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Nós temos nossa própria loja, com os itens que
recomendamos para o primeiro enxoval disponíveis para

compra, que podem ser adquiridos pelo Whatsapp (11)
98090-6718 ou na retirada do filhote.

 
Enviamos para todo o brasil por correios.

 

Parabéns, você acaba de adquirir um excelente animal!

À primeira vista, ele é somente uma criatura indefesa. Mas ao receber este pequeno ser em sua
casa, você adentrará em um universo cheio de novas experiências.
A partir de agora, seu cão será algo muito especial em sua vida, porém, não tanto quanto você
será na vida dele. Para ele, você é o centro do universo; tudo o que ele necessita para crescer
forte, saudável e feliz. Ao trazê-lo para casa você está firmando um compromisso que deve
durar por toda a vida dele! Antes que você se esqueça, nosso contato não se encerra aqui,
estamos sempre a disposição através do nosso whats app para orientação para o resto da
vida do seu filhote!
Conte conosco sempre! Esperamos que a sua experiência com um Golden Calli atenda suas
expectativas e que seu novo companheiro canino leve muita alegria para sua família!

link lojinha Tudo de Golden

Compre tudo com antecedência. Levar o filhotinho ao pet shop para fazer compras pode
parecer um programa muito divertido, mas na realidade é muito perigoso. Seu filhote ainda não
tomou todas as vacinas e pode se contaminar gravemente ao visitar um local frequentado por
muitos outros cães como um pet shop.

 

https://www.tudodegolden.com.br/


Ração - Premier Pet - Filhotes Raças Grandes / Golden Retriever (15/12kg)
Cama (importante ensinar a deitar em locais macios para evitar calos de apoio)
Coleira e guia (gosto da guia unificada, porém o proprietário pode escolher a que preferir)
Tijela para comida e água (prefira as de fácil higienização, como aço inox, cerâmica ou
melanina, tenha também um comedouro lento, muito importante para ensinar a comer
pausadamente. 
 tapete higiênico (descartável ou lavável), o filhote já esta acostumado, e vai precisar de
pelo menos um pacote desse, mesmo se a intenção for usar weasy. 
escova de dentes ou dedeira mais pasta de dentes, escovação deve ser diária.
Produto específico para limpeza diária de ouvidos de cães.
Petiscos Naturais ( não utilize os ultraprocessados)
Rasqueadeira, escova de pinos e pente de metal para escovação e manutenção da pelagem
Peitoral e Cinto de segurança para todos passeios de carro.
Ítens de higiene que recomendamos (shampoo, condicionador, creme hidratante para
focinhos e patinhas, lenço umedecido, fluído educador com sabor ruim para utilização em
móveis, perfume pet, desinfetante a base de amônia quaternária para higienização do local
onde o filhote vive) 
brinquedos diversos (explicaremos cada um deles na próxima página)

 

Tente escolher um momento tranquilo de sua rotina para trazer o filhote para casa, como
durante suas férias, um feriado prolongado ou um final de semana. Se não for possível,
certifique-se de ter alguém disponível para cuidar do filhote por uma boa parte do tempo nos
primeiros dias. Ele vai precisar de muita atenção para se adaptar a essa mudança.
É muito importante que você prepare sua casa para a chegada do filhote. Tire do alcance dele
objetos perigosos, pontiagudos ou pequenos o suficiente para serem engolidos. Proteja móveis
e objetos que possam ser perigosos como tomadas, fios, aparelhos elétricos, piscinas, poços,
cercas elétricas e etc.
É interessante também providenciar todo o material que o filhote vai precisar. Alguns itens
desse material incluem:

 

P R I M E I R O S  D I A S  E M  C A S A



B R I N Q U E D O S
2 Brinquedos Interativos (enriquecimento ambiental) como kong, tapetes de lamber, tapete
interativo, recheáveis,buddy toys DDR, tabuleiro de enriquecimento.
2 mordedores naturais (orelha, traqueia,  focinho de porco, cascos e chifres)
1 pelúcia( com recheio, apito, celofane, corda)
2 mordedores (nylon, corda, plástico) - Chalesco, Buddy toys, Kong, Benebone, odontopet
2  bolinhas - Chuck it, Kong, buddy toys, jambo.
1 brinquedo dental (higiene oral )

 



P R I M E I R O S  D I A S  E M  C A S A
Filhotes novinhos dormem bastante, mas também têm muita energia para brincar. Fique atento a
que tipo de brincadeiras o filhote estará mais interessado e não permita que ele faça nada que
não lhe agrade. Nessa idade é normal que o filhote brinque de morder nossas mãos, tente cavar
buracos, roer objetos inapropriados e etc, mas essas ações não devem ser encorajadas. Sempre
que o filhote fizer algo errado, diga “não” e ofereça-lhe um brinquedo para distraí-lo.
Mantenha o tempo todo água fresca disponível para o filhote. E lembre-se de trocar a água e
lavar a tigela diariamente.
Existem ainda diversos  métodos para ensinar o filhote a fazer as necessidades no lugar
correto. nós aconselhamos disponibilizar um tapete higiênico em cada cômodo que o filhote
tiver acesso, e após a alimentação, quando ele for se abaixar, direcionar ele pro tapete
higiênico. se você preferir um método diferente, consulte livros especializados em
adestramento canino ou um adestrador profissional.
Atenção: Não leve seu filhote para fazer as necessidades na rua até que ele complete todo o
programa de vacinação.
Quando seu filhote chega na sua casa ele se depara com um ambiente novo, pessoas novas, esta
longe da mamãe e dos irmãozinhos, está se adaptando com novos cheiros e gostos e mesmo que
você mantenha a ração indicada pelo criador é normal que o filhote tenha fezes amolecidas nos
primeiros 3 dias no ambiente novo, certifique-se que o filhote esta se alimentando corretamente
e bebendo água, e que tem disposição para brincar, lembrando que é normal o filhote dormir
bastante cerca de 16 horas por dia!
É muito importante também lembrar que nesta fase o filhote tem muito soluço, e isso e normal,
diminui conforme o filhote vai crescendo, portanto se seu filhote tem bastante soluço não se
preocupe! Qualquer duvida entre em contato com o criador e ou veterinário do filhote!

 
Sempre que o seu Golden for ficar sozinho em casa ou sem supervisão, durante a fase de filhote, é
importante que ele fique em um local delimitado sem acesso a objetos que ele possa ingerir ou
destruir.
E uma questão de segurança e de condicionamento, pois assim ele não cria o habito de
destruição.
Será o cantinho dele. Faça desse espaço um ambiente rico, cheio de brinquedos, assim o filhote
não vai encarar como castigo e irá diminuir o stress por ficar sozinho.
Esse espaço deve ter um lugar de descanso com a caminha ou colchonete, pote de agua em uma
extremidade e local do xixi e coco na extremidade contraria. Cães não fazem xixi e coco no
mesmo lugar que se alimentam e bebem água. Também coloque muitos brinquedos a disposição.

