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Introdução
Ter um cachorrinho em casa geralmente é motivo de
grande alegria, afinal de contas, ele traz muita
animação, além de ser uma ótima companhia.

Entretanto, nem sempre o nosso doguinho segue boas
práticas de convivência, não é mesmo? Até porque, não
é nada incomum ver cachorrinhos fazendo xixi ou cocô
fora do lugar. De fato, chegar em casa e dar de cara
com isso é bem estressante.

Até porque o ambiente vai ficar sujo, o cheiro vai ser
desagradável demais e você vai pensar 50x nas razões
que te fizeram querer ter um bichinho em casa. Mas
muita calma, pois esse não é um problema sem
solução.

É totalmente possível ensinar o seu cão a fazer suas
necessidades no lugar correto independentemente do
que aconteceu até agora. Neste E-book nós vamos te

ensinar justamente isso, então preste muita atenção e
absorva os conhecimentos que vão te ajudar a adestrar
o seu cachorrinho do jeito que deseja!

Qual é a melhor fase para ensinar
os cães a fazerem suas
necessidades no lugar certo?
Ainda existe uma certa dúvida com relação a idade ideal
para começar a ensinar o cachorrinho a fazer suas
necessidades no lugar certo. Aliás, muitas pessoas se
questionam sobre o fato de isso ser algo realmente
necessário.

Bem, muito embora o cachorro seja um animal
domesticado pelo ser-humano, não há dúvidas de que
ele ainda possui hábitos inerentes da sua espécie,
como a necessidade de seguir a sua matilha.

Justamente por isso, é importantíssimo educar o
seu cão desde cedo para que ele saiba quais são as

regras da sua “matilha”, o que obviamente irá
incluir o lugar onde as necessidades podem ser
feitas.

Ao começar o processo de ensinamento tardiamente,
você terá perdido um tempo precioso, além de
complicar desnecessariamente o processo.

Na verdade, o processo de adestramento deve começar
logo após as 7 semanas, pois é nessa fase que o
cachorrinho

começa

a

ficar

um

pouco

mais

independente e está pronto para aprender as regras de
convivência. Isso acontece pois ele já está mais longe
da

mamãe

e

sua

autonomia

está

aumentando

frequentemente.

Aliás, é importante ressaltar que o cachorro está em
processo de aprendizado durante toda

a sua vida,

assim como nós. Ou seja, caso você se descuide, é
possível que ele volte a fazer suas necessidades em
locais indesejados. Portanto, será preciso manter a

atenção em relação a esses aspectos durante toda a
vida do animal.
Quando falamos sobre ensinar o seu cão, seja com
relação ao local para fazer suas necessidades ou até
mesmo para outras coisas, é importante ressaltar que
isso deve ser feito em etapas, de modo que o cachorro
possa se adaptar a cada uma delas e aprender
adequadamente.
Podemos subdividir esse aprendizado em 3 etapas:
●

A partir das 7 semanas;

●

A partir dos 3 meses;

●

Dos 6 meses para a frente.

A partir das 7 semanas
Os ensinamentos nessa fase são pequenos, mas muito
significativos, Entre eles, podemos citar:

Controle de mordidas
Geralmente os filhotes querem morder tudo nessa fase,
pois o crescimento dos dentes é bastante incômodo.

Você deve dar brinquedinhos, para que dessa forma ele
possa morder aquilo que quer sem danificar os objetos
da sua casa. Esse é um método muito simples, mas
super funcional.

Onde fazer suas necessidades
O seu cachorrinho irá ter o hábito de fazer suas
necessidades em qualquer lugar quando é pequeno.
Afinal, não há nenhuma regra natural que o obrigue a
fazer em um determinado local.

Bem, aqui você vai precisar ser muito paciente.
Leve o seu filhote ao local onde ele fará suas
necessidades pouco depois que ele fizer sua
refeição. O objetivo aqui é acostumá-lo com isso

desde cedo.

Nós vamos abordar isso de forma mais profunda ao
decorrer deste material, mas é importante que você já
tenha essa primeira introdução.

Não chorar se ficar sozinho

Também é natural que nessa fase o cachorro esteja
muito carente, visto que provavelmente não terá a
presença da sua mãe por perto, tampouco outros
amiguinhos para brincar.

Por conta disso, ele pode acabar chorando de maneira
muito frequente, o que pode ser incômodo tanto para
você quanto para os seus vizinhos.

