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FICHA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

Obrigado à Família 

 

 

 Por acolher o Cachorro  

 

 

Com o objetivo de o educar e lhe dar o equilíbrio necessário para se tornar um Cão-

guia para cegos. 

 

 

Nesta missão poderá sempre contar com o apoio da equipa da ABAADV. 

 

 

A Diretora Técnica 

 

 (Filipa Paiva) 
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Introdução 
 
Esperamos que este folheto vos forneça a informação de base necessária para serem bem-

sucedidos na educação deste cachorro. De qualquer modo, a Escola estará sempre disponível para 

vos prestar toda a ajuda e conselhos que necessitem. 

 

O cão que irão educar é propriedade da ABAADV. Como tal, quer as despesas com a alimentação, 

quer as despesas com os cuidados veterinários, são da responsabilidade da Associação. Esta dispõe 

nos seus quadros de um veterinário que devem contactar sempre que necessitem. O cachorro 

encontra-se coberto por um seguro que vos protege contra acidentes. 

 

O primeiro ano de formação é de importância vital no temperamento e crescimento do cachorro e 

todas as atividades deverão ter como objectivo o desenvolvimento de hábitos e características que 

formem as bases de um bom cão-guia. 

 

Quando se deslocarem em espaços públicos deverão levar o cartão que vos identifica como Família 

de Acolhimento e o cachorro deverá andar com o colete que também vos é fornecido. 

 

A Associação manifesta o contentamento de poder contar convosco como Família de Acolhimento e 

deseja sucesso na educação do cachorro, esperando que um dia tenham a satisfação de saber que 

ajudaram um/a deficiente visual a obter uma maior autonomia na sua mobilidade. 
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Comunicação Homem-Cão 
 
O cão tem uma linguagem própria que é indispensável compreender para agir em conformidade. Ele 

funciona por associação de ideias. 

 

Existem três modos de comunicação com o cão: 

 A verbal - as palavras. 

 A para verbal - entoações e ritmos. 

 A não verbal - posições do corpo, gestos e expressão facial. 

 

Para que a mensagem seja clara, tem que haver congruência entre as três. 

 

Por exemplo: 

Não se deve repreender o cão ao mesmo tempo que se sorri ou se abaixa; isto será contraditório 

pois o aspecto visual terá mais importância para o cão, ele reterá o sorriso e postura e não a frase. 

Neste caso, o cão ficará sem compreender que está a ser repreendido e o objetivo desejado não 

será atingido. 

 

Se estas situações se repetirem frequentemente podem originar comportamentos anormais, como 

indiferença ou mesmo agressividade. 

 

O cão associa as sensações que tem através do odor, da audição, da visão, do tato e do paladar e 

reage em consequência. 
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Por exemplo: 

 Através do odor ele reconhece a casa e fica satisfeito pois é um local onde se sente seguro. 

 Pela audição temos as situações em que, por exemplo, quando o cão do vizinho ladra a quem 

passa, o nosso cachorro fica logo atento e pode imitar. 

 No caso da visão existe a situação em que o cão adquire a perceção de sair em passeio, 

sempre que se manuseia a trela, pois associa o objeto ao ato. 

  No caso do tato, sempre que ele faz algo bem feito deve ser acariciado, transmitindo-lhe 

agrado e satisfação. 

 O paladar é de todos o menos importante pois nos cães o que funciona mais é o odor. 

É muito importante que toda a família se aperceba que é preciso rigor para comunicar com o 

cachorro e que todos devem proceder da mesma forma, constante, regular e coerente. 

 

Reacções espontâneas ou impulsivas podem dar maus resultados.  

 

É necessário compreender porque razão o cão reagiu de determinada maneira e nunca esquecer 

que ele não é uma pessoa. 
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A Chegada à Família 
 
A chegada de um novo elemento a casa exige uma reorganização do dia-a-dia. 

 

Numa primeira fase há que criar laços afectivos. 

 

Depois tem que se definir o local onde o cachorro vai dormir, que deve ser um local calmo. 

 

Por fim, e para evitar algum stress, deixá-lo descobrir o seu novo espaço de uma forma calma. 
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Hierarquia 

Um cão bem socializado exige uma hierarquia corretamente estabelecida. Para adquirir a dominância 

face ao cão, tem que se ter em atenção as seguintes regras: 

 

Refeições 

A frequência das refeições depende da idade, comendo 3 vezes por dia (1/3 da dose de cada vez) 

até aos 4 meses, e a partir daí sempre 2 vezes por dia (1/3 da dose de manhã e 2/3 à noite). 

