
CACHORRO PRECISA SER CACHORRO: 
MELHORE SEUS HÁBITOS 
 

Quando falamos em saúde animal, precisamos lembrar também da saúde 
psicológica. Para a verdadeira felicidade, nós humanos precisamos estar 
bem física e mentalmente — e com o seu cãozinho isso funciona igual. Seu 
cachorro precisa de hábitos saudáveis de acordo com a sua natureza. 

Você já parou para pensar que o seu excesso de mimos pode estar 
levando o seu o seu cachorro a ter problemas de 

saúde? 

Neste artigo, vou falar sobre alguns cuidados 
importantes que você precisa ter para 
garantir a boa saúde do seu cão, 
compreendendo e respeitando o seu melhor 

amigo. Vamos lá? 

 

SEU CACHORRO TEM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS 

Primeiramente, é preciso entender o mundo em que estamos: vivemos 
cada vez mais em selvas de pedra, e os apartamentos estão cheios de 
tecnologia e há pouco espaço para a natureza, que é essencial para a 
saúde do seu animal. 

Esses ambientes que deixam os cachorros isolados, contrariando a sua 
natureza, podem resultar em estresse e tristeza para o seu bichinho. 

Mas não se preocupe: existem algumas ações que você pode tomar para 
melhorar a convivência com ele — e, consequentemente, a sua saúde: 

 Evite preocupação exagerada com limpeza 
 Mantenha o bichinho em contato com a natureza 
 Tenha um espaço em casa que seja dele 

 

EVITE PREOCUPAÇÃO EXAGERADA COM LIMPEZA 



Uma forma que o cachorro tem de proteção natural contra fungos e 
bactérias é a oleosidade da pele que, se removida, pode deixá-lo mais 
sensível à certas doenças de pele. 

Então, a sua preocupação excessiva com a limpeza das patas, com os 
cheiros fortes pela casa e com os pelos soltos no sofá pode estar afetando 
diretamente a saúde do seu pet. 

Mas, tenha calma: esta não é uma justificativa para que você não ligue 
para a higiene dele; pelo contrário! É apenas um alerta para que você 
evite excessos. Além de ele precisar de banhos para ficar mais cheiroso, a 
higiene regular também impede a manifestação de certos parasitas, por 
exemplo. 

Você só precisa balancear essas situações e usar o bom senso, evitando 
banhos com intervalos muito curtos, que podem inclusive ser prejudiciais. 
A regularidade quinzenal costuma ser a mais indicada pelos especialistas. 

Mas essa “regra geral” pode não ser aplicada em alguns casos. É sempre 
válido consultar o veterinário! 

 

MANTENHA SEU BICHINHO EM CONTATO COM 
A NATUREZA 

A falta de contato com a natureza também é um 
problema sério para a saúde e pode alterar o 
comportamento do cachorro. Cães precisam cavar, ter 
contato com terra, com plantas e cheiros diversos para 
ter uma saúde mental adequada. 

Talvez muitos dos problemas que você está passando com seu animal 
podem ser resolvidos oferecendo uma verdadeira vida de cão para ele. 

Entenda: As nossas necessidades são diferentes das necessidades dos 
cães. 

Por mais lindo e cheio de amor que seja o nosso convívio com eles, somos 
de espécies diferentes e cada um de nós — cachorros ou humanos — 
precisamos ser respeitados para sermos felizes. 

https://labgard.com.br/excesso-de-banhos-em-caes-e-gatos/
https://repositorio.unesp.br/handle/11449/118245


Seu cachorro precisa de hábitos saudáveis de acordo com a sua natureza, 
então permita que ele passeie todos os dias. É isso mesmo: todos os dias! 
É muito importante. 

Mas durante o passeio, lembre-se: o passeio é dele. Não queira privá-lo de 
pisar na grama, de cheirar cantinhos, fazer buracos e rolar na terra. 

 

TENHA UM ESPAÇO EM CASA QUE SEJA DELE 

Se essas ações em contato com a natureza que comentei no tópico 
anterior incomodam você pelo fato de o seu cachorro dormir na sua cama, 
talvez seja melhor você repensar nos gestos de amor que você tem 
oferecido para ele. 

É essencial que o seu pet tenha um espaço dele, talvez até uma caminha 
ao lado da sua cama. Com certeza ele vai preferir e se sentir mais 
acolhido, feliz e realizado! 

 

POR ÚLTIMO, UMA DICA BÔNUS: OFEREÇA UMA ROTINA AO 
SEU CÃO 

Você pode estar pensando agora: 

“Ah, mas com a correria do dia a dia fica difícil dar tanta 

atenção e realizar essas atividades com ele...” 

É por isso que eu te digo: organizar uma rotina para o seu animal é o que 
vai te ajudar a organizar a sua própria rotina e a conseguir passar mais 
tempo com ele. 

Por exemplo, uma rotina de alimentação e um dia específico para o banho 
são ações que você pode considerar para que nem você nem ele se sintam 
estressados e possam curtir uma convivência amigável. 

 



E nessa convivência amigável vai sobrar tempo também para brincar 
com o seu pet, o que é fundamental para estreitar os laços com ele, 
deixá-lo mais feliz e menos entediado.  

Essa interação na rotina é tudo o que um cachorro precisa! Ele quer ver o 
seu tutor feliz, rindo e brincando com ele, e uma coisa que pode ajudar 
nisso é entender um pouquinho sobre Enriquecimento Animal. 

Aplicando isso tudo com uma rotina 
estabelecida, eu tenho certeza que vai ficar 
mais fácil cuidar do seu pet de uma forma 
mais respeitosa e saudável! 

Então, não se esqueça: o nosso melhor amigo 
é, antes de tudo, um ser que exige atenção, 

carinho e cuidados especiais que não podem ser desprezados. Oferecer 
esses hábitos mais saudáveis de acordo com a natureza do cão é o mínimo 
que você pode contribuir a todo o amor que recebe. 

Até o próximo artigo! 

 

https://miazita.com.br/blog/2021/05/21/enriquecimento-ambiental/
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