 



A alimentação do seu Golden Retriever é um assunto muito importante. “Você é o que você come”, e
com os cães não é nada diferente. A nutrição correta deixará seu Golden mais bonito e menos
propenso a contrair doenças.
Como são muitas as opções de dietas para cães atualmente, é preciso aprender um pouco sobre as
alternativas de alimentação, analisar seus prós e contras, e finalmente eleger a opção que melhor
se encaixa na sua rotina e perfil. Vejamos as principais modalidades: dieta comercial (ração) e dieta
caseira.
Ração – dieta comercial / industrializada
A ração é uma dieta que já vem pronta. Basta abrir o saco, despejar a quantidade indicada para a
idade, peso e porte do cão na vasilha dele e servir. É de longe a melhor opção para quem busca
praticidade.
Mas, com centenas de produtos no mercado, rações para raças diferentes, rações de vários sabores,
propagandas deslumbrantes, uma embalagem mais bonita que a outra, como escolher uma marca? 
Em primeiro lugar, sempre que for possível, opte por uma ração de qualidade Super Premium. Elas são
mais caras, mas contêm mais proteína (o nutriente mais caro de qualquer dieta) e ingredientes mais
sofisticados, como prebióticos (M.O.S), antioxidantes (vitaminas A, E, e C, etc) e protetores
articulares (condroitina e glucosamina).
Em segundo lugar: leia o rótulo. Não se deixe levar pelas aparências ou modismos. Simplesmente
confira a composição do produto. Com algumas dicas básicas, você aprenderá a reconhecer uma boa
ração:
• O primeiro ingrediente da composição deve ser carne (ex: carne de frango, carne bovina). “Farinha”
de carne não é o mesmo que carne. E nem “subprodutos de frango”.
• Entre os cinco primeiros ingredientes, no máximo dois devem ser de origem vegetal (ex: arroz
quebrado, cevada), pois tais ingredientes são menos interessantes nutricionalmente para
carnívoros como os cães.
• Quanto menos vezes aparecerem grãos ou subprodutos de grãos (glúten de milho, farelo milho),
melhor. O excesso de grãos barateia a composição, mas torna a ração menos digestível para os cães e
pode predispô-los a alergias e intolerâncias alimentares.
• Acima de 25% é um bom teor de proteínas para uma ração de cães adultos ou filhotes.
• A presença de ingredientes como óleo de peixe (fonte de ômegas 3) e de nutrientes como vitaminas e
minerais antioxidantes, como vitamina C, E e selênio, além de protetores articulares (como
condroitina e glucosamina), enriquecem a composição.
• Fuja de rações coloridas e com recheios. Isso só significa mais aditivos químicos potencialmente
tóxicos a longo prazo, como corantes e flavorizantes.
Soja é um grão muito associado a alergias em cães. Prefira rações que não citem a soja na
composição.

 

ALIMENTAÇÃO



Quanto oferecer?
A quantidade ideal de comida é aquela suficiente para manter o cão no peso adequado para sua
idade e porte, nem gordo, nem magro. Como referência, consulte as orientações presentes na
embalagem da ração. Entretanto, saiba que frequentemente os fabricantes indicam oferecer uma
quantidade que excede a necessidade calórica do animal, predispondo-o à obesidade. Portanto,
ofereça talvez um pouco menos do que a determinação do fabricante e observe o cão após uma ou
duas semanas. Consegue sentir as costelas (na lateral do tórax) ao palpá-las? Se estiverem muito
sulcadas, como se você conseguisse contá-las uma a uma, seu cão pode estar magro demais. Nesse
caso, aumente um pouco a quantidade de ração oferecida.
Em contrapartida, se as costelas parecerem enterradas em uma capa de gordura, e você não
conseguir discerni-las minimamente uma a uma, por meio do toque, seu cão pode estar com sobrepeso
ou obeso. Nesse caso, reduza as porções. Outras referências, para saber se seu cão está gordo, é
posicioná-lo em stay (com as quatro patas no chão) e observá-lo de cima. Ele exibe uma cintura, ainda
que discreta? É sinal de que está no peso certo. Uma cintura muito pronunciada já indica magreza. E
ausência de cintura, com o cão parecendo uma “lingüiça” quando observado de cima é sinal de
sobrepeso ou obesidade. Na dúvida, consulte o médico-veterinário.

Usamos a ração Premier Pet filhotes Raças Grandes/ Golden Retriever e a quantidade diária
recomendada é 350-450 gramas por dia, divido em 3 refeições.
 
Quantas vezes por dia?
Filhotes até 4 meses devem receber no mínimo 3 refeições ao dia. Mas o ideal, se for possível, é
alimentá-lo 4 vezes ao dia. A partir dos 6 meses, ele poderá receber duas refeições ao dia. Não
alimente seu Golden adulto apenas uma vez ao dia. A ingestão de grande volume de alimentos de uma
vez dificulta a digestão e favorece o aparecimento da dilatação e torção gástrica, condição
potencialmente fatal.

Cuidado com a obesidade
A grande maioria dos cães atualmente apresenta sobrepeso ou obesidade. Isso é altamente
indesejável, principalmente se o cão em questão estiver em fase de crescimento. Na verdade, assim
como acontece em humanos, é preferível que o cão seja magro do que seja gordo. O sobrepeso
sobrecarrega as articulações, favorecendo o aparecimento de males comuns na raça, como a
displasia coxo-femoral.
A obesidade também está relacionada com pancreatite (uma doença que leva grande parte dos cães à
morte), ao diabetes, ao hipotireoidismo, a mais riscos de vida durante procedimentos que envolvem
anestesia, a mais problemas durante a gestação e o parto e até pode aumentar a incidência de
infecções urinárias. Além de tudo isso, está comprovado que cães com sobrepeso vivem no mínimo
15% a menos. Não há desculpas para deixar um cão ficar obeso, uma vez que não é ele que procura o
alimento e se serve.
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Dietas caseiras
Milhares de criadores, proprietários de cães e veterinários preferem oferecer aos cães e aos gatos
uma dieta caseira balanceada. A principal desvantagem desse tipo de alimentação é a falta de
praticidade, uma vez que é você quem vai comprar os alimentos e preparar as refeições do seu pet.
Também é necessário reservar uma parte do freezer e da geladeira para conservar as porções
previamente preparadas. Mas em termos de vantagens, as dietas caseiras, desde que bem formuladas,
oferecem muitos benefícios à saúde dos animais. Veja abaixo alguns prós desse tipo de dieta:
*mais água que as rações comerciais secas, o que favorece a saúde do trato urinário. Afinal, todos
sabemos da importância de ingerir mais água no dia-a-dia.
*alimentos frescos contém uma infinidade de nutrientes e micronutrientes que são melhor
aproveitados pelo organismo, em função de não terem sofrido processamento industrial.
*aditivo químico potencialmente prejudicial à saúde, como corantes, flavorizantes, edulcorantes,
odorizantes, aglutinantes e conservantes, etc.
*fezes costumam ficar menores e com menos odor. menos pêlos.
*custo mensal de uma dieta caseira é similar ou superior ao custo de alimentar o cão com uma ração
de qualidade Super Premium.
*ingredientes fresquinhos, orgânicos,

Como formular uma dieta caseira
Alimentação caseira não é resto da nossa comida. Nem “panelada” com todos os alimentos que
sobraram na geladeira. É uma dieta balanceada, nutricionalmente adequada às necessidades
nutricionais daquela espécie. É preciso levá-la a sério ou importantes desequilíbrios poderão
ocorrer. Procure um veterinário nutricionista para adequar uma dieta caseira para seu filhote!

