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Anexo 01 

28 Truques Definitivos para Fazer o Cachorro 

Parar de Latir Imediatamente 
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Anexo 01 

Este material foi criado a partir de novas trocas de experiência entre 

leitores e o blog Projeto Adestramento para Cães. 

Essa troca de experiência foi definitiva para encontrar novas 

soluções para reduzir o barulho causado pelo latido excessivo do 

cachorro, principalmente em adição ao método que ensinamos no 

nosso eBook 28 Truques definitivos para Fazer o Cachorro 

Parar de Latir Imediatamente. 

Especificamente, esta atualização deve ser utilizada em conjunto 

com a dica 01 do Método ensinado no eBook. 

Dessa forma, fica este anexo adicionado e vinculado ao eBook, 

especificamente em relação a sua dica 01, para cães que latem no 

portão de casa. 
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Por que há cada vez mais relatos de latidos excessivos? 

Recebemos enxurradas de questionamentos sobre por que os cães 

parecem latir mais hoje em dia, e por que parecem estar mais 

agressivos, difíceis e histéricos. 

Muitos leitores do blog Projeto Adestramento para Cães relatam 

estar enfrentando uma verdadeira guerra para disciplinar seus 

animais e tentar fazê-los parar com a destruição dos móveis e com 

os latidos insistentes. 

De fato, os cães estão se tornando um problema de segurança 

pública, a cada dia que passa.  

Muitos têm sido atacados pela vizinhança com veneno e outras 

formas de violência. Há relatos de famílias que foram agredidas por 

causa de seus cães, e de hostilidades de ambos os lados causadas 

pelo latido agoniante de animais estressados. 

 

O latido dos cães - tudo o que não sabemos 

Conforme explicamos no nosso eBook 10 Mitos do Latido 

Excessivo do Cachorro, o animal não late o tempo todo por 

instinto ou por ser sua forma natural de comunicação. 

No mundo selvagem, lobos e cães não ficam fazendo barulho 

apenas por birra. 

Um lobo que subitamente comece a uivar durante a caça vai acabar 

passando fome. 
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Lobos que vocalizam com insistência chamam a atenção sobre si e 

o bando. Mesmo as grandes alcateias podem ter predadores 

poderosos. Alertá-los sobre a localização do grupo é um tiro no 

próprio pé. 

A imagem que fazemos do lobo uivando para a lua cheia é um mito. 

Lobos vocalizam apenas quando devem defender o território, 

quando há fêmeas no cio, quando precisam reunir o bando e nas 

situações em que o lobo alfa (que pode ser a fêmea) precisa 

castigar um dos integrantes - uma forma de "educação canina". 

Os cães selvagens também seguem esse código de conduta. Não 

latem por latir, não ficam se esgoelando a noite toda. 

Por serem menores e mais frágeis, os cães selvagens devem 

utilizar sempre o elemento surpresa nas suas caçadas e nas 

guerras territoriais em que se envolvem. 

As suas táticas de ataque são, ironicamente, o silêncio. Eles se 

esgueiram em bandos, cercando a vítima e impossibilitando sua 

fuga. Apenas quando o cerco está feito é que eles se mostram, 

latindo e "terminando o serviço." 

Mesmo nas cidades, os cachorros domesticados se comportam 

como seus parentes selvagens, quando são abandonados na rua. 

Ao viverem durante anos vagando soltos eles se organizam em 

matilhas e seguem seu instinto natural. Eles são sérios, obstinados, 

caminham todos em uma única direção, seguindo o líder, e não 

latem, a menos que haja uma cadela no cio por perto ou tenham 

que disputar território e alimento. 
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Então por que meu cachorro se esgoela a noite toda?? 

Nossa vida moderna causou isso aos nossos mascotes. Hoje os 

animais ficam mais tempo presos dentro do pátio ou na casa do que 

antigamente; eles interagem menos com os donos, que trabalham 

fora durante o dia inteiro. No retorno, às vezes gastam um ou duas 

horas por dia com passeios automáticos pela vizinhança. 

Cães não gostam de passeios automáticos. Com exceção de 

algumas raças específicas, cães gostam de passeios interativos, 

em que eles podem verificar curiosamente as redondezas, talvez 

explorar lugares desconhecidos, fazer amizade com outros animais, 

brincar com eles, brincar com o dono, correr, cheirar, lamber. 

