
 

 
 
AUTO-ANÁLISE ANTES DA AQUISIÇÃO DE UM FILHOTE 

 

Esta é uma auto-análise privada para avaliar sua capacidade, tempo, espaço e reação à 

aquisição de um filhote de Amare de Domi Canes. Este não é um contrato e não vincula 

nenhuma das partes a nada. Mas é aconselhável responder honestamente, ler atentamente as 

recomendações e mantê-las em mente, pois a aquisição de um animal de estimação sempre 

implica necessariamente um relacionamento de longo prazo. Você tem que ser responsável 

com ele e com a sociedade, e há até implicações legais se você não as satisfizer corretamente. 

Considerar: 

• Os animais não devem ser um presente, é um compromisso que toda a família deve aceitar e 

desejar. 

• Todos os seres vivos necessitam de alimentação e, portanto, para suprir suas necessidades 

adequadamente. Você deve ser responsável por seus movimentos intestinais e recolher os 

excrementos e/ou despejar um pouco de água com sabão sobre a urina. 

• Os cães são animais sociais. Você deve sair para socializar com outras pessoas e/ou animais. 

Encontre companheiros para o seu cachorro, seu tamanho e/ou idade 

• Informe-se com antecedência sobre todas as suas necessidades, cuidados, alimentação, nível 

de atividade, possíveis doenças, etc. 

• A castração do animal é recomendada. Em algumas comunidades autônomas (como a 

Catalunha) é obrigatório. 

• Mantenha sempre atualizadas as informações de contato vinculadas ao microchip para que, 

em caso de perda, ele possa retornar a você o mais rápido possível. 

• Cães de pequeno porte têm uma expectativa de vida média de 15 a 20 anos 

• O cachorro é um ser senciente, com direitos legais protegidos. Deve ser tratado com respeito 

e carinho e, se não puder ser feito devido às circunstâncias, encontre um novo lar para ele o 

mais rápido possível. Na Amare de Domi Canes tratamos disso caso já não possa cuidar. 

Compromissos que são adquiridos com um novo membro da família: 

• Você deve se responsabilizar por toda a responsabilidade civil do cão por danos que ele 

possa causar (seguro residencial ou seguro específico para animais de estimação) 

• O abuso de animais é criminalmente proibido (cortar caudas e orelhas é considerado abuso). 

Além disso, eles não serão usados para experimentação, lutas, reprodução, caça ou shows. 

• A alimentação adequada será dada à idade e às circunstâncias do filhote. Sempre comida de 

alta qualidade até a idade adulta, no mínimo. Na quantidade certa para sua idade e tamanho. 



 

 
 
• Ser-lhe-á oferecido o exercício certo para o seu tamanho, necessidades e idade. Sair para se 

aliviar não é exercício. 

• Assuma o custo dos serviços veterinários ao longo da vida, em todas as etapas. Assumir 

qualquer intervenção que venha a ser necessária no futuro, independentemente da 

reclamação posterior, se aplicável, ao criador. 

• Dê-lhe a educação, ensino ou treinamento adequado para sua correta convivência com 

outros seres. Se não pudermos dá-los nós mesmos, encontre um profissional para nos ajudar 

• Manter a higiene adequada, pentear diariamente, banhos periódicos, etc. Se você não puder 

fornecê-los sozinho, encontre um profissional para nos ajudar. 

 

 

AUTO-ANÁLISE 

Preparação 

1. Por que eu quero esse cachorrinho? Uma raça é certa para mim e meu estilo de vida? 

2. Documentei suas necessidades, cuidados, doenças ou condições habituais, nível de 

atividade, expectativa de vida, etc.? 

3. Quanto tempo real e de qualidade tenho para passar com meu filhote? (Qualidade = 

brincadeira ativa e caminhada, com interação direta com o filhote) 

4. Masculino ou feminino? Quais são as diferenças? 

5. Estou ciente de que é um ser vivo e seu tamanho, peso, cor e outras características físicas e 

psicológicas podem mudar com o tempo? 

