta calmo.

7. Evite contextos traumatizantes: evite que durante sua ausência 
seu animal seja submetido a qualquer tipo de susto, como barulhos 
e queda de objetos.

8. Ocupe seu cão: proporcione atividades para ocupar o cão física 
e mentalmente. Esconda petiscos pela casa para ele procurar ou 
prenda-os em uma garrafa pet com pequenos furos para ele gastar 
tempo tentando comer.

9. Não chegue fazendo festa: Não dê atenção ao cão imediatamente 
após a chegada. Mantenha-se calmo e relaxado, tire os sapatos, vá 
ao banheiro, tome um banho e só depois dê o carinho e atenção 
a devida ao seu companheiro. Além de ensiná-lo a respeitar seu 
espaço, ele vai entender que a sua saída não foi um grande drama.
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10. Considere a possibilidade de ter outro cão: Ter um companheiro 
além de ser mais um motivo de felicidade para você, pode ajudar 
seu cão a passar o tempo com menos ansiedade durante sua ausência. 
Ambos vão se divertir bastante juntos.



Comandos básicos de  
adestramento

Lola - Pug Adulta
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  Comandos básicos  
  de adestramento

Comandos de voz e sinais são as dicas que damos ao cão para que 
ele entenda exatamente o que queremos que faça. Geralmente, os 
comandos de voz e sinais são ensinados simultaneamente. Confira 
alguns comandos básicos que você pode praticar com seu animal 
de estimação.

Senta
Coloque a mão com a recompensa (pode ser um biscoito, por exemplo) à 
frente e acima do focinho do cão e faça um movimento em direção 
à traseira. Ele terá de olhar muito para cima para ver a recompensa 
e acabará sentando para conseguir uma posição melhor. Nesse momento, 
dê a recompensa a ele. Gradualmente, distancie o tempo de dar a 
recompensa no momento em que o cachorro sentou, mas exija que 
ele continue na mesma posição.

Deita
Antes de ensinar esse comando, é melhor que ele já tenha aprendido 
a sentar. Com o cão na posição sentada, faça com que ele siga 
sua mão com o focinho em direção ao chão. Se ele levantar a traseira 
do chão faça com que volte à posição sentada e então comece  
novamente. Senão, clique quando ele encostar os cotovelos no 
chão. Com alguns cães é necessário que se recompense algumas 
vezes apenas por ele ter abaixado um pouco, antes mesmo de conseguir 
fazer o movimento completo.

Fica
Ensinar o cão a ficar exige um pouco mais de tempo e paciência 
porque ele gosta de se movimentar e ficar próximo do dono. Para 
começar a praticar esse comando, coloque o cão na posição desejada 
(sentado ou deitado, de preferência) e comece a distanciar 

5
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gradualmente do momento em que ele sentou ou deitou. Com a 
mão espalmada faça o sinal enquanto repete a palavra “fica”. No 
começo, fique alguns segundos parado. Gradualmente aumente o 
tempo e mude o seu posicionamento em relação ao cão. Inicial-
mente procure voltar para perto do animal antes de recompensá-lo, 
pois muitos cães ficam ansiosos para correr em direção ao dono.

Vem
O comando “vem” é extremamente importante pois é muito utilizado 
no dia-a-dia. Apesar de fácil de ser ensinado, a maioria das pessoas 
acaba utilizando esse comando em momentos errados. Falar “vem” 
para dar uma bronca ou para prender faz com que seu cão prefira se 
esconder ou correr quando ouve essa palavra. 

Se você costuma usar “vem” para dar broncas, procure escolher outra 
palavra como comando, como exemplo “aqui”. Para ensinar esse comando, 
diga “vem” e em seguida mostre um petisco ou brinquedo. Logo que 
ele chegar até você, dê a recompensa. Vá fazendo isso em diversas 
situações e quando ele estiver vindo prontamente, passe recompensa 
para carinhos. O sinal para esse comando pode ser bater as duas mãos 
nas suas pernas ou levantar um braço e abaixá-lo apontando para o 
chão.