Demonstre

para

o

seu

cachorro

uma

postura

incomodada em relação a isso, mas sem nenhum tipo
de agressividade ou violência. Em pouquíssimo

tempo ele entenderá que não deve fazer isso.

Caso tudo dê errado, brinquedinhos também podem
ajudá-lo a se divertir quando estiver sozinho.

Respeitar o espaço dos outros
Ter um filhote indisciplinado que pula em cima das
pessoas e dos móveis não é algo legal. Comece a
afastá-lo de forma firme, sempre que necessário. Isso é
o suficiente para que ele entenda a seriedade da
situação.

Onde dormir
Defina um local para que o cachorro possa dormir e o
acostume a sempre ficar ali para descansar.

É incrível a quantidade de coisas que podemos ensinar
para o nosso bichinho desde cedo, não é mesmo?

A partir dos 3 meses
Agora que você já passou os ensinamentos básicos
para o seu amiguinho, será muito mais fácil fazer o
adestramento, tanto para você quanto para o pet.

A partir dos 3 meses você deve ensiná-lo a:

Fazer suas necessidades fora de casa
Se você quer que o seu cachorro faça as necessidades
durante os passeios (ele precisa estar vacinado),
comece a colocar o jornal fora de casa. Coloque-o em
locais onde ele geralmente costuma fazer as
necessidades ou então pontos que ele geralmente
mantém a atenção.

Logo logo ele mesmo encontrará o seu banheiro ideal,
facilitando assim todo o processo.

Passear
Desde cedo o cão precisa aprender a seguir o ritmo do
ser-humano durante os passeios. Você jamais deve
correr atrás dele, tendo que ficar como um maluco
puxando a guia.

Aprenda a mantê-la firme, mas sem machucar o cão.
Mostre para ele que você é quem o está liderando,
não o contrário.

Dos 6 meses para a frente
É a partir daqui que o cachorro começa a ser capaz de
realizar tarefas mais complexas, como se deitar, sentar,
esperar, etc. Também é muito importante que ele se
mantenha em contato com outros cães, para que o seu
desenvolvimento seja saudável.

Adestrar cães adultos é possível?
Como você pode perceber anteriormente, a melhor fase
para adestrar o seu pet é logo no começo da sua vida,
mas infelizmente não são todas as pessoas que
puderam fazer isso nessa fase.

Todavia, não há motivos para se desesperar. Adestrar
um cão adulto é totalmente possível, embora exija um
pouco mais de esforço.

Para conseguir fazer isso, será necessário seguir os
passos de adestramento para necessidades que vamos
apresentar mais a frente.

Caso o seu animal já tenha sido treinado a respeito
e esteja cometendo os mesmos erros, passe a
pensar no porque ele está fazendo isso.

Muitas vezes os cachorros começam a tomar atitudes
estranhas para chamar a sua atenção, seja para ganhar
carinho, brincar, ir passear. Além disso, tal coisa pode

simbolizar um problema de saúde, então é preciso ter
muita atenção.

Um exemplo de problema de saúde é a incontinência
urinária, que faz com que o cãozinho não consigo
segurar o xixi até o cantinho onde deve fazer suas
necessidades. Por isso é muito importante manter um
acompanhamento constante sobre a saúde do seu
bichinho.

De qualquer forma, o que você precisa entender é:

É totalmente possível ensinar um cão adulto a fazer
suas necessidades no lugar certo. Além disso, tudo o
que você precisa para conseguir fazer tal coisa está
listado abaixo. Veja!

Como ensinar o cachorro a fazer
necessidades no lugar certo

Com as dicas e técnicas que estarão listadas a seguir, é
natural que você consiga ensinar o seu cachorro a fazer
as necessidades no lugar certo. Entretanto, será
preciso dar tempo ao tempo, lidando com esse
processo usando o máximo de paciência, consistência e
persistência.

Agora, chega de papo! Descubra efetivamente como
ensinar o seu animalzinho!

Eleja um cantinho
O seu animal precisa de um local onde pode fazer suas
necessidades. Isto é, o seu próprio banheiro. É
fundamental que esse lugar seja sempre o mesmo, pois
caso contrário o cão pode ficar um pouco confuso.

Também é importante que esse cantinho esteja
muito longe da sua caminha e dos potes de água e
comida.
Você não pode deixar o seu cachorro “solto” ao longo

do dia. Isto é, ele não irá comer quando quiser, não irá
brincar quando quiser, e assim por diante.