Animais que não têm acesso a isso com regularidade tendem a ser 

infelizes, chatos, revoltados. 

 

O mundo de hoje é uma loucura 

Além de tudo isso, há uma condição que animal nenhum vivenciou 

anteriormente: a escalada assustadora de ruídos e cheiros nas 

cidades de hoje. 

Um animal preso dentro de um pátio tem contato diário com 

centenas de cheiros diferentes de pessoas que se aproximam do 

seu portão e vão embora; de outros animais (cães, gatos, ratos, 

pombas) e de comida/lixo/sujeira/esgoto... 

Pense no que pode representar para um cão os ruídos altos das 

motocicletas, do escapamento dos carros, das bombas em época 
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de festa, das conversas altas e do som absurdo de "música" nos 

carros.  

 

Quanto cachorro louco - eles correm atrás dos veículos 

Talvez agora compreendamos por que aquele animal passa o dia 

inteiro na beira da calçada, sob o sol escaldante, apenas para 

perseguir automóveis e motocicletas. 

São inimigos que devem ser abatidos, por causa do ruído que os 

atiça, por causa da velocidade e da agressividade com que se 

aproximam do seu território. 

Para eles, carros e motos não são máquinas, são criaturas 

ameaçadoras. 

 

Mas você não quer teoria, você quer a prática! 

Nosso objetivo neste anexo é alimentar o Método 28 Truques para 

Fazer o Cachorro Parar de Latir Imediatamente com informações 

atualizadas. 

Muitas das nossas dicas foram testadas por nossos leitores. 

Algumas foram inclusive sugeridas por eles, e verificamos sua 

eficácia, anexando-as, posteriormente, ao nosso Método. 

O material que você adquiriu é resultado de uma construção 

conjunta com nossos leitores, que atestam os métodos que 

funcionaram para eles e aqueles que não deram muito certo. 
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Dessa forma, desenvolvemos atividades práticas para adestrar o 

cachorro em um sem-número de situações em que isso é 

importante. 

E não apenas isso, nós conseguimos descobrir (sempre com o 

auxílio do leitor) maneiras de fazer o cachorro voltar a comer ração, 

quando ele se recusa, por exemplo; também formas caseiras de 

diagnosticar possíveis doenças e condições de saúde do 

animalzinho. 

Isso nos deixa imensamente satisfeitos! É por essa razão que o 

Projeto Adestramento para Cães continua crescendo em 

visualizações e acessos diários. 
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Aviso 

Este material é parte integrante do Projeto Adestramento para 

Cães, e não deve ser copiado ou comercializado. 

Eventuais cópias parciais (e sempre indicando a fonte) podem ser 

solicitadas através do endereço eletrônico adestra@outlook.com. 

Nosso Método é uma sugestão de treino e deve ser utilizada de 

acordo com a viabilidade pessoal e prática de cada situação. 

Animais de estimação devem ser observados com cuidado e 

respeitados no seu próprio território, evitando-se, dessa forma, 

ferimentos e situações que fujam ao controle. 
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Cães que insistem em latir no portão/pátio 

Para cães que latem com obstinação para o portão de casa, ou 

ficam latindo no pátio, é necessário compreender como funciona 

seu instinto natural e a forma como o cachorro se comporta quando 

não está satisfeito ou feliz. 

Muitos animais, ao terem sua visão bloqueada por tapumes (como 

explicado em 1. Cachorros que latem no portão - 28 Truques 

Definitivos para Fazer o Cachorro Parar de Latir Imediatamente) 

conseguem se acalmar e diminuem muito o barulho. Alguns até 

param totalmente de vocalizar, permanecendo quietos e 

comportados enquanto a situação estiver controlada - isto é, 

enquanto nada de anormal acontecer. 

Acontece que há relatos dos nossos leitores do blog Projeto 

Adestramento para Cães que alguns cachorros não param de latir 

mesmo nessas situações, o que configura um comportamento muito 

exacerbado do animal. 

 

Verificando o que há de errado 

Uma das formas mais simples de resolver o problema é verificando 

se o animal encontra-se estressado, infeliz, com frio, fome, tédio, 

medo ou doente. 

Essas situações tornam sua vida muito miserável, fazendo-o acoar 

em demasia. 
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Cães que passam o dia inteiro amarrados em algum ponto do pátio 

são mais propensos a latir sem trégua. Muitas vezes seu latido 

pode ser o chamado ao dono, para que este o venha resgatar; 

pode, também, ser um comportamento auto-satisfatório: o animal, 

por falta do que fazer, late até cansar - o que pode demorar muito. 