O maior segredo de ter um 
cão feliz

Mantra - Mestiço Schnauzer - 3 anos
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  O maior segredo de  
  ter um cão feliz

Acompanho a reclamação de muitos donos de cães sobre o  
comportamento de seus pets, inclusive muitos perguntando  
– Preciso de um adestrador. Tem alguém para me indicar? – neste 
momento sempre uma resposta vem ao meu pensamento, e a vontade 
de dizer “Sim, conheço! Vocês”.

Existem inúmeros métodos e grandes adestradores que escreveram 
livros, tem canais e até mesmo programas de televisão, tudo isso 
disponível para você ler e se fartar com conteúdo, somando é claro 
com a prática.

Também não existe um método melhor que o outro, somente resultados. 
Seja flexível e veja qual método de adestramento enquadra-se com 
a sua necessidade ou a necessidade de seu cão, avalie e mãos à 
obra.

Acredite, um adestrador não vai salvar a sua vida nos casos em que 
os cães são agitados demais. Ele não vem com uma formula mágica 
que diz “Seus problemas acabaram”, na verdade o adestrador vai te 
ensinar a adestrar e a controlar o seu Pet. 

Saber os comandos básicos não significa que o cão vai deixar de ser 
ansioso, brabo ou agitado, motivos dos quais geram muitas dores 
de cabeças aos donos de cães, na verdade, neste ponto muitos vão 
se questionar sobre suas capacidades individuais de adestradores, 
porem sugiro que pare um momento agora e pense:

 
Por que você pegou um cão para criar?

6
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A pergunta pode ter ou não resposta, mas a solução do seu problema 
eu tenho, o nome da formula mágica se chama DEDICAÇÃO, presente 
na prática dos 5Ds.

Como tudo na vida que queremos que dê certo, precisamos nos dedicar 
muito a ter um bom resultado. Todo cão necessita de atenção e de 
ser estimulados diariamente e por isso sugiro que pratique, não 
só com seu cão, mas em tudo na vida os 5Ds que abaixo descrevo 
pontualmente:

Decisão - Proponha-se a chegar a algum lugar, defina um resultado 
e o siga até alcançar.

Discernimento - Escolha o caminho ou método correto a sua necessidade.

Disciplina - Mantenha-se firme e com práticas constantes todos os dias.

Dedicação - Aplique o que há de melhor em você quando estiver 
fazendo algo e viva somente este momento presente, mais nada.

Devoção - Acredite firmemente em você, tenha fé na pratica do 
amor com o seu cão e ao próximo sempre buscando a consciência 
de ter uma intenção positiva ao fazer algo.

Estes 5Ds mudaram a minha vida, e tenho certeza que mudarão a 
sua também. Tenha um proposito firme e forte de ser feliz com o 
seu cão, acredite, seja persistente e conquiste o que há de melhor 
em você e no seu amigo.

Todo e qualquer método de adestramento só dará certo se você 
aplicar os 5Ds. Se der bons resultados e causar a estabilidade 
e a convivência harmoniosa, é o que importa independendo do  
caminho escolhido.



Emergências (os casos mais 
comuns)

Nina - SRD- Adulta
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  Emergências (os  
  casos mais comuns)

Nunca se sabe o dia de amanhã, por tanto tenha sempre em mão 
telefone e endereço de locais que fazem plantão 24 horas de atendimento 
veterinário mais perto de você, ou ainda o telefone de seu veterinário 
de confiança. 

Isso reduz muitas dores de cabeças pois na hora do desespero, 
você não vai ter tempo e cabeça para pesquisar por estes locais. 
Guarde estas anotações junto de sua carteira de vacinação, assim 
você sai com tudo na mão e o mais rápido possível.

 
Picadas de Abelhas ou insetos 
É muito comum em cães que eles sejam picados por abelhas ou 
outros insetos. Caso isso aconteça, principalmente no caso de abelhas, 
você precisa fazer uma vigila sobre o animal que deve durar de 12 
a 24 horas, observando os sintomas que podem se manifestar.