Crie uma rotina

É preciso que haja a existência de regras claras
para o seu cão, determinando precisamente quando
ele irá comer, quando irá passear, quando irá
dormir, quando irá brincar e também quando irá
fazer xixi e cocô.

Isso

pode

parecer

um

pouco

duro,

como

se

estivessemos tentando controlar perfeitamente a vida
do bichinho, de forma diferente da quando ele está na
natureza.

Entretanto, esse pensamento não faz muito sentido. Até
mesmo na natureza o cão precisa seguir regras. Em
alguns momentos ele irá brincar, em outros irá dormir,
caçar e assim por diante.

Ou seja, ao fazer isso você dá ao cachorro um ambiente
e condições mais agradáveis, além de treiná-lo para
que saiba a hora em que deve fazer necessidades.

De modo geral, os filhotes tendem a defecar logo após
comer. Já os cães adultos costumam demorar entre 15
e 30 minutos. Alimente-os e os leve para fazer suas
necessidades.

Defina como você irá ensiná-lo
Não existe apenas uma forma única de ensinar o seu
cãozinho a fazer as necessidades. De fato, podemos
citar para você dois caminhos que vão te ajudar a
chegar ao mesmo resultado.

Caminho n° 1
Nesse caminho você irá manter o filhotinho em um
espaço pequeno desde sempre. Esse espaço precisa

estar

localizado

no

local

onde

ele

fará

suas

necessidades depois de adulto, para que ele já vá se
acostumando.

Também é muito importante que esse espaço esteja
cercado, para que assim ele se mantenha ali. Por ser
um filhote, ele ainda não precisa de muito espaço.

Você deve deixar esse local forrado com cerca de 80%
de jornal ou tapete higiênico e, assim que o filhote se
alimentar, ele deve ser colocado sobre essa estrutura.
Ele precisa ficar ali até defecar e urinar.

Lembre-se de lhe dar uma recompensa após isso, seja
com um petisco, um carinho, brincadeiras, etc. Desse
modo o bom comportamento do bichano é forçado e ele
passa a entender que sempre que fizer aquilo irá
ganhar uma recompensa.

Conforme o tempo passa, você pode ir diminuindo a
quantidade de papel, pois como ele sempre está
fazendo suas necessidades em cima dessa estrutura,

irá procurá-la para fazer novamente. É algo super
intuitivo.
Esse caminho costuma levar 3 semanas para dar os
resultados buscados.

Caminho n°2
Você também possui a total liberdade para deixar o seu
cão solto pela casa, mas terá que tomar algumas
medidas para que ele aprenda onde deve fazer as
necessidades.

A primeira dessas medidas é espalhar vários tapetinhos
higiênicos e jornais pela sua casa. Eles devem estar em
todo o canto, literalmente.

Vai ser muito comum que ele faça as necessidades fora
do local desejado, mas isso é totalmente normal. Cedo
ou tarde ele vai acertar o local que busca, e então você
deve recompensá-lo com petiscos, brincadeiras e muita
festa.

Esse reforço positivo vai fazer com que ele consiga
assimilar o lugar certo para fazer suas necessidades.
Conforme o cão passa a fazer o xixi e o cocô nesses
locais, você pode começar a retirá-los pouco a pouco,
deixando somente onde deseja que o animal tenha o
seu “banheiro”.

Ainda sim, você vai precisar ficar próximo a ele
nessa última parte, deixando o no banheiro dele,
para que ele faça suas necessidades com você por
perto. Isso é importante para que ele não entenda
tudo isso como um castigo.

Não busque resultados da noite
para o dia
É totalmente natural que o animal deixe de fazer as
necessidades no local demarcado uma vez ou outra.
Eles

estão

aprendendo,

desenvolvendo

suas

habilidades, entendendo como as coisas funcionam,

etc.
Nenhum deles irá fazer suas necessidades fora do local
apenas para te irritar. Tenha paciência, seja persistente
e mantenha os ensinamentos e estímulos de forma
constante. Essa é a grande chave para o sucesso.

Mantenha os cuidados durante
passeios
Não é porque você vai passear com o seu doguinho que
tudo o que foi feito até agora precisa ser esquecido.
Não, não, não.

É muito importante que você faça o passeio com o
seu cãozinho várias vezes ao dia, sempre após as
refeições.

Desse modo você sempre terá a oportunidade de deixálo fazer suas necessidades durante o passeio. A ideia
aqui é limitar o passeio a um ponto específico

inicialmente, para que ele se acostume a fazer as
necessidades ali.