 

Para manter o cão calmo na hora das refeições e para impor a sua liderança, é necessário: 

 Com a taça na mão dar a ordem “SENTA” e aguardar que ele se sente (nos primeiros dias 

pode ser demorado, mas rapidamente aprenderá que a taça só baixa quando estiver 

sentado); 

 De seguida colocar a taça no chão e dar a ordem “ESPERA”; 

 Ao fim de uns segundos (que vão aumentando gradualmente) e caso ele tenha permanecido 

quieto, dar a ordem “COME”. Se ele se levantar deve-se começar de novo o exercício. 

 Enquanto ele espera que seja dada a ordem “COME”, deve manter o olhar na pessoa e não 

na taça. No início, esperar que ele olhe, nem que seja por um segundo, para de imediato lhe 

dar a ordem. 

 Deixar a taça da comida à disposição apenas por um quarto de hora, depois retirá-la quer 

tenha comido ou não. Na refeição seguinte não dar mais que a dose indicada. 

 Durante as refeições da família, o cachorro deve estar sempre no seu tapete ou cama e 

nunca a pedir comida debaixo ou à volta da mesa. Para evitar que esteja inquieto e seja 

tentado a pedir comida, deve ser alimentado previamente. 
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Território 

 

 Atribuir desde o primeiro dia o lugar de dormida do cão. 

Este lugar não deve ser escolhido aleatoriamente. Deve ser um local calmo, como por exemplo um 

canto de uma sala ou uma marquise. Devem-se evitar corredores ou locais de passagem pois além 

de não permitirem um bom repouso, o cão vai vigiar as idas e vindas de cada um (local estratégico 

para se tornar dominante). Por outro lado podem e devem existir locais e sítios interditos, como por 

exemplo os quartos, as camas, os sofás, debaixo da mesa quando estiverem a comer, e outros que 

entendam. 

O local de dormir é também o local para onde ele vai, sob ordem, para estar sossegado ou quando 

fez uma asneira. 

 

Não se deve incomodar o cão enquanto estiver a dormir, o seu repouso é indispensável para um 

bom equilíbrio e crescimento. 
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 Para ter um cão equilibrado é necessário criar limites comportamentais. 

São importantes na vida do cachorro, os momentos de interação mais ou menos intensos onde vai 

ser solicitada a sua atenção (o jogo, as saídas para a cidade, os passeios no campo ou na praia, as 

idas à escola para pequenas formações, etc.) e a estimulação sensorial máxima através de contacto 

com todo o tipo de pessoas (homem, mulher, criança, idoso, bebé) e diferentes espécies animais 

(pássaros, gatos, cavalos, etc). 

 

Quem decide estes momentos são as pessoas: 

 Quando ele for buscar uma bola, não jogar com ele. Esta diversão tem que ser uma iniciativa 

da pessoa. 

 Quando se estiver a brincar com ele também deve ser da pessoa, a iniciativa de parar, 

devendo para isso estar-se atento, para antecipar sinais de cansaço. 

 Da mesma maneira se ele for buscar a trela não se leva a passear, pois não é o cachorro que 

decide quando é o momento de passeio, mas sim o dono. 

 Nas portas e escadas nunca deixar o cachorro forçar a passagem à frente. Quem passa 

primeiro é o dono. 

 Não se deve consolar o cachorro que se vem proteger nas pernas do dono, deve desviar-se a 

sua atenção através do jogo. 

 Os comportamentos de defesa e de guarda devem ser sempre reprimidos. 

 Quando houver convidados em casa, não fechar o cão. Ele deve estar presente sem no 

entanto poder saltar para eles, devendo para isso, ser ignorado numa primeira fase de 

aproximação. Quando as visitas já estiverem instaladas, e se lhe quiserem fazer festas 

devem-no fazer com calma e sempre cumprindo com as mesmas regras da família. 

 

 

 

 
 
Necessidades Fisiológicas 
 

 

 

 
Deve-se ter sempre em atenção que a Família é agora a nova “matilha” 

deste cachorro. Compete-lhe, assim, estabelecer logo de início a 
hierarquia, em que lhe cabe a chefia. 

 
 

 

Desde muito pequeno, o cachorro aprende com a mãe 

o reflexo de fazer as necessidades sistematicamente 

depois de mamar. 

Para dar continuidade a esta aprendizagem, é 

importante saber que o cachorro vai fazer as suas 

necessidades sempre que tiver vontade e 

especialmente depois de comer, de brincar ou de 

acordar. Por isso é importante levá-lo ao local onde as 

deve fazer, sempre que uma destas situações ocorra 

ou quando se pressinta que se está a preparar para 

isso (começa a andar à roda e a baixar-se).  
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Ao levá-lo deve-se dar a ordem “BESONHA” (do francês besoins –necessidades) e repeti-la quando 

estiver a fazer. No fim deve-se felicitá-lo calorosamente. 

 

Não voltar para casa sem que o cachorro tenha feito as necessidades.  