É normal o cachorro também chorar por estar molhado. Às vezes a 

casinha tem infiltrações, o que deixa seu cobertor e travesseiro 

completamente encharcado. Novamente, o animal vai chamar pelo 

dono. 

 

E aí reside o problema... 

Ao chamar pelo dono, e ser atendido, o cachorro vai se habituar a 

latir mesmo que nada esteja errado, apenas para chamá-lo outra 

vez. 

Essa vai ser sua recompensa. 

Nesses casos, aconselhamos o dono a tentar resolver qualquer 

problema que o animal esteja vivenciando apenas quando ele não 

estiver vendo. 

Seu cachorro está com a cama molhada? Peça para que alguém vá 

chamar sua atenção; enquanto isso, troque seu cobertor sem que 

ele veja. 

Não tem ninguém para distraí-lo? Dê um pouco de ração pra ele no 

outro lado do pátio e, enquanto isso, troque suas roupas de cama. 
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Muitas vezes, somente tornando seu ambiente menos 

"desgraçado", conseguimos resultados surpreendentes. 

Pudera! Cães são criaturas vivas que sentem e precisam de um 

mínimo de conforto. 

 

Mas e se o cachorro precisa ficar amarrado o dia inteiro? 

Alguns animais devem ficar presos durante o tempo todo. Isso em 

especial se aplica a cães de guarda e animais que vivem em pátios 

em que existem objetos delicados e quebráveis, ou plantas 

sensíveis que não aguentariam o xixi ou suas escavações. 

Nesse caso, uma boa ideia é a correia-guia. Ao prender o cão em 

uma guia fixa e deixar que ele se movimente em toda a extensão 

dessa guia, ele vai acreditar que está solto, diminuindo sua 

sensação de abandono. 

Guias de correr, como são conhecidas, permitem que o cachorro se 

movimente do fundo do pátio até próximo ao portão, por exemplo, 

iludindo-os com a liberdade. 

 

Coloquei um tapume no portão e não adiantou!!! 

Vamos dar algumas dicas para quem não conseguiu resolver o 

problema do portão com a aplicação do tapume. 

Mas primeiro vamos verificar por que um cachorro segue latindo 

mesmo sem enxergar o que está por trás do tapume. 
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Cachorros difíceis ou temperamentais 

Alguns cães podem se tornar agressivos e temperamentais pelas 

circunstâncias que definimos anteriormente. 

Eles se sentem entediados, chateados por estarem presos em um 

pátio. Se pudessem fugir, pode apostar que eles o fariam. 

Mas, sem conseguir fugir, sem conseguir encontrar um meio de 

distração, eles fazem apenas aquilo que podem: se tornam chatos. 

Eles demonstram sua inconformidade através de pequenos atos, 

como destruir tudo o que está a seu alcance, latir de forma 

repetitiva, às vezes uivando também, e até atacando o dono. 

Se o seu cão está demonstrando essas atitudes, em especial a 

última, é porque ele já se encontra em uma situação limite de 

estresse. 

 

Corrigindo através de truques 

A maneira mais fácil de corrigir algumas atitudes erradas do 

cachorro é distraindo-o delas. 

Por exemplo: se seu cão rasga tudo, destrói a mobília, as plantinhas 

que você plantou na horta e acaba com a correspondência antes 

mesmo dela chegar a suas mãos, distraia-o com outra coisa, 

impedindo-o de agir dessa forma. 
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1. Crie um ambiente divertido 

Se o cachorro vive em um pátio totalmente pavimentado, com 

lajotas ou tijolo, experimente criar um local com um pouco de terra 

para ele se esbaldar durante a noite. 

Faça assim: dependendo do porte do seu animal de estimação, 

adquira um balde ou uma bacia e a encha de terra. Esconda 

brinquedos ou guloseimas na terra, para que ele tenha o que fazer 

durante muito tempo. 

Aumente o grau de dificuldade: amarre alguns dos brinquedos ao 

fundo da bacia, perfurando-a com um prego, ou fazendo a corda 

passar por ela e a ancorando em uma pedra ou tronco. Quando o 

cachorro escavar e encontrar o brinquedo, ele não vai conseguir 

retirá-lo dali, e vai ficar muito tempo entretido tentando arrancar seu 

prêmio. 