Caso o animal apresente inchaço ou vermelhidão, algumas dicas 
importantes você pode seguir:

No caso de vermelhidão ou ardência - saiba que o ferrão é muito irritante 
e dolorido em cães (tanto quanto em humanos) e a primeira coisa a 
se fazer é usar gelo sobre o local da picada, isso ajudará a refrescar 
e alivia esta sensação.

No caso de inchaços – consulte imediatamente seu veterinário em 
busca de medicar seu cão  com antialérgico buscando o tratamento 
adequado. O inchaço pode causar a obstrução das vias aeras fazendo 
o animal parar de respirar, correndo o risco de óbito.

7
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Intoxicações química
Não é raro cães ingerir um produto que possa causar-lhe intoxicação. 
A maioria dos princípios tóxicos causa vômitos, diarreia, dilatação 
ou contração das pupilas, apatia e, em casos mais graves, convulsões 
ou outros sinais neurológicos (incoordenação, mudança de comportamento, 
etc.). A intoxicação pode ocorrer também se o tóxico for absorvido 
pela pele.

É importante socorre-lo imediatamente, caso se tenha observado a 
ingestão de um tóxico, ou quando do aparecimento de sinais clínicos 
que nos levem a suspeitar de intoxicação.

Algumas medidas rápidas podem ajudar, como nos casos em que 
houve um banho antipulgas ou da aplicação de carrapaticida recente. 
Orientado pelas veterinárias Quênia Granjero e Carla Scaranto, da 
clínica MedVet de Canoas-RS , indica-se a remoção imediatamente 
do produto com um banho, de preferência com sabão neutro ou 
shampoo de uso do cão.

Se identificado a ingestão de inseticida doméstico, tintas, raticidas, 
plantas toxicas e produtos não corrosivos, em até no máximo 30 
minutos, administre uma salmoura, que é uma mistura de água 
morna com sal em intervalos de 5 ou 10 minutos. No entanto, nem 
sempre a indução do vômito é recomendada, como no caso de ingestão 
de substâncias extremamente irritantes ou cáusticas tipo produtos 
de limpeza, alvejantes, sabão em pó, entre outros. Nesses casos, 
recorre-se à lavagem gástrica, feita na clínica veterinária e sobre 
os cuidados de um médico veterinário.

Muito comum é ouvir a indicação de dar leite a animais que estão 
intoxicados. Segundo as médicas veterinárias consultadas isso é 
um erro. Jamais faça isso pois o leite é ácido, e se seu cão estiver 
com irritação no estomago só vai piorar o quadro. 

Uma outra medida eficaz nas intoxicações é impedir que o tóxico 
seja absorvido pelo organismo. Para isso, faz-se uso de substâncias 
como o carvão ativado, podendo ser misturado à água do animal ou 
em pastilhas compradas em farmácias. 
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O carvão ativado se “ligará” ao veneno, impedindo que o mesmo 
seja absorvido.

Nos casos de intoxicação, ao levar seu cão ao veterinário, leve a embalagem 
do produto que suspeita-se tenha intoxicado o animal. Existem várias 
substâncias que causam sintomas semelhantes. O veterinário, conhecendo 
o princípio tóxico, poderá instituir um tratamento adequado.

Intoxicação alimentar
Se seu cachorro está desanimado, principalmente se parece haver 
um interesse cada vez menor na ração e havendo diarreia e vômito 
logo após as refeições, não o encoraje a comer colocando molho 
sobre a ração ou misturando-a com outros itens. 

Aqui a indicações das veterinárias é de não oferecer qualquer alimento, 
até mesmo a água pois pode causar mais vomito no cão. O correto é 
você monitorar, e ocorrendo mais de 2 vômitos no mesmo dia você 
deve consultar o veterinário imediatamente. 

Na consulta ao veterinário, seja o mais preciso e detalhado possível 
ao descrever os sintomas que você observou e siga estritamente as 
instruções passadas por ele.