 

Se ele começar a fazer dentro de casa, deve ser surpreendido com um forte “NÃO”, e levado ao local 

habitual e correto onde deverá terminar e aí sim, será felicitado. Após ter feito as necessidades em 

casa ou mesmo na rua, não apanhar o que ele fez, à sua frente porque irá associar a uma 

brincadeira. É muito importante saber que não adianta repreender o cachorro quando ele já fez as 

necessidades dentro de casa sem ninguém ver. Ele não associa qualquer castigo que então lhe 

apliquem (por ex. esfregar o focinho nas necessidades) a ter feito algo de mal. Só irá entender que 

estão zangados com ele, mas não percebendo porquê. 

 

É muito importante que o cachorro tenha os locais de comer, de dormir e de fazer as necessidades, 

bem definidos, bem como os seus horários para cada uma dessas ações. Ir sistematicamente à rua e 

ser felicitado sempre que fizer as necessidades no local escolhido, permitirá aprender rapidamente a 

ser “limpo” dentro de casa. 

 

Socialização 
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Um cão-guia terá que trabalhar em diferentes ambientes, quer no campo ou na cidade, 

eventualmente em presença de outros animais, muitas vezes no meio de grande movimento quer de 

veículos quer de pessoas.  

 

Por tudo isso, terá de ser educado desde pequeno para controlar os seus instintos (saltar para 

brincar com outros animais ou caçar) e os seus medos. 

 

Esta socialização deve ser feita na Família de Acolhimento, sabendo-se, no entanto, que certos 

comportamentos são já inatos ou adquiridos em ninhada, não havendo por isso forma de os 

ultrapassar mesmo com uma boa socialização. 

Algumas regras básicas: 
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Em casa 

 Deixá-lo participar nas atividades diárias da casa. 

 Colocá-lo em contacto com diversos aparelhos e ruídos, por ex. o aspirador, a campainha da 

porta, o rádio, o telefone, etc. 

 Apresentá-lo a outras pessoas, crianças e outros animais. 

 Manipulá-lo regularmente, colocá-lo de costas para baixo, observar as orelhas, a boca, os 

dentes, as patas, escová-lo, etc. 

 Ensinar a controlar os maxilares: quando ele mordisca as mãos ou qualquer outra parte do 

corpo, agarrá-lo pela pele do pescoço e erguê-lo ligeiramente, dizendo firmemente "NÃO"; 

depois, colocá-lo no chão e não lhe dar atenção. 

 Trabalhar regularmente o chamamento e obediência. 

 

No campo 

 Aproveitar para o habituar a outros animais de diferentes espécies. Deixar o cachorro brincar 

com outros cães e sem trela, numa brincadeira controlada, mas deixando entre eles ser 

estabelecido o tipo de relação. 

  Alternar os passeios à trela e solto quando for seguro. 

 Fazer trajetos diferentes para que ele possa descobrir outros ambientes e tornar-se mais 

confiante. 

 Aproveitar para jogar com o cachorro, tendo em atenção o seguinte: 

 Evitar que ele mordisque em demasia e fortemente, com a desculpa da sua juventude, 

contrariando sempre essa atitude com um “NÃO”. No caso de ter esse hábito bem enraizado 

não permitir jogos de tração enquanto o controle da mordida não estiver apreendido; 

 Não deixar nunca que ele puxe ou mordisque a trela, a roupa, os braços, etc. 

 Nunca se colocar em posição de submissão ou seja, nunca o dono deve ficar mais baixo que 

o cão, nem deixar que ele coloque as patas nos joelhos ou ombros. O chefe de “matilha” é o 

dono e não pode ser permitida a inversão da liderança. 

 

 

 

Na cidade 
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 O uso da trela é obrigatório e sempre do lado esquerdo. 

 Dar tempo ao cachorro para fazer o reconhecimento do meio envolvente. 

 Ir com ele a locais movimentados como mercados, centros comerciais (não andar em 

escadas rolantes), escolas, ruas com e sem trânsito, ruas com obras, etc. Ter atenção aos 

tubos de escape dos carros pois ficam ao nível do focinho e podem provocar grandes sustos 

quando o carro arranca. 

 Favorecer o contacto com outras pessoas, explicando sempre como devem comportar-se 

para com ele (não deixar saltar, não ser muito brusco, etc.). 

 Sempre que possível levá-lo a andar de carro. 

 

O objetivo desta socialização é que o cão se torne indiferente ou apenas atento ao meio que o 

envolve. No entanto, em certas situações que ele demonstre alguma prudência ou receio deve 

procurar-se a recuperação do susto, promovendo a sua banalização. 