Essa distração encerra dois aprendizados importantes: ao distrair o 

cachorro, ele para de latir ou destruir as outras coisas do pátio que 

não devem ser destruídas; e, ao mesmo tempo, ele pratica o 

exercício natural do cão, que é a caça. 

 

Mas ele vai fazer uma bagunça no pátio por causa da terra!! 

Sim, o cachorro vai atirar terra pra tudo quanto é lado, isso com 

certeza. 

Que tal uma versão mais light (e menos divertida) da dica da bacia 

com terra? 
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2. Amarre um brinquedo em algum lugar 

Ao se tentar fazer o cachorro ficar ocupado durante muito tempo, é 

necessário lançar mão de recursos mais intrincados de distração. 

Faça assim: verifique os brinquedos que seu cachorro mais gosta e 

selecione alguns. 

Esses devem ser dados a ele apenas nos momentos em que você 

desejar silêncio. 

Siga um ritual para dar esses presentes a ele: faça festas, brinque 

durante um tempo, para que ele fique animado com o presente. Isso 

o fará dar uma atenção especial ao brinquedo, permanecendo mais 

tempo interessado nisso do que em fazer bagunça. 

Turbine a situação: amarre o brinquedo em um local alto e o deixe 

pendente, para que o cachorro o puxe com força. 

Se for uma bola, faça passar uma corda grossa por dentro e a 

pendure em algum lugar alto. A ideia é que o seu cachorro vai ficar 

pulando para pegá-la, pendurando-se nela. 

Mas atenção: não a deixe muito alto, pois o animal pode ficar 

frustrado por não conseguir conquistá-la, resolvendo latir por 

"despeito". 

Aumente seu interesse: que tal utilizar a dica que demos no Método 

28 Truques Definitivos para Fazer o Cachorro Parar de Latir 

Imediatamente? 

Faça alguns furos em uma garrafa pet. Insira grãos de ração, de 

modo que alguns caiam de vez em quando. Feche-a bem e deixe 
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seu cachorro tentar tirar as guloseimas uma a uma durante a noite 

toda. Isso vai ocupá-lo por várias horas. 

Turbine mais essa dica: amarre a garrafa em algum lugar, de forma 

que ele não consiga carregá-la consigo. Ele vai ter duas tarefas 

impossíveis para resolver: como libertar a garrafa da corda e como 

retirar a ração. 

Use a criatividade: seu cachorro gosta de brincar com bolas? Fure 

uma, de preferência de borracha ou couro, e coloque a ração dentro 

e o deixe brincar durante vária horas. 

 

Ele não gosta de ração!!! 

Alimento não o tenta? Tudo bem. Que tal dar uma volta em um 

shopping e verificar o que as crianças gostam de fazer? 

Animais domésticos e crianças são muito parecidos. Acredita-se até 

que a mentalidade de um cão seja equiparável a de uma criança de 

2 anos de idade, isso na sua capacidade em resolver problemas e 

decorar palavras. 

 

3. Criando um brinquedo diferente 

Dependendo do porte do seu cachorro, ele vai adorar se você fizer 

uma piscina de bolinhas, como aquelas que existem no shopping. 

Cães preferem bolinhas de pano. Uma boa ideia é fazê-las com 

meias velhas, com bastante recheio. Coloque em uma bacia que 

seja suficiente para seu porte e encha de bolinhas apenas durante o 
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horário em que ele não pode ficar latindo. Passado isso, retire tudo, 

para que ele não se acostume com o brinquedo. 

Turbine a ideia: feche as bolinhas de meia com um nó e amarre 

uma corda nelas. Deixe-as pendentes em galhos de árvore ou 

amarradas em outra coisa, várias delas. Ele vai enlouquecer e vai 

tentar arrancar tudo de uma vez. 

Esse tipo de distração não causa tanta bagunça e sujeira. Basta 

saber qual delas vai entreter durante mais tempo seu cachorro. 

 

Os brinquedos e o tapume não ajudaram!! 

Os brinquedos e os tapumes são situações que construímos para 

evitar que você tenha que adestrar seu cachorro. 

O tapume e as invenções criativas são uma forma de alterar seu 

ambiente, criando um espaço mais amigável e divertido para ele. 