As papilas gustativas dos cães são inferiores em relação as papilas 
humanas, por tanto cães sentem menos gosto que nós humanos, 
indo contra uma afirmação comum de que “meu cão deixou de gostar 
da ração X”. Quando acontecer de ele não demonstrar interesse 
na ração, pode ser na verdade um início de intoxicação alimentar. 
Tome muito cuidado com isso.

 
Advertências 
Nunca medique seu animal por conta sem a orientação médica, e 
mais importante, lembre-se de ter sempre o telefone de um médico  
veterinário para emergências ou o endereço de uma clínica de 
atendimento 24 horas perto de você.



Bruce e Mantra - Dupla Dinâmica

Custos de ter um cão
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  Custos de ter  
  um cão

Baseado em informações de veterinários, os itens analisados para 
formar os custos básicos de ter “um” cão (salientando que a referência 
está ligada a apenas um cão) serão apresentadas aqui para vocês. 
Estima-se que os custos de ter um cão com um tratamento digno 
durante toda a sua vida, ultrapassam a casa dos R$ 30.000,00.

Gastos iniciais
De cara você já deve se precaver com um gasto acentuado em relação a 
saúde do seu novo amigo, garantindo assim boa acolhida ao filhote. É 
necessário vacinas, visitas frequentes a veterinários, banhos, entre 
outros. 

Em média, os custos giram na casa da tabela abaixo:
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Custos mensais 
Cães de pequeno porte

Um cão de pequeno porte come em médias duas vezes ao dia, o 
que dará ao final de um mês um total de 1,5Kg. Estima-se que o 
custo de ração mensal para esta quantidade é de R$ 25,00 mensais.

Além disso, é aconselhado a cães de pequeno porte um banho por 
semana com custo médio de R$ 30,00, totalizando em R$ 120,00.

Total de R$ 145,00 ao mês em custos para um cão de pequeno 
porte.

 
Cães de médio porte

Estima-se que um cão de médio porte, com uma frequência de alimentação 
de duas vezes ao dia consuma 9Kg de ração por mês a um custo 
médio de R$ 70,00 aproximadamente.

Recomenda-se também dois banhos por mês, porem um banho 
para cães deste porte são mais caros, logo, o dispêndio mensal com 
higiene fica torno de R$100,00. 

Total de R$ 170,00 ao mês em custos para um cão de médio porte. 

Cães de grande porte

Para os cães de grande porte, com base em uma alimentação dada 
2 vezes ao dia, dará o consumo total de 15Kg de ração por mês. 
Nesse caso o gasto fica em R$100,00. 

Seguindo ainda a recomendação de um banho por mês, o dono irá 
gastar R$100,00 por conta do porte do animal e do tempo demandado 
para os cuidados. Logo, os custos mensais, também totalizam em 
R$ 200,00.

Total de R$ 300,00 ao mês em custos para um cão de grande porte.
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Observações sobre custos mensais
Saúde

Para todos os custos mensais, é aconselhado um reserva de R$ 
50,00 para consultas veterinárias, provendo assim um bom resguardo 
para casos de emergências.

Variação de preço

Todos os valores acima descritos podem sofrer variações a depender 
da região, cidade ou mesmo sobre influência de inflação monetária, 
devendo servir estes como base para uma tomada de decisão, mas 
não descartando uma pesquisa de preços na sua região de moradia.

Custos de uma vida

Os gastos no decorrer da vida de um cão, como dito anteriormente 
é de aproximados R$ 30.000,00 que usa como base para este cálculo 
uma média  de 14 anos para cães de pequeno, 12 para os de médio 
porte, e 9 para os de grande porte.

Lembre-se

Ter um cão é maravilho, uma experiência única em sua vida, porem 
como quase tudo, o benefício tem um custo que vai além de tempo 
e cuidado – que são os gastos financeiros. Portanto, pense bem nestes 
fatores antes de comprar ou adotar um cão e veja se você está realmente 
preparado, financeiramente falando, para isso.