Alimentos que você pode oferecer junto com a ração
A ração é completa e balanceada. Isso quer dizer que contém todos os nutrientes de que seu cão
precisa para crescer e se manter com saúde. Entretanto, a adição de alguns alimentos frescos,
diariamente, é muito bem-vinda. Veja abaixo exemplos de alimentos nutritivos que você pode
oferecer ao seu cão como petisco ou misturado à ração:

*Frutas, como banana (se ele aceitar, pode oferecer com a casca, extremamente nutritiva), maçã
(retirar as sementes, que são tóxicas), pêra, morangos, caqui, figo, mamão (sem sementes e em
pequena quantidade, para não soltar o intestino), etc. Ofereça até 1 a 2 frutas por dia, sem
exageros.
*iogurte Natural Integral - É fonte de probióticos (boas bactérias intestinais), e de minerais.
Ofereça até 2 colheres de sopa por dia.
*Levedura de cerveja - É fonte de vitaminas do complexo B e de minerais, e favorece a saúde e a beleza
da pelagem. Ofereça até uma colher de chá ou de sobremesa, por dia.
*Alho Cru - Ajuda a repelir vermes, pulgas e carrapatos, combate vírus e bactérias, melhora a
imunidade e previne a deposição de gordura nos vasos sanguíneos. Em excesso é tóxico. Ofereça 1/5 a
�⁄� de um dente pequeno de alho cru diariamente.
*Ovo Cozido - É considerado o alimento de origem animal mais completo que existe. Ofereça
levemente cozido, para não perder muito dos nutrientes, misturado à ração, até duas ou três vezes
por semana.
*Castanha-do-Pará - É riquíssima no antioxidante selênio, que protege 
as células contra a ação dos radicais livres. Ofereça até uma por dia.

Mas não exagere nos alimentos frescos adicionados
 – mesmo os considerados benéficos -, 
a fim de não desequilibrar a composição nutricional da ração.
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Como as vacinas funcionam?
As vacinas têm o objetivo de produzir anticorpos para combater um antígeno especifico (a doença
para a que se pretende imunizar). A vacina faz com que o organismo crie uma “memória” no sistema
imune do animal que acelera a produção das células de defesa quando o animal é atacado pelo
agente. Ao receber a dose de vacina o organismo do animal sofre uma simulação de ataque daquele
agente. Portanto, o objetivo é ter essa memória de imunidade para quando o cão vir a sofrer um novo
ataque. Essa memória não ocorre de um dia para o outro, o organismo pode levar alguns dias para
desenvolver.

Vacinar é imunizar?
O ato de vacinar é somente o de aplicar a vacina. Imunizar o animal é diferente; é fazer com que ele
desenvolva defesas contra o agente. Para que isso ocorra o animal deve estar preparado para
receber essa dose. Se o animal não estiver apto a receber essa vacina, ele receberá a vacina mas não
será imunizado, não desenvolvendo assim as defesas necessárias. Por exemplo, se o animal estiver
com febre, estresse, tomando algum medicamento a base de corticóide, incubando alguma doença, etc.
O animal doente não deve ser vacinado, pois além de não criar a defesa esperada, ele pode apresentar
reações vacinais. Procure sempre um medico - veterinário para a vacinação do seu peludo, pois toda a
vacinação exige uma avaliação para saber se o animal responderá a essa vacina ou não. Geralmente o
veterinário avalia a temperatura, o estado nutricional e parasitário, os linfonodos, olhos, ouvidos,
dentes, órgãos genitais, realiza a palpação abdominal, auscultação cardíaca, pergunta como estão
as fezes, a urina, o apetite, disposição ao exercício, se o cão tem ido a praia com freqüência, etc... O
veterinário deve se responsabilizar pela vacina que está sendo aplicada. Logo, ninguém melhor do
que ele para saber se o animal está apto ou não para receber aquela dose. A responsabilidade do
veterinário não é somente essa mas ele também tem que armazenar corretamente essa vacina, que
requer refrigeração ideal para sua correta conservação.

Como e quando se inicia o processo de imunização?
Inicialmente, pelos anticorpos contidos no colostro da mãe, cerca de 90% dos anticorpos serão
transmitidos aos filhotes nas primeiras 24 horas de vida. Daí a importância de ingerirem o colostro.
A partir dos 45 dias de vida é que normalmente começa o plano de vacinação com a administração da
primeira dose de vacina múltipla, que defende o organismo contra as seguintes doenças: cinomose,
parvovirose, coronavirose, hepatite, adenovirose I e II, leptospirose e parainfluenza. Essa primeira
dose de vacina nem sempre é eficaz pois muitas vezes o filhote ainda apresenta um nível muito alto de
anticorpos transmitidos pela mãe na amamentação. Deste modo, é muito importante repetir essa dose
mais duas ou três vezes num intervalo de 21 a 30 dias. 
A vacina anti-rábica deve ser ministrada a partir dos 4 meses de vida do cão. Até completar todo esse
esquema vacinal é muito importante não expôr o filhote, pois somente podemos considerar que ele
está imunizado 15 dias após a última dose. Nos animais adultos é usual a revacinação anual contra
raiva e a múltipla. Para mais informações, consulte o médico-veterinário do seu cão.