Os brinquedos são a tentativa de distraí-lo durante as horas em que 

não pode latir. 

Juntos, os brinquedos para distrair e a alteração de ambiente, 

devem resolver a maioria dos casos de latidos e comportamentos 

ruins. 

Eventualmente, no entanto, alguns cães podem continuar com o 

comportamento errado, fruto de sua obstinação e hábito arraigado. 

Nesse caso, deve-se optar pelo adestramento disciplinar, que o 

ensinará o que se espera dele, em termos de comportamento. 
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4. Adestrando seu cachorro 

Para quem dispõe de tempo, sob vários aspectos, é sempre melhor 

educar seu mascote, treinando-o e o adestrando a respeitar os 

momentos de silêncio, do que meramente criar distrações ou 

mudanças no seu habitat. 

Além disso, o cachorro que respeita o dono consegue interagir com 

maior qualidade com este. Ele percebe que "alguém está no 

controle" e isso o libera para apenas aproveitar a vida. 

Ao contrário, cães criados sem qualquer disciplina são propensos a 

se tornar agressivos e mandões, pois parecem acreditar que sobre 

eles recaiu a responsabilidade de dominar seu grupo familiar, 

tornando-os cães alfa. 

 

Treino 01 - recompensas 

Ao passear com seu cachorro, esteja atento ao comportamento 

dele. Muitos animais demonstram de várias formas seu 

comportamento problemático durante o passeio.  

Alguns cães insinuam isso arrastando o dono pela guia, latindo para 

os outros animais e pessoas e fazendo tudo o que tiverem vontade. 

Comportamentos assim denunciam a falta de adestramento, 

imprescindível para aquele mascote. 

Da próxima vez que sair com ele, experimente fazer assim: 

Leve-o na guia, mas sem testar a força com ele. Não o puxe, não 

bronqueie com ele, apenas mude de direção várias vezes. Faça 
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isso até que ele olhe pra você, tentando entender seu 

comportamento exótico. 

Quando ele fizer isso, pare e dê um biscoito, elogiando-o. 

Repita até que ele ande sempre ao seu lado, seguindo seu passo e 

olhando pra você pra saber pra onde deve se dirigir. Não esqueça: 

ao manter o passo na mesma velocidade e olhar pra você ele deve 

ganhar um prêmio.  

Faça isso e verá que sempre que você parar para presenteá-lo ele 

vai sentar e esperar, bem comportado. 

 

Qual a finalidade desse treino? 

Esse treino tem por finalidade ensiná-lo a observar você. Muitos 

animais não sabem que estão agindo errado ao latir em demasia. 

Eles não o conhecem tão bem quanto você pensa. 

Ao obrigá-lo a olhar nos seu olhos, ele vai se tornar um animal mais 

observador. O fato de ganhar guloseimas para obedecê-lo vai ser 

ainda mais interessante. 

Todo o processo deve ser repetido até você ter certeza que ele 

compreendeu bem. 

Lembre-se: você não deve tentar adestrá-lo contra os outros hábitos 

ruins, como latir para as pessoas ou outros animais durante o 

passeio.  
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O treino tem apenas três objetivos: 1) caminhar a seu lado na 

mesma velocidade; 2) sentar quando você interromper a caminhada 

e 3) aprender a observar você. 

 

Treino 02 - disciplina 

Quando você tiver a certeza que ele compreendeu seu objetivo, 

comece a fase 02 do treino, disciplinando-o quanto aos latidos e à 

agressividade durante os passeios. 

Leve consigo um spray com água. 

Caminhe na velocidade que quiser, tendo em mente que ele deve 

acompanhá-lo no mesmo ritmo. 

Quando outro animal passar por vocês, ou uma motocicleta ou 

ciclista (enfim, qualquer coisa),e ele tiver vontade de latir, borrife o 

spray em sua direção e diga a palavra de ordem, que pode ser 

"não", "para" ou um ruído, como "shhh". 

Repita até que ele comece a compreender que não deve latir 

durante o passeio. 

A proposta é que ele nem mesmo rosne ao ver passar qualquer 

desafeto, como cães, pessoas, crianças e gatos. 

 

Para que serve esse treino? 

A ideia deste treino é prepará-lo para obedecer você e ficar quieto 

quando estiver latindo no pátio. 
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Ao começar a compreender as palavras de ordem, quando ele 

estiver latindo no pátio ou no portão, vai calar-se automaticamente 

quando você mandar. 