Fonte: Os dados foram obtidos do blog “Caro Dinheiro” do Colunis-
ta Samy Dana, Ph.D em Business e professor da FGV que fez o post em 
parceria com o Victor Candido, graduando em Economia pela UFV-MG.  
Link do post http://goo.gl/pqdmd6

 



Elvis - Yorkshire - Adulto

Potes de água e ração
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  Potes de água  
  e ração

A minha convivência diária com os cães me faz ver todos os dias que 
existem situações que deveriam ser de conhecimento de todos. Uma 
das mais simples dicas é sobre potes de água e ração. 
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Potes de água
Prefira os de tonalidade clara que possam ser facilmente identificados 
sujeiras ou até mesmo limos que se formam no fundo pela agua parada.

Muitos me perguntam sobre pote de metal ou plástico, neste ponto eu 
sempre digo – Depende do seu cão e do seu bolso – pois seu cão, se 
for do tipo roedor, possivelmente seja uma melhor escolha os potes de 
metais.

A recomendação para a diferença aqui é se for pote de metal, sempre o 
mantenha muito bem limpo. Já ouvi casos de alergia de cães a potes de 
metal e por isso optei pelos de plástico.

Quanto ao de plástico, tanto quando o de metal a manutenção de limpeza 
deve ser rigorosa porem, com a vantagem de preço e mobilidade (por 
serem mais leves).

Potes de ração
A visão dos cães não é colorida, por isso digo que o pote de cor escura 
para a ração é melhor justamente para facilitar a identificação do mesmo. 
Evite usar o mesmo pote para as duas dará água e ração.

Se você tem mais de um cão em casa, opte por tonalidade diferentes 
para cada um, e sempre de comida para eles no mesmo pote. Isso evita 
brigas, pois cada um sabe qual é a tonalidade de cor do seu pote, se 
mantido a constância, e dependendo da velocidade que o seu cão se 
alimenta, um não vai interferir na comida do outro.



Lunna - Beagle - Adulta

A velha desculpa
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  A velha desculpa  
  “Eu não tenho tempo de ter  
    um cão”

Disparado, esta é a desculpa que mais ouço quando o assunto é 
– Gostaria de ter um cão, mas eu não tenho tempo para cuidar – 
então eu início este assunto com uma frase do texto “Um meio ou 
uma desculpa” do Roberto Shinyashiki:

Quem quer fazer alguma coisa, encontra um MEIO.
Quem não quer fazer nada, encontra uma DESCULPA.

Sem demagogias ou qualquer outra coisa, se você realmente quer 
um cão vai ter que se adaptar a ele, e muito embora algumas pessoas 
falam que o “cão deve se adaptar a sua rotina” o que é uma mentira 
e uma ilusão.

Ele é um animal com instintos e necessidades das quais, dependerá 
de você para tudo ou quase tudo.

Digo pois vejo muitos cães acorrentados em pátios enormes e 
quando vou saber qual o motivo, vem respostas como: - Ele estava 
destruindo tudo! – ou - Vai destruir a minha casa! – quando na verdade, 
o pobre bichinho quer atenção ou exercício.

Vamos fazer junto uma analogia: Imagine-se neste momento trancado 
dentro de casa durante dias, você não colocou um pé se quer para a 
rua. Portas fechadas, janelas fechadas, silêncio absoluto dentro de 
casa e você sozinho, sim, sozinho. Imaginou?

Pensando nesta situação, como você se sentiria? Talvez, o que você 
pode estar sentindo agora seja 10% do que ele está sentindo, e 
por não saber falar começa a fazer coisas das quais ele julga ótimo 
para passar o tempo.
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Nesta hora, digo que você precisa de uma rotina com o seu cão que 
faça ele feliz e que, de brinde você ganhará mais saúde.

 
Dicas de rotina
A rotina que sigo rigorosamente com meus cães me faz ter dois machos 
dentro de casa, sem brigas ou outras das situações desagradáveis.

Toda a manhã ao levantar, e muitas vezes ao ser acordado pelos 
mesmos, a primeira ação do dia é pegar as guias e dar um passeio 
com eles.