 

VACINAÇÃO

Protocolo Vacinal usado pela dra Isabella Calli 

-30 dias - puppy
45 dias - múltipla + gripe nasal
66 dias - múltipla 
87 dias - múltipla
120 dias - múltipla +raiva  
(liberado para passeios aos 120dias de vida) 

 



VERMIFUGAÇÃO
O combate a verminose é uma das preocupações que devemos ter com os filhotes, pois eles
frequentemente são acometidos por uma série de vermes que se adaptam ao organismo do hospedeiro
com facilidade.
Devemos levar em consideração alguns fatores que atuam diretamente na infestação por vermes, por
exemplo: situação geográfica, condições climáticas, época do ano, vulnerabilidade imunológica do
hospedeiro e condições de higiene. Infestações por vermes geralmente causam sintomas como perda
de peso, crescimento tardio, doenças gastrointestinais, menor absorção e digestão dos nutrientes,
anemia, pelagem com mau aspecto, etc. Por isso não adianta oferecermos a melhor ração do mercado
se não tivermos o comprometimento de vermifugar nossos animais com frequência.
Na maioria das vezes os filhotes já nascem com uma quantidade menor ou maior de vermes, pois a mãe,
mesmo tendo sido vermifugada, os transmite vermes aos bebês através da placenta e do leite. A
primeira vermifugação pode ser feita na segunda semana de vida, com orientação do médico
veterinario, podendo ser repetida após 15 dias. Depois devemos manter um protocolo enquanto o cão
estiver em crescimento e outro quando adulto, sempre dependendo do ambiente onde o animal vive e
da recomendação do médico veterinário.
Para evitar a transmissão de vermes da cadela gestante para os filhotes, devemos vermifugá-la no
dia da cobertura (acasalamento) e repetir a dose após 15 dias.
É muito importante uma rigorosa higiene do ambiente onde o filhote permanece. Hoje existem no
mercado desinfetantes de boa qualidade e de baixa toxicidade que podem ser usados para matar ovos
e larvas de vermes no ambiente. Também é de suma importância recolher as fezes do jardim ou quintal
no mínimo diariamente, ou trocar o jornal (se o cão fizer suas necessidades ali) sempre que estiver
sujo. O objetivo é evitar a reinfestação do cão pelos ovos dos vermes que são eliminados nas fezes.
Existem sinais clínicos que são típicos de animais com infestação por vermes, como a barriga abaulada
(não confundir com obesidade), o olhar triste, o animal arrastar a região anal no chão por coceira
intensa, o fato de o cão comer uma ração de boa qualidade e não crescer ou ganhar peso, a eliminação
de fezes moles com muco ou sangue, e, finalmente, a presença de vermes nas fezes. A propósito, se
forem observados vermes nas fezes, é importante colhê-los ou relatar ao médico-veterinário o
formato e o tamanho para um bom diagnóstico. Existem vermes redondos e achatados e vermes que
soltam proglotes (pedaços) parecidos com uma semente de pepino ou grão de arroz.
Desta forma, para um programa de vermifugação correto, o médico-veterinario irá solicitar exames
parasitológicos de fezes, a fim de descobrir qual é o melhor vermífugo para aquele quadro de
verminose. Atualmente, existem diversos princípios ativos à disposição, fórmulas palatáveis e etc.
Mas nunca podemos esquecer que o manejo do ambiente higienizado é de fundamental importância
para o sucesso do tratamento.

 



P U L G A S  E  C A R R A P A T O S
O vilão dos dias de hoje ! A infestação de carrapato no seu animal além de causar um desconforto
muito grande devido à coceira que provoca, pode causar anemia e transmitir doenças como a
Erlichiose e Babesiose.
Uma vez que sabemos que o carrapato se alimenta do sangue do animal, uma grande infestação pode
provocar anemia, mas basta um carrapato que esteja carregando a forma infectante dos causadores
da babesia ou erlichia para o cão contrair uma dessas doenças – ou até mesmo as duas.
Portanto, o único meio de que dispomos é o controle constante do carrapato, e se o animal
apresentar qualquer sinal de apatia, falta de apetite, febre, mucosas pálidas... o mais indicado é
procurar um médico veterinario para que seja realizado um hemograma. Essas doenças são tratáveis
quando diagnosticadas a tempo. Hoje, infelizmente, são doenças rotineiras, independente da região
onde você vive. Até grandes centros urbanos elas são comuns.
Não existe esquema preventivo para que o cão não pegue carrapato. O que existem são formas de
controle, mas temos que lembrar que o carrapato não vive somente no animal, ele consegue viver por
muito tempo no ambiente. Por ser muito resistente, é difícil combatê-lo.
Geralmente, no ambiente vivem sob forma de ovos ou larvas, invisíveis a olho nu. Por esse motivo,
você deve combater os carrapatos no animal e no ambiente. Geralmente vegetação, frestas das
paredes e pisos, e madeira são locais para os quais devemos prestar maior atenção.
Usar carrapaticida nos canis, casinha dos cães, plantas, canteiros, frestas de parede, ralos, madeira,
etc, é essencial. Apenas lembre-se de que o animal não deve ter contato com o produto, uma vez que a
ingestão pode causar intoxicação grave. O animal só deve retornar ao ambiente após o local estar
totalmente seco.

 
Bravecto
Simparic
Nexgard
Credeli
coleira seresto

Recomendamos a utilização frequente de medicações preventivas, mas
consulte sempre seu médico veterinário para orientação

 



A D E S T R A M E N T O
O Golden Retriever possui um emperamento equilibrado e um grande potencial para ser um excelente
cão de família. Mas para que todo esse potencial seja aproveitado em hábitos positivos é necessário
desde muito cedo ensinar ao seu Golden o que é certo e o que é errado fazer.
Os cães enxergam a família com que vivem como sua própria matilha. Toda matilha possui uma
hierarquia muito bem definida e seu cão sabe disso, desde os primeiros dias de vida. Sendo assim, logo
cedo ele vai procurar o lugar dele nessa hierarquia. Ele saberá pelos sinais que emitimos no dia-a- dia
se ele deverá te respeitar, ficando num lugar abaixo de você na hierarquia, ou se ele é o líder. Se seu
cão perceber que você não é o líder, sentirá a obrigação de tomar essa posição. Quando o cão se torna
o líder, ele deixa de te respeitar, passando a desobecer sua ordens, desrespeitar as regras da casa e
pode até se tornar agressivo.
Como sabemos que quem deve mandar na sua matilha não é o seu cão e sim você, o humano, um
adestramento bem feito, com estímulos saudáveis e reforço positivo vai te ajudar a estabelecer a
liderança perante seu filhote. Sugerimos que você contrate um adestrador profissional experiente e
de confiança. Alguns profissionais promovem aulinhas com grupos de filhotes e ensinam comandos
básicos como “senta”, “deita”, “fica”. Outros atendem individualmente em domicílio. Seja qual for o tipo
de aula que você escolher, é importante que você acompanhe as aulas, faça os exercícios junto com
seu filhote e siga corretamente as orientações passadas pelo adestrador. Isso fará com que o
adestramento seja mais eficiente e garantirá que o cão te respeite tanto quanto respeita o
adestrador. Se você preferir e tiver tempo disponível pode adestrar o filhote você mesmo, usando o
auxílio de livros e vídeos sobre adestramento canino – hoje existe muito material disponível para
iniciantes. Siga corretamente as instruções do material selecionado, tenha muita paciência, e
divirta-se!

 
Se você nunca teve um cão e não se sente seguro, recomendo
fortemente o auxílio de um adestrador nos dois primeiros

da chegada do filhote! vale o investimento e a companhia de
um filhote educado é sempre mais prazerosa! 