Isso é um reflexo condicionado do passeio, por causa da 

assimilação do spray com a palavra de ordem. 

Ele vai recordar do susto de ser borrifado com água e vai 

automaticamente lembrar da palavra que você utilizou para fazê-lo 

calar. 

Ao mesmo tempo, por ter aprendido a observá-lo atentamente 

durante o passeio, para saber em qual direção você vai seguir e em 

qual velocidade, ele vai levar a sério a bronca, recolhendo-se ao 

silêncio. 

 

É muito importante! 

É importante frisar que você só pode passar do treino 01 para o 

treino 02 quando tiver certeza de que ele assimilou o primeiro. 

Evite a tentação de ir direto para o treino 02, de disciplina. Isso 

porque se o cachorro não está prestando muita atenção a você, ou 

se não o respeita muito, tentar discipliná-lo pode não fazer efeito. 

O pulo do gato (ou do cão) é fazer com que ele o respeite e olhe pra 

você com expectativa, sempre que estiver por perto. E só então 

começar a discipliná-lo com o spray. 
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Mas o cachorro não late quando passeamos!!! 

Se o seu mascote não late durante o passeio, encontre os motivos 

que o fazem latir e repita os processos. 

Por exemplo: seu cão late de dentro do pátio para outros cachorros 

da vizinhança? 

Faça assim: acompanhe-o durante algum tempo no pátio. Observe-

o latir. E então, quando ele parar, chame-o para um canto do 

terreno, presenteando-o quando ele chegar perto. 

Vá até o outro lado e o chame, recompensando-o. Faça como se 

estivesse passeando com ele, sem a guia. Ande pelo pátio fazendo-

o seguir seus passos, observando você. 

O processo deve fazê-lo esquecer de latir, por estar muito entretido 

com as guloseimas. 

Habitue-o a passear no pátio seguindo você e adaptando, dessa 

forma, o treino 01. 

Só depois dele estar bem concentrado em observá-lo, comece o 

treino 02, utilizando o spray e uma palavra de ordem para treiná-lo a 

não latir. 

 

As dicas do passeio 

Diferentemente das várias dicas de adestramento que damos no 

nosso blog, esse treino para ensinar o cachorro a passear com você 

sem puxar a guia é um treino de respeito e observação. 
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Existem várias formas de ensinar o cão a se comportar e a não 

puxar a guia, conforme você pode encontrar no nosso blog. 

Mas apenas esse vai preparar o terreno para outros tipos de 

ensinamentos que devem ser aplicados ao animal, como a 

obediência, o silêncio e o respeito. 

 

Como utilizar estas dicas 

Lembre-se de fazer testes com seu animal de estimação. Às vezes 

é possível resolver o problema utilizando apenas um dos truques 

que apresentamos. Outras vezes, pode ser necessário fazer um 

conjunto de experiências, tudo ao mesmo tempo. 

Estude os hábitos do seu cachorrinho e verifique o que é necessário 

para que ele se sinta mais satisfeito e menos infeliz, o que pode 

reduzir consideravelmente os latidos. 

Além disso, dê uma olhada neste artigo aqui, disponível no nosso 

blog: Quando o cachorro fica sozinho em casa. 

Nele, procuramos estabelecer algumas regras para que o animal se 

sinta mais independente e diminua o estrago ao ficar sozinho. 

Muitas dessas dicas podem ser utilizadas para resolver o problema 

dos latidos. 

 

 

 

http://www.adestramento-para-caes.com/2013/05/o-adestrador-de-caes-quando-o-cachorro.html
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Finalizando 

Tenha em mente que seu animal de estimação demonstra, através 

dos latidos, sua inconformidade em relação a alguma desordem no 

universo dele. 

Quando essa desordem parece muito severa, tanto para ele quanto 

para nós, é preciso tomar uma medida para corrigi-la, em primeiro 

lugar. 

Alguns animais "reclamam" sem motivos. Nesse caso recorre-se ao 

adestramento e aos truques que os distraiam. 

Outros, "reclamam" com razão, por estarem tristes, sozinhos, com 

frio, fome, medo ou tédio. Quando isso acontece, é nossa obrigação 

resolver o problema antes de tudo, passando ao adestramento só 

quando o cão estiver mais feliz. 

 

Boa Sorte! 

 