Por conta de um gosto pessoal, ando de Skate com eles praticando 
um esporte pouco difundido no Brasil chamado Mushing, que nada 
mais é do que cães puxando um trenó e neste caso substituído por 
Skate, fazendo assim um belo exercício que ao todo leva no máximo 
15 min.

Logo após retornamos para casa, deixando água abundante para 
eles tomarem, vamos ao ritual de alimentação, pois antes de comer  
devem estar sentados à espera do comando de autorização (“come” 
ou “vai”).

Terminado este processo eles ficam ofegantes por horas enquanto 
eu saio para trabalhar.

Ao retornar à tarde, por volta das 18h sigo todo o processo anterior 
novamente, incluindo o ritual de alimentação porem agora passo 
aproximadamente 10 min brincando e fazendo folia com eles, pois 
não teria graça nenhuma ter um cão sem poder brincar com eles, 
e após isso volto aos meus afazeres sendo que eles, ficam em suas 
camas dormindo e felizes.

Ao todo, o tempo consumido por dia para eles é de menos de uma 
hora, fracionado em duas vezes que não me tomam nada de tempo 
e garante a eles uma vida saudável e feliz.
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Observação
Adestradores e veterinários indicam por um cuidado com a torção 
gástrica que deve-se sempre alimentar seus cães após os passeios, 
resguardando-os por 3 horas sem muitos exercícios pós alimenta-
dos. A torção gástrica é uma patologia em que o estômago do cão, 
principalmente em cães de médio a grande porte, se encontra di-
latado com gás e, adicionalmente, pode ocorrer uma torção sob o 
seu eixo maior, resultando numa fermentação e aprisionamento de 
gás e ingestão no estômago que levam a morte em pouco mais de 
2 a 3 horas. 

Por isso muito cuidado com a alimentação de seu cão. E tenha em 
mente que o nível exato de ração indicada nos pacotes pode favo-
recer a saúde de seu animal, não o tornando um cão obeso e preve-
nindo de outras doenças.



Maluka - SRD - Adulta

A dieta “Dukão”
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  A dieta Dukão
Para os seguidores desta dieta, me perdoem pela brincadeira 
(hehehe) e para quem não conhece, a dieta Dukan é uma dieta 
baseada no consumo de alimentos ricos em proteínas e pobre em 
gordura. Na verdade, muitos consideram que apenas seja uma re-
modelação alimentar. 

Projetada no final dos anos 70 para perda de peso rápida, ela se re-
sume em uma alimentação com base em proteínas e complemen-
tada com exercícios físicos diários.

Onde a dieta Dukão entra então? no complemento de exercícios 
físicos diários. Vou explicar como:

Todos os dias você levanta, se arruma  para 
o passeio e caminha com o seu cachorro no 

mínimo 30 min por dia, simples né?

Tirando as brincadeiras acima vou falar como ter um cão fez com 
que eu saísse de 116Kg para 99kg em pouco mais de 4 meses:

Quando o Bruce era filhote, logo percebi que seria necessário  
caminhadas diárias com ele e tão logo tenha passado o processo de 
vacinação e imunização, começamos com nossas atividades físicas.

Logo de cara eu já percebi resultados no comportamento dele,  
ficando mais calmo e aceitando mais o aprendizado dos comandos, 
bem como em mim que foi a redução da esfera abdominal.

Os meses foram passando e vendo o César Millan de roller com 
seus cães, resolvi então ter a minha melhor ideia, e digo isso com 
muito carinho mesmo, comprei meu Skate, um longboard, que em 
resumo serviria para potencializar os resultados de gastos energéticos 
do Bruce, o que deu muito certo.
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Andávamos de Skate de manhã e na parte da tarde caminhadas leves, 
até que.... PAUSA DRAMÁTICA.... chegou o Mantra.

Obvio que sendo ele um cão de rua teria algumas dificuldades no 
início das quais eu ainda não havia enfrentado em casa com o Bruce, 
como sofá rasgado, um colchão comido, pares de tênis e chinelos 
destruídos entre outras situações novas, logo pensei – O que está 
faltando para o Mantra? – sendo esta uma resposta somada a uma 
descoberta, que o Mantra sofria da Síndrome de Ansiedade de Separação, 
que trata-se de uma série de comportamentos manifestados pelos 
cães quando deixados a sós.