B A N H O S  E  H I G I E N E
Pelagem
O Golden é uma raça de pelo longo. Logo, ele requer uma boa escovação semanal para se manter livre
de poeira, sem nós e com a pelagem bem assentada e bonita. A escovação periódica também estreita o
vínculo dono-cão, permitindo que ele se habitue a ser tocado e examinado e que você inspecione
presença de feridas ou alterações no corpo. Se você se incomoda com pelos pela casa, escove-o com
maior regularidade. Esses pelos mortos sairão na sua escova e não cairão tanto pela casa. Uma boa
escova, com pinos e bolinhas nas extremidades dos pinos é uma boa opção para os Goldens, assim como
a rasqueadeira (escova quadrada com cerdas metálicas voltadas para trás).

Banhos
Banhos podem ser dados sempre que o cão estiver sujo ou com mau odor, desde que se respeite um
intervalo mínimo de uma semana entre um banho e outro (salvo, evidentemente, em caso de
emergências). O intervalo mínimo ideal entre banhos é de 15 dias. Isso porque durante os banhos a
pele perde gorduras que a protegem. Se optar por dar banhos em casa, use xampus de boa marca,
indicados para cães.
Não se esqueça de proteger os ouvidos de seu Golden com bolinhas de algodão, para que não entre
água. Só tome cuidado para não empurrar demais as bolinhas dentro do conduto auditivo – ou você
poderá perdê-las. Depois de lavar e enxaguar bem, seque muito bem o corpo todo, usando uma toalha
seca grande, e depois um bom secador ou soprador. Deixe seu cão bem sequinho; a umidade na pele
propicia o aparecimento de micoses.

Dentes
Atualmente, uma das enfermidades mais freqüentes nos cães é a doença periodontal (de dentes e
gengivas). Por falta de limpeza, os dentes vão acumulando restos de alimentos, que fermentam,
propiciando um bom ambiente para colônias de bactérias. Essa infecção vai inflamando as gengivas e
favorecendo ainda mais a deposição de minerais nos dentes dos cães. Assim se forma o cálculo
(“tártaro”) dentário. A doença periodontal deixa a boca do cão com muito mau odor e pode predispô-
lo a doenças cardíacas e renais, pois bactérias dos dentes caem na circulação e podem se instalar em
outros órgãos.
Evite que isso aconteça escovando pelo menos a cada 2 dias os dentes do seu Golden com escova e
pasta próprias para cães. Não utilize pasta dental feita para humanos – elas contêm flúor, que é
tóxico se ingerido. Acostume seu filhote desde cedo a receber a escova na boca e aceitar a escovação e
a pasta. O médico-veterinário pode te mostrar como realizar a escovação. Caso seu cão já esteja com
grande acúmulo de tártaro, pode ser necessária uma cirurgia para retirá-lo. Consulte o médico-
veterinário para saber mais. use brinquedos para auxílio de limpeza dental também!

Ouvidos
Goldens têm orelhas pendulares. Cães com orelhas assim estão um pouco mais propensos a
apresentarem otites, uma vez que o canal do ouvido fica quente, úmido e abafado, o que propicia um
bom ambiente para fungos, bactérias e ácaros. Inspecione ao menos semanalmente os ouvidos e note
se há presença de secreções como cera escura, maus odores, feridas, etc.
realize a limpeza com produto específico acada 2 dias, com auxílio de uma gaze entre os dedos. 
Fique também de olho no comportamento de seu cão. 
Sacudir a cabeça constantemente, batendo as orelhas, 
coçar os ouvidos com as patas e esfregar a cabeça contra objetos são 
indicativos de alguma alteração nos ouvidos. 
Se suspeitar de qualquer coisa, leve-o para uma consulta com 
o médico- veterinário.

 



B A N H O S  E  H I G I E N E
Unhas
Se seu Golden passa grande parte do dia sobre pisos ásperos, como concreto ou pedra miracema, as
unhas dele se desgastarão naturalmente, e você dificilmente precisará se preocupar com elas.
Entretanto, se mantido apenas em grama ou dentro de casa, ele terá unhas compridas, que
atrapalham a movimentação e a postura corretas. Unhas compridas também se quebram com
facilidade, provocando intenso sangramento e dor.
 Se seu cão tem unhas compridas, corte as pontas regularmente. Caso não se sinta seguro em fazê-lo,
peça auxílio do médico-veterinário.
Apare também os pelos que crescem entre os dedos e coxins (almofadinhas) dos cães, pois esses
pelinhos atrapalham a aderência das patas ao piso.

Trimming
O TRIMMING, sob tradução literária “aparamento”, é a arte onde um profissional sob prévia e isolada
identificação corpórea de cada cão, exerce o trabalho na pelagem, acobertando eventuais falhas,
aprimorando a beleza, reduzindo, aumentando ou uniformizando a distribuição, caimento e textura
do pêlo, tendo como premissa a manutenção da estética singular da raça.
O trabalho de TRIMMING é recomendado especialmente para as raças que possuem pêlo e sobre pêlo,
tal como a Golden Retriever, pois harmoniza a distribuição e caimento da pelagem, sem ser abrasiva
como a “Tosa” (recomendável a outras raças).
O tempo médio para a realização do TRIMMING varia de acordo com a necessidade do animal, em média
recomendamos a cada 4 meses.
O profissional competente dispõe de material específico, compreendendo; tesoura bicuda, tesoura
curvada, tesoura com corte a laser, tesoura dentada, navalhas, rasqueadeira, pinças, desembolador,
pentes com adaptadores, borrifadores, entre outros, para o embelezamento do animal, através de
aparos nos locais necessários, segundo análise detalhada.
Observe que sob o trabalho de TRIMMING, o profissional mantém a distribuição estética original da
raça de forma irretocavelmente harmoniosa, ou seja, a vasta pelagem que abraça o pescoço, o
encontro de pêlos frontal, o aparo no contorno das orelhas, o caimento no dorso, o
acompanhamento do antebraço e carpo, linha da cauda, entre outros detalhes que enriquecem a
beleza do exemplar, mantendo rigorosamente as características originais da raça.

 



E X E R C Í C I O S
A prática regular de exercícios físicos moderados deve fazer parte da rotina do seu Golden Retriever
desde bem cedo. Enquanto seu filhote ainda não tiver completado o programa de vacinação você
precisará exercitá-lo em casa. Nessa fase, apenas brincar com você, com sua família e com brinquedos
já é exercício suficiente, desde que sejam feitas várias sessões curtas de brincadeiras todos os dias.
Goldens são cães buscadores (o sobrenome “Retriever” significa “buscador” em inglês), por isso eles
são instintivamente inclinados a correr atrás de objetos em movimento e trazê-los para você.
Incentive seu filhote a correr atrás de brinquedos, de bolinhas... Esse é um ótimo exercício e uma
brincadeira muito saudável. Apenas evite que seu filhote corra em escadas ou em superfícies
escorregadias. Prefira, sempre que possível, brincar com seu filhote em ambiente externo e durante o
dia. Isso vai garantir que ele se exponha ao sol com frequencia, contribuindo para o seu crescimento
saudável.
Ao término do programa vacinal seu filhote já poderá passear na rua e em parques públicos. Leve-o
sempre preso pela guia e comece com caminhadas curtas (cerca de 15 ou 20 minutos) para ir
acostumando o filhote com seu ritmo de exercícios. Vá aumentando esse tempo gradativamente o
tempo após os 18 meses de idade. certifique-se de oferecer-lhe água fresca em abundância e evitar o sol
muito quente. Se notar qualquer sinal de mal-estar ou desconforto no cão, interrompa o exercício
imediatamente e procure o veterinário.
Cães dessa raça também costumam adorar água e praticar natação ou esportes aquáticos podem ser
uma excelente opção.