6. Já tive algum tipo de animal antes? Tenho experiência em cuidar de cachorros? Li um 

livro/blog ou fiz um curso? 

 

Família e casa 

1. Tenho a casa pronta para a chegada do filhote? (Remover tapetes, cercar varandas, adquirir 

cercadinhos, elevar plantas ornamentais a alturas maiores, retirar cabos ou objetos perigosos 

de seu alcance, etc.) 

2. Se eu moro de aluguel, posso ter animais de estimação? 

3. Se resido em casa ou rés-do-chão, tenho o exterior devidamente vedado? Animais de rua 

entram no meu jardim? 



 

 
 
4. Existe um local específico na casa para o filhote? Onde o cachorro vai dormir? 

5. Todos na casa concordam com a nova adição à família? Eles têm experiência em cuidar de 

animais? 

6. Existem outros animais em casa? São compatíveis com cães? O animal em nossa casa 

aceitará a nova chegada? 

7. Quantas pessoas vão realmente cuidar do filhote? Destes, quantos são menores 

responsáveis? 

8. Se você sair de férias, vai viajar com o cachorro? Vai ficar com um familiar ou amigo? Você já 

olhou em algum hotel para cães? Você já o visitou e perguntou sobre suas taxas, tratamentos, 

etc.? 

9. Se você ficar doente ou for internado no hospital, quem vai cuidar do cachorro? 

10. Em caso de separação ou divórcio, quem cuidará do cão? 

11. Tenho recursos financeiros suficientes para sustentar confortavelmente um novo membro 

da família? 

12. Existe algum familiar com alergia a animais? O que aconteceria se eu ou alguém da família 

desenvolvesse uma alergia a cães? 

13. Caso eu esteja pensando em me mudar para o exterior agora ou no futuro, o que 

acontecerá com o filhote? 

14. No caso da chegada de um bebê na família, o que aconteceria com o filhote? 

15. Em caso de morte ou invalidez na família, o que aconteceria com o filhote? 

16. Que tipo de vida tenho nos fins de semana? O cão tem um lugar neles? 

Cuidados e Compromissos 

1. Que tipo de comida vou dar a ele? (comida natural ou ração) Quantas vezes por dia posso 

alimentá-lo? (Recomendado até um ano de vida é 3 vezes ao dia) 

2. Quem vai levá-lo para passear? Quantas vezes por dia? Por onde? Existe um parque ou área 

verde perto de casa? Quanto tempo? 

3. Quem vai pentear seu cabelo todos os dias? Como vamos manter sua aparência? 

4. Quem vai banhá-lo, cortar-lhe as unhas, limpar-lhe as orelhas e os dentes? Quantas vezes 

por mês? 

5. Temos um cabeleireiro escolhido? Visitamos o tosador de cães e perguntamos sobre suas 

taxas, tratamentos, etc.? 



 

 
 
6. Se não conseguirmos controlar o comportamento do cachorro. Sabemos para onde nos 

virar? Consultamos um formador/etólogo e conhecemos as suas taxas, tratamentos, cursos, 

etc.? 

7. Estou ciente de que na fase de filhote/adolescente ele pode quebrar alguma coisa dentro de 

casa? Estou ciente de que em sua fase de filhote ele pode não se aliviar onde esperávamos? 

Saúde 

1. Já temos um veterinário selecionado? Já visitamos o veterinário e perguntamos sobre suas 

taxas, tratamentos, etc? 

2. Vou castrá-lo ou castrá-lo? Quando você faria a intervenção? Informei-me de todos os prós 

e contras? Qual o custo da intervenção? Qual é o tempo de recuperação? 

3. Informei-me sobre as vacinas e vermifugação que ele vai precisar? E o custo desses 

tratamentos? 

 

Se tiver dúvidas sobre estas ou outras questões, pode contactar-nos através do tel. 

626.54.54.75 ou em amarededomicanes@gmail.com. Quando você estiver 100% seguro e 

pronto para a aquisição de um novo membro da família, estaremos aqui para aconselhá-lo e 

ajudá-lo. 