O que fazer nesta hora? Se andar de Skate uma vez ao dia não 
estava resolvendo e surpresas ao chegar em casa estavam sendo 
inevitáveis? Resolvi dobrar a quantidade de exercícios, os fazendo 
andar de Skate comigo duas vezes ao dia. Pronto! Santo remédio.

Com estas atitudes pequenas, tive algumas reações positivas em 
mim que passam por uma maior disposição diária até uma vida não 
sedentária, onde hoje muitos dos meus amigos que até brincavam 
comigo por eu andar de Skate com 33 anos, vem quase todos os 
dias andar comigo e compram seus “veículos” para a pratica de 
uma atividade prazerosa e saudável.

E foi assim que a dieta Dukão funcionou em mim, e tenha certeza 
que funcionará em você também.



Adoção - Uma história de 
amor incondicional

Mantra - Mestiço de Schnauzer
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  Adoção 
  Uma história de amor  
   incondicional

Há algum tempo atrás, o Bruce era muito sozinho e isso me incomodava 
demais. Foi então que decidi com a minha esposa Carine que iriamos 
adotar um outro cão para ser companhia dele. 

Antes de decidir pensei muito sobre custos e como seria o cão ideal 
em relação a temperamento, pois moro em um condomínio e cães 
que latem exageradamente não são bem vistos pelos vizinhos, por 
isso a decisão deveria ser bem pensada.

Certo dia, vi um anúncio de adoção que logo se transformaria na 
história de um amor incondicional.

Através deste anúncio no Facebook vi a foto de um lindo cãozinho 
que foi batizado como Mantra pela sua protetora Emanuela Fabro 
e que logo, pela semelhança com um cão de raça encheu de gente 
querendo adota-lo.

Lembro também da frase da Emanuela sobre esta situação: 

Como pode a maioria das pessoas se apaixonar pela 
raça e não pelo olhar? juro que não consigo entender. O 
olhar é o mesmo, o amor é o mesmo. – Emanuela Fabro
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Entrei em contato com ela e começamos uma conversa sobre o nosso 
interesse, que logo foi feito o convite para ir conhece-lo na clínica que 
ele se encontrava em recuperação após ter sido castrado.

Chegando no local, logo vi um cãozinho de temperamento amigável, 
calmo e tímido. Interagia muito bem com outros cães. Percebi de cara 
que era o cão ideal para nós e logo disse a Manu por e-mail que se es-
tivesse disponível, pois haviam mais interessados, nós o adotaríamos, 
foi quando veio a resposta “ele já é de vocês”.

Deste dia em diante passamos por dias de felicidade e muita expectativa, 
pois um filho novo iria chegar, e então veio no dia 10 de abril de 2013 
o nosso novo ente familiar, vulgo Mantita, apelido carinhoso que damos 
a ele e que permanece com o nome de Mantra, dado pela a Manu.

Ele é um cão muito alegre, inteligente e de um carinho singular conosco. 
Muito amável, esta sempre disposto a brincar mas também obediente, 
logo aprendeu conosco todo as regras da casa e se adaptou tremen-
damente bem.

Adotar é um ato de amor sem limites

Acordar todas as manhas e ver ele do lado da cama dormindo um sono 
tão calmo, é um sinal de felicidade que podemos ter por esta relação 
de amor e carinho, e hoje eu sei o sinônimo da palavra amor incondi-
cional, pois dizem que adotar um cão é ter um amor para toda a vida. 

Nossa vida mudou muito depois disso, e para melhor. Na verdade nos-
sa vida completou mais, pois o Mantra trouxe a nós mais uma peça de 
amor que a vida nos presenteou.
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Para finalizar, eu coloco para vocês a foto do mantra ANTES e DEPOIS 
de ser adotado, provando que na rua, existem muitos cães lindos 
prontos para você pegar, amar e ter assim como nós a experiência 
de ser pais responsáveis por um lindo filho de pelo. 