Desse modo, uma vez que ele tenha aprendido isso,
sempre fará suas necessidades em locais semelhantes.

Fique atento a mudanças de
rotina
Muitas vezes o cachorro terá que mudar sua rotina por
conta da nossa vida. Mudança de trabalho, horários,
compromissos e outros fatores colaboram para isso.

Se você terá que mudar os horários e locais onde o seu
pet faz as necessidades, sugiro que veja as dicas a
seguir:
Crie um ambiente propício para as necessidades nos
horários de passeio

Se o seu pet foi educado a fazer as necessidades
durante os passeios, você pode começar a colocá-lo
em um local restrito com jornal ou tapete especial
justamente no horário desses passeios.
Fique com ele até que faça suas necessidades e lhe dê
uma recompensa. Em pouco tempo o cãozinho vai
entender que as coisas mudaram e que ele precisa
fazer suas necessidades neste novo local.

Acredite, seu cachorrinho é muito inteligente e vai
entender isso mais rapidamente do que você poderia
imaginar.

Verifique como o animal está se
comportando
Se o seu animal está inquieto, se movendo de um lado
para o outro e cheirando o chão, isso significa que ele
quer ir ao banheiro. Nesse caso, coloque-o no espaço
restrito e faça companhia até que ele faça suas

necessidades.

Ele está estranhando alguma coisa?
Se o seu cão está acostumado a fazer as necessidades
na grama, é muito provável que ele estranhe bastante o
jornal ou o tapete. O ideal nesses casos é utilizar uma
grama sintética durante um certo tempo.

Você pode inclusive deixar a grama junto do jornal. A
textura da grama fará com que ele faça suas
necessidades ali e pouco a pouco ele também se
acostuma a fazer no jornal.

Recompense o seu cão o tempo
todo
Sempre que o seu cachorro fizer as necessidades no
lugar certo, dê a ele uma ótima recompensa.

Faça muito carinho, pule, brinque com ele, dê
petiscos. Faça com que cada um desses momentos
seja uma explosão de felicidade.
Essa simples ação deixa o cão muito feliz, fazendo com
que ele associe automaticamente o ato de fazer as
necessidades

no

lugar

certo

com

recompensas

positivas. Isso irá estimular ele a defecar e fazer xixi ali
para poder ter esses benefícios novamente.

Não brigue
Existem muitos donos que perdem a paciência com os
seus bichinhos quando eles fazem suas necessidades
no lugar errado.

O problema é que o cachorro sente esse bronca e fica
muito mal. Primeiramente, ele não entende porque você
está brigando. Segundamente, ele não aprende onde
deve fazer suas necessidades.

Ele apenas entende que o dono está muito irritado com
ele. O resultado? O cachorro vai passar a esconder as
fezes, comê-las, esconder o xixi, ou até mesmo repetir a
mesma ação como um ato de rebeldia contra as
broncas.

Você deve ignorar os erros do seu animal, limpar o local
e valorizar apenas os acertos. Faça com que os erros
sejam totalmente esquecidos, enquanto mantém os
acertos em evidência. Isso ajudará a guiar o seu cão na
direção desejada.

Impeça que o seu cão cometa o
erro
Se o seu cachorro sempre sentir o cheiro do seu xixi ou
cocô, é muito provável que ele volte a procurar aquela
área. Isso é algo puramente instintivo. Por isso, é
fundamental começar a limpar esses locais com
produtos capazes de desinfetá-los completamente.

Sem sentir o cheiro, o cão ficará sem referências claras,
abrindo assim a possibilidade para uma mudança de
atitudes.

Primeiramente, retire o xixi ou o cocô e então passe
um pano umedecido. Em seguida, utilize um
desinfetante e finalize passando algum produto de
limpeza.

Caso

queira,

utilize

também

um

perfumador.

O mais importante é tirar as referências do cão e ajudálo a fazer suas necessidades nos locais adequados.

Conclusão
Como você pode ver, ensinar um cão a fazer suas
necessidades nos locais adequados é algo que
demanda algumas ações simples, mas que na maioria
dos casos levam um bom tempo.

Por isso, é essencial que você tenha paciência e dê um
passinho de cada vez. Por mais que pareça que o seu
cão nunca vai conseguir, saiba que é apenas uma
questão de tempo para que tudo dê certo.

Siga as dicas que aqui foram expostas e recompense o
seu cão o máximo possível. Desse modo, logo logo ele
estará fazendo as necessidades no lugar certo!