Goldens não só amam o exercício, eles precisam de exercício. Estamos todos ansiosos para levar o
nosso cachorro para passear, no entanto, é importante não exagerar com seu cachorro.
Na brincadeira natural, os filhotes brincam até ficarem cansados   e depois param para deitar para
descansar. Ao passear com um filhote de cachorro na coleira, ele não pode parar quando
normalmente pararia para descansar. Mesmo que eles quisessem parar, eles continuam
'acompanhando' sua família.
Os ossos e articulações dos filhotes ainda estão em desenvolvimento até que tenham pelo menos 12-24
meses de idade. Muito exercício ou caminhada pode danificar gravemente suas estruturas ósseas e
articulares de forma irreversível.
Isso deve ser levado a sério. O exercício que não é apropriado para a idade e o desenvolvimento do
filhote pode causar danos significativos e irreversíveis, definindo o curso da vida do filhote como
articulações e tecidos danificados, dor constante, reconstruções de quadril e cotovelo, despesas
veterinárias caras e qualidade de vida comprometida Depois disso.
 
A REGRA é: Não mais que 5 minutos de exercício para cada mês de idade
 
Isso significa que, aos 2 meses de idade (8 semanas), seu filhote só precisa se exercitar ou caminhar por
10 minutos por dia. Aos 3 meses de idade 15 minutos de exercício e assim por diante.
Se você passear com seu filhote muito cedo, seu filhote pode desenvolver displasia de quadril e
cotovelo à medida que envelhece. Goldens são conhecidos por desenvolver displasia mais jovem do
que outras raças de cães. Em muitos desses casos, muitas vezes é devido a fatores ambientais, como
excesso de exercício, corrida em superfícies duras ou extenuantes (como concreto ou areia), saltos
contínuos ou agility.

 



S A Ú D E
Displasia Coxo-Femoral no Golden Retriever
Se você tem ou já teve um cão de porte grande ou gigante já está careca de ouvir falar da displasia
coxofemoral, doença caracterizada pela incongruência e degeneração da articulação da bacia com a
cabeça do fêmur.
O controle no aumento de casos da doença depende bastante da seleção dos cães usados para
acasalamento, descartando todos os que apresentam displasia graus D e E. Entretanto, por se tratar
de uma doença de herança poligênica recessiva, não é possível garantir que do acasalamento entre
cães considerados radiograficamente grau A, B e C não nascerão descendentes grau D e E.
Esse é o principal fator que determina a predisposição ou tendência genética para o aparecimento da
displasia. Mas é preciso esclarecer que a predisposição genética pode não ser a única responsável pelo
aparecimento da doença. Atualmente acredita-se que outros desencadeadores da displasia possam
ser os fatores ambientais e de manejo, principalmente durante a fase de crescimento do animal.
Essa também pode ser uma explicação por trás de um casal de cães saudáveis que produz filhotes com
displasia. Ou ainda, da ocorrência de alguns irmãos de ninhada se tornarem severamente displásicos
enquanto outros estão isentos da doença.
displasia não tem cura e é convencionalmente tratada com administração de antiinflamatórios e
protetores articulares (sulfato de condroitina e glicosamina), e em determinados casos, cirurgia.
Mas você pode fazer muito mais no sentido de prevenir e controlar essa doença. Confira neste guia
alguns cuidados que podem Retardar o aparecimento da displasia coxofemoral nos animais
predispostos e Aumentar a qualidade de vida do animal acometido;

O que é a displasia coxofemoral?
A displasia coxofemoral é uma doença de herança poligênica recessiva. Isso quer dizer que vários
genes são responsáveis por predispor o cão a apresentar a displasia. E é virtualmente impossível
controlar todos esses genes. O “recessivo” significa que até mesmo os cães isentos da doença podem
ser portadores dos genes que determinam o surgimento da displasia e podem transmiti-los aos seus
descendentes. Daí a dificuldade de erradicar a displasia nas raças acometidas por ela.
Nos cães e gatos que não apresentam displasia coxofemoral, a cabeça do fêmur é bem formada e se
encaixa perfeitamente no (também bem formado) acetábulo, que é uma cavidade do osso coxal ou
“bacia”. Com esse encaixe adequado, o animal anda, corre, salta e vive normalmente. No pet com
displasia a cabeça do fêmur e/ou o acetábulo apresentam deformidades, o que compromete a
articulação e, conseqüentemente, a mobilidade dos membros traseiros. Na verdade, a articulação
coxofemoral do pet displásico não nasceu degenerada. Ela tem aparência normalíssima durante a
infância do animal. Tanto é que não se recomenda radiografar filhotes em crescimento – a displasia
simplesmente não estará presente. Sintomas e sinais radiográficos da degeneração coxofemoral não
costumam aparecer antes dos quatro meses – e pode demorar até os doze meses de idade do pet (ou
mais!) para se manifestarem.
Classifica-se a displasia de acordo com o grau de comprometimento da articulação. Nos casos graves,
a incongruência (desencaixe) é tão severa que pode ocorrer uma luxação, que é quando a cabeça do
fêmur sai completamente do acetábulo (a cavidade na bacia). Em outros casos a displasia está lá, mas
os sintomas estão ausentes ou são discretos a ponto do proprietário nem suspeitar que o animal tem
a doença. Nesse caso, acredita-se que músculos e ligamentos fortes estejam conseguindo manter a
articulação no lugar.

 



S A Ú D E
Dependendo do grau de incongruência articular, ocorre a proliferação dos tecidos locais com
presença de fragmentos ósseos dentro e fora da articulação. Isso leva a um processo inflamatório
bastante doloroso. São sinais clínicos clássicos da displasia coxofemoral: mancar das pernas
traseiras, expressar dor ou desconforto ao caminhar, relutar em subir degraus e em se levantar. Se
não tratada, a displasia pode levar à perda gradual da mobilidade traseira.
Diagnóstico
Como nem todo animal displásico apresenta sintomas, a única maneira de saber se ele tem a doença é
por meio de exames radiográficos. O diagnóstico definitivo deve ser realizado aos 12 meses de idade
por meio de radiografias realizadas em centros veterinários de respaldo. Caso seu Golden apresente
possíveis sintomas de displasia antes dessa idade, consulte seu médico-veterinário para agendarem
exames radiológicos prévios.