Por fim, este capítulo e este livro eu 
dedico a todas as protetoras de animais 
que fazem este trabalho, mas em especial a 
Manu (Emanuela Fabro), e não é só por ter 
nos dado a benção de ser pais do Mantra, 
mas pelo trabalho incansável dela como 
protetora, mãe e madrinha de tantos 
animais que hoje vivem a felicidade de ter 
um lar digno, com respeito e muito amor.
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Sobre o Autor
Olá, sou o Vinicius Kolling.

Nasci e fui criado em Cachoeirinha, uma 
cidade vizinha de Porto Alegre no Rio 
Grande do Sul e venho de uma família 
humilde que muito me ensinou a palavra 
honestidade.

Fui estudante de administração por 
algum tempo mas meu forte, em  

capacidade profissional, é trabalhos com design web e gráfico, já 
tendo trabalhado em grandes corporações como a FIERGS, Aldeia  
Internet (minha empresa mãe), hoje empreendo com a minha agência 
digital chamada PROCURADA – Comunicação Integrada e Criativa.

Fui professor desta mesma área nas instituições de ensino mais 
conhecidas do mercado gaúcho que são o SENAI e o SENAC, bem 
como sou idealizador e co-fundador dos projetos MyPets App, um 
sistema de controle de saúde animal e FindPets que é um localizador 
de pets perdidos. Estes são partes do trabalho que desenvolvo em 
busca de ajudar e apoiar donos de pets nos cuidados com seus animais 
de estimação

Já atuei também como designer do game Sticks HD que conta com 
mais de 800 mil downloads em todo o mundo bem como outros 
aplicativos presentes na App Store.

Dentro desta minha paixão por cães e somados a outra das minhas 
paixões que é a fotografia, desenvolvi um trabalho paralelo como 
fotógrafo de PetBook em busca de captar a essência dos animais e 
desde pequeno tinha um sonho não realizado que era estimulado 
por esta minha paixão pelos animais, e com todo este amor, depois 
de alguns anos em busca de saber o que realmente me define, descobri 
que a minha missão de vida era sim fazer algo pelo mundo dos  
animais.



63 Vinícius Kolling DO PÁTIO AO SOFÁ DE CASA

Foi então que resolvi em 2014 viver este sonho e montamos o 
Mance Pet Hotel e DayCare, localizada na região metropolitana da 
grande Porto Alegre.

Criei este livro para repassar todo o meu conhecimento e sucesso 
que obtive no tratamento diário dos meus cães que são hoje os 
meus maiores orgulhos e entre tantas coisas que sou e faço, pas-
sando desde ter sido professor de capoeira até me tornar empre-
sário do ramo web, e muitas vezes me colocando em dúvida per-
guntando – Por que faço tantas coisas diferentes?  - resolvi seguir 
uma passagem dita no discurso do Steve Jobs que diz basicamente: 

“Um dia os pontos vão se ligar, não perca a fé” 

E com esta frase hoje posso dizer que este livro, que é mais um so-
nho realizado, vem da espera deste dia que chegou, o dia de juntar 
os pontos e fazer aquilo que chamo de o trabalho da minha vida.
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Gostou do Livro?
Contribua com este projeto

Através do botão abaixo você pode acessar o site oficial,  e pelo  
botão DOAR fazer a sua contribuição espontânea. Parte das doações 
serão destinadas para ONG’s de apoio a animais de rua e a outra 
parte será para dar seguimento ao projeto e promover mais ações 
deste mesmo tipo. 

CLIQUE AGORA NO BOTÃO ABAIXO E FAÇA A SUA CONTRIBUIÇÃO

Mais informações

facebook.com/dopatioaosofadecasa

facebook.com/vinicius.kolling

instagram.com/viniciuskolling

Para fazer o download deste livro, acesse:  
www.dopatioaosofadecasa.com.br

Esta obra está licenciada sob Creative  
Commons - Atribuição - Uso não-comercial - 
Vedada a criação de obras derivadas 2.5 Brasil.
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