Outras causas associadas ao aparecimento da displasia coxofemoral
Algumas situações podem contribuir para a predisposição genética à displasia se expressar, e podem
também complicar o quadro de um animal displásico. Vejamos quais são:
Falta de vitamina C
Muitos veterinários recomendam a suplementação diária de vitamina C para filhotes com tendência a
apresentar displasia, e também para os adultos já afetados. Sabe-se que a vitamina C é um componente
alimentar complicado de manter viável nos alimentos industrializados. O organismo dos cães
produz vitamina C, mas a quantidade produzida pode não ser suficiente para combater degenerações
de caráter hereditário. Acrescente 500mg de vitamina C (comprimido, de preferência com
bioflavonóides) à dieta de filhotes até 6 meses de idade. A partir dessa idade, pode oferecer 500mg
duas vezes ao dia (em duas refeições, separadamente) ou 1.000mg em uma das refeições. 
Obesidade / Dieta hipercalórica
O excesso de peso é inimigo do bem-estar e da saúde de qualquer animal (ou pessoa). Mas no caso de
indivíduos displásicos, a obesidade é ainda mais problemática, já que mais pressão é colocada sobre as
articulações fragilizadas. O respeitado Tratado de Medicina Veterinária (Ettinger) chega a
recomendar a redução de peso como principal medida para pets com problemas oteoarticulares.
Fato é que pets displásicos magros costumam ter um prognóstico muito melhor. Mantenha seu cão
sempre esbelto e vocês dois serão poupados de sofrimentos futuros relacionados à obesidade.
Limitar o acesso aos alimentos é outro modo de evitar ingestão calórica excessiva. Estudos mostram
que deixar comida à vontade ou alimentar o pet toda vez que ele pedir aumenta a incidência de
doenças osteoarticulares nos filhotes suscetíveis. Evite isso estabelecendo desde cedo horários para
as refeições.
Excesso de cálcio
Não suplemente a dieta do filhote com cálcio sintético. Essa orientação é especialmente importante
para os filhotes de intenso crescimento, como os de raças grandes e gigantes. Estudos mostram que o
cálcio sintético interfere na maturação e modelação dos ossos e das cartilagens durante a fase de
crescimento. Também já foi documentado que o excesso de cálcio atrapalha a absorção de zinco e de
magnésio pelos intestinos. Dietas industrializadas dispensam completamente a necessidade de
ofertar cálcio.Na verdade, o organismo lida muito melhor com leves deficiências de cálcio do que
com excessos desse mineral.

 



alta de exposição direta ao sol
Vale lembrar que a exposição diária ao sol também contribui para evitar desequilíbrios. Os raios
solares têm radiação ultravioleta, que em contato com os vasos sangüíneos da pele, ativa a vitamina
D advinda dos alimentos. Uma vez ativada, a vitamina D ajuda o organismo a reter o cálcio,
absorvendo esse mineral no intestino. É por isso que banhos de sol regulares são importantes para os
ossos do filhote crescerem saudáveis.
Mas aquela cochilada na frente da janela ou porta de vidro fechada não conta. O animal tem que
ficar diretamente exposto aos raios solares. Sol “filtrado” por superfícies de vidro perde os raios
ultravioletas e fica reduzido a uma fonte de calor. Essa orientação é particularmente importante
para filhotes que crescem em apartamento, principalmente os de porte grande.

Atividades físicas extenuantes
Filhotes e jovens apresentam articulações e ossos vulneráveis e não devem ser estimulados a praticar
atividades físicas intensas, como agility ou corrida, ou a subir e descer escadas. Brincar ainda é o
melhor exercício para os animais em crescimento. Cães adultos displásicos podem se beneficiar com a
prática regular de exercícios físicos de baixo impacto como natação e caminhadas leves.

Permanência em pisos escorregadios
Não permita que os cães corram ou mesmo permaneçam por muito tempo sobre pisos escorregadios. A
força exigida para o animal se equilibrar coloca pressão demais sobre a frouxa articulação
coxofemoral. Se as unhas estiverem compridas e os pêlos entre os coxins (“almofadas” das patas)
estiverem longos, pior ainda. Apare-os para aumentar a aderência das patas ao piso. Para deixar as
unhas dos cães bem curtinhas, sem tirar sangue e sem causar dor ao animal, você pode utilizar um
aparelho chamado Dremel

Outras doenças comuns no Golden Retriever
A raça é predisposta além da displasia coxofemoral e de cotovelos, a doenças oculares (atrofia
progressiva de retina, cataratas), doenças cardíacas (das - estenose sub ártica), essas principais
doenças devem ser evitadas e previnidas antes do acasalamento de dois cães reprodutores, isso
diminui a incidência de problemas genéticos comuns na raça.

Todos nossos cães são testados antes de reproduzir para as principais doenças presentes na raça e
você tem acesso aos laudos médicos dos cães disponíveis a livre acesso no nosso website, ou via e-
mail caso solicite. como médica veterinária sou muito transparente com a saúde dos meus cães e
criteriosa com os acasalamentos, se você tiver qualquer dúvida com relação ao nosso controle, se
quiser disponibilizar nosso contato para seu médico veterinário de confiança terei o prazer em
esclarecer todos nosso cuidados com melhoramento genético. 

 

S A Ú D E

Apesar de todo cuidado na reprodução e seleção
genética é IMPOSSÍVEL garantir que nenhum cão
vá desenvolver nenhum tipo de doença durante

sua vida. Apenas garantir que todo cuidado
necessário e disponível a ser feito antes do

acasalamento, de acordo com recomendações
científicas disponíveissão feitos 



C A S T R A Ç Ã O
Muitos clientes questionam o motivo da obrigatoriedade da esterilizacao dos filhotes vendidos
para companhia do canil. Todos nossos filhotes sao vendidos com contrato de castração e sempre
explicamos que o principal motivo e "AUMENTO SIGNIFICATIVO DA LONGEVIDADE DOS CÃES ", leia
abaixo as principais vantagens da esterilização de caes e gatos: (sempre recomendamos a cirurgia
feita entre 8 e 12 meses).

Castração tem foco em prevenção de doenças e não em monetização!!!

Muito se fala que a castração é a melhor saída para cães e gatos saudáveis. Alguns especulam que
essa seja apenas mais uma desculpa para veterinários orenarem despesas e ganharem dinheiro,ou
para criadores nao terem concorrência, mas será mesmo?
Nesse texto você poderá conferir algumas razões pelas quais a castração de cães e gatos torna-se
efetiva no quesito bem estar animal. 
Pensa-se que o principal motivo para realizar o procedimento é evitar a proliferação indesejada dos
animais. Entretanto uma série de doenças de fundo hormonal podem ter seus níveis de ocorrência
abaixados ou praticamente levados à zero.
Como exemplo disso, em machos há redução das chances de problemas de próstata como as
hipertrofia e hiperplasia prostáticas e cistos que podem causar no animal compressão do reto e
consequentemente dificuldade de defecar, ou ainda, dificuldade de esvaziamento da bexiga devido à
perda de tônus vesical (elasticidade, resistência e controle da bexiga). 
Nas fêmeas, doenças importantes podem ser praticamente extintas, tais como, hiperplasia
endometrial cística; piometra (infecção no útero); tumores de mama, útero e ovários e mastite
(inflamação das mamas). Também se evita que os animais contraiam doenças sexualmente
transmissíveis, como o tumor venéreo transmissível, mais conhecido como T.V.T.
Além das doenças acima citadas, a castração pode atenuar alguns comportamentos deixando o
animal mais calmo, como por exemplo, o fim das vocalizações dos felinos, fim da demarcação de
território (xixi em lugares indesejados), os animais ficam mais socializáveis com outros. Para
frequentar creches ou hotéis "pet friendlys"seu animalzinho precisa obrigatoriamente estar
castrado, a castração facilita o manejo da matilha, evita brigas e disputa de territórios.
 
Um aspecto importante que também deve ser levado em consideração é o aumento da expectativa de
vida do animal, uma vez que machos castrados vivem cerca de 14% e fêmeas cerca de 26% a mais que os
animais não castrados.

Por isso, pensar na castração não é somente um exercício de cidadania para a extinção de cães
errantes e doenças transmissíveis ao humano, é também um exercício de cuidado e amor do
proprietário que zela pelo bem estar e qualidade de vida do seu animal de estimação.
A reprodução de cães de raça deve ser feita de forma criteriosa, alem dos exames obrigatórios
(displasia coxofemoral, cotovelos, olhos, coração e DNA), é preciso avaliar as condições de fenótipo
que buscamos, além de avaliarmos temperamento compatível com o padrão da raça, os cuidados com
uma ninhada são especificos e exigem dedicação total, um trabalho que deve ser feito por
profissionais.

 



Ao long0 dos anos de criação e convívio com a raça Golden Retriever, adquirimos vasta experiência
nos cuidados e manejo dos cães, aliado a minha formação acadêmica em medicina veterinária (2007-
2011), cursando mestrado em reprodução animal, consigo falar com propriedade sobre todas as
mazelas genéticas que acometem a raça, especialmente cuidados com neonatos e pediatria, portanto
sempre me coloco a disposição de todos os clientes para dúvidas e orientação vitalícia sobre
cuidados com seu Golden. diferentemente de um pet shop ou criador comercial, sempre disponibilizo
meu whats app pessoal para meus clientes, para serem contatado em emergências ou para qualquer
tipo de dúvida.

tenham um médico veterinário de confiança, e jamais leve seu animalzinho em um hospital 24 horas
ao menos que seja extremamente necessário, grandes centros hospitalares possuem maior
circulação de agentes infecto-contagiosos, em horários não convencionais costumam contratar
profissionais recém formados ou com pouca experiência e um atendimento ruim pode resultar num
desastre para seu filhote. 

se você residir em uma grande cidade que disponha de opções de plano de saúde, recomendo fazer
pois na medicina veterinária internações, medicamentos e cirurgias são oneradas avaliando peso e
tamanho dos animais, e goldens são cães de porte grande. o custo benefício do plano de saúde se
paga facilmente na realização da castração, que deve ser feita preferencialmente aos 12 meses de
idade, além da cobertura emergencial para internações e exames de alto custo.

em casos de viagens nós disponibilizamos hotel para seu pet, consultem valores e vagas em datas
comemorativas.
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-O filhote deve comer entre 300 e 450 gramas por dia, dividido em 3 refeições (cada medida possui 100 gramas),
nos 3 primeiros dias misturar sache com sabor (ou frango/carne cozido desfiados) ao alimento para estimular
ingesta. Caso o filhote não ingira a quantidade adequada diaria entrar em contato comigo. Coloque o
alimento, deixe disponivel por 5 minutos, depois retire e ofereça somente no horario da proxima refeição.
- água a vontade
- quando o filhote for abaixar para fazer xixi, ou cocô sempre 10-20 mintuos após se alimentar) pegar no colo e
colocar em cima do tapete higiênico, repetir isso sempre que ele for fazer as necessidades, eles aprendem por
repetição, quanto mais vezes você repetir, mais rápido ele irá aprender. Restrinja o espaco dele nesse início até
que aprenda.
- passeio em rua ou pet shop ou qualquer local que outro cão teve acesso apenas após a última dose da vacina
com 120 dias de vida, até então somente dentro de casa.
- fezes amolecidas nos primeiros dias são normais, desde que o filhote esteja ativo, brincando, se alimentando
adequadamente, é normal devido a mudança repentina de ambiente, viagem entre o canil até o novo lar e
principalmente por ser tudo novo na vida do novo compaheiro, se notar fezes líquidas ou junto com sintomas
de apatia, tristeza, e falta de apetite, entrar em contato comigo.
-vermifugar e vacinar novamente nas datas descritas no pet passaporte. 
- brinquedos tipo “kong”, de corda ou ursos de pelucia liberados com supervisão, 
-petiscos liberados em pequena quantidade após 15 dias da chegada, antes disso opte por frutas ou alimentos
naturais como petisco.
- filhotes dormem muito, até 16 horas por dia, porém quando estiverem acordados precisam estar dispostos e
brincando, com apetite e alegres. 
Filhotes tambem soluçam muito, é normal, como bebês, vai diminuindo conforme 
crescem, eles tambem respiram mais rápido, tem batidas do coração aceleradas 
além de parecer estarem mais ofegantes, mesmo em repouso, em filhote essas 
funções são mais aceleradas.
-vômitos e diarreia líquida não são normais, ao notar esses sintomas entrar 
em contato comigo.

R E S U M O



E lembrem-se não existe dúvida boba, ou horário ruim, sempre que surgir
qualquer questão entre em contato conosco!

whats app dra. isabella calli.  - (11) 98090-6718

website:  www.goldencalli.com

lojinha: tudodegolden.com.br // instagram tudodegolden_
faço atendimento e consultoria dos produtos por whats app e enviamos pelos
correios

instagram/Facebook : golden Calli 

se puderem avaliar nosso canil e atendimento no google ficarei imensamente
agradecida, somos um canil pequenino, familiar, desde 2008 criando a raça dentro
da minha casa com minha família, dedicação exclusiva ao melhoramento genético
e saúde deles, cada cliente que disponibiliza um pouquinho de tempo para essa
avaliação nos estimula cada vez mais a melhorar nosso trabalho e atendimento.

sempre recebemos visitas no nosso canil e casa com agendamento prévio, é sempre
um prazer mostrar nosso trabalho e nossos cuidados! 
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