 

Quando se souber, em caso de festas, que vai haver fogo-de-artifício ou barulhos muito grandes 

deve-se ter muito cuidado e se possível evitar essas situações. 
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Andamento à Trela 
 
A trela é um elemento de segurança indispensável nas ruas, e também um elemento de 

comunicação entre a pessoa e o cachorro, devendo ir sempre na mão esquerda. 

 

Os primeiros passeios à trela podem não ser fáceis, no entanto, devem ser sempre momentos 

agradáveis. 

 

 Para começar a habituar o cachorro à coleira, e após a sua colocação, começar de imediato a 

brincar com ele para o distrair, e no fim de brincar, retirá-la. 

 Para colocar a trela dar a ordem “SENTA” e só a colocar quando estiver calmo; de seguida 

dar a ordem “AVANÇA”, saindo com o cachorro para a rua. Para retirar a trela, fazer na 

mesma com que ele se sente e só depois deixá-lo ir. 

 Na rua, no início, dar-lhe uma certa liberdade para que possa fazer o reconhecimento do 

ambiente envolvente e ir progressivamente canalizando-o para a marcha, dando a ordem 

“AVANÇA”. Não esquecer de ir felicitando o cachorro sempre que ele esteja a fazer algo bem 

feito. 

 A trela não deve ir em tensão e o cachorro nunca deve mordê-la ou brincar com ela. 

Sempre que ele puxar a trela para ir à frente ou chegar a alguma coisa não lho permitir. 

Para isso, deve dar-se um esticão brusco na trela, de forma a ser desagradável, para que ele 

venha para o lado da pessoa, à ordem “JUNTO”, ou podendo mesmo parar e voltar para trás 

interrompendo o passeio. Em situações mais complicadas pode levar-se um brinquedo, de forma 

a poder atraí-lo. 

 Sempre que o cão for sem puxar e a olhar para o dono, deve ser recompensado com 

palavras suaves e agradáveis. 

 Não o deixar distrair-se com os outros animais e com cheiros. 

  Atravessar as ruas sempre que possível nas passadeiras. Parar no passeio antes de iniciar a 

travessia e também quando chegar ao outro lado. 

 No início, os trajectos devem ser curtos e ir aumentando gradualmente, quer em duração, 

quer em dificuldade. É importante que o cachorro seja alegre e que goste do que está a fazer 

e que os passeios constituam um momento agradável para todos. 
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ATENÇÃO: 
 
Estas atitudes devem ser seguidas por todos os membros da família. 
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O Chamamento 
 
O cachorro vai seguir naturalmente a pessoa com quem se encontra. Para o ensinar a estar 

junto e a ir ter com ela deve ser chamado pelo nome, sempre seguido da ordem “JUNTO”. 

 

 

O que se deve fazer 

 Começar o exercício logo nos primeiros dias de estadia do cachorro. 

 Fazê-lo num lugar sem perigos e sem distrações (campo de jogos, jardim fechado,...) e deixá-

lo primeiro correr e descontrair-se. 

 Dizer sempre o nome do cão antes da ordem “JUNTO”. 

 Assegurar-se que o cão pode ver ou ouvir a ordem e que não está distraído por outra 

atividade. Em qualquer caso, é necessário captar a atenção do cão chamando-o ou batendo 

palmas. 

 Insistir de uma forma calma e alegre até que o cão venha (em casos mais difíceis pode ser 

necessário utilizar o reforço positivo com os “biscoitos” - contactar sempre o Educador). 

 Aproveitar quando o cão se aproxima naturalmente, para o fazer compreender a ordem 

“JUNTO”, utilizando o reforço positivo através da voz, baixando os braços estendidos em 
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direção a ele. Quando ele se aproximar, recompensá-lo calorosamente com a voz e com 

carícias, posicionando-o à esquerda e mandando-o brincar novamente. Efetuar esta operação 

várias vezes e ir aumentando o grau de dificuldade (começar sozinho com o cão e depois em 

presença de outras pessoas e/ou outros cães). 

 

Quando ele não quer vir 

 O dono deve deslocar-se no sentido contrário ao do cão, chamando-o, e se necessário 

batendo as palmas para chamar a sua atenção. 

 Independentemente do tempo que ele levou a vir, recompensá-lo sempre calorosamente, 

embora possa haver mais vontade de ralhar do que fazer festas. 

 Se o cão se deslocar para outra pessoa (crianças, vizinhos,...), pedir a essa pessoa para o 

ignorar. 

 

Como evitar erros comuns 

 Não o repreender se ele levar muito tempo a vir. 

 Não o chamar para lhe colocar a trela imediatamente. Repetir o exercício duas ou três vezes, 

deixando-o voltar a brincar, antes de lhe colocar a trela. 

  Não demonstrar irritação ou berrar com o cão se ele estiver a brincar com outros cães. 

 Não correr atrás do cão. Tomaria isso como um jogo. 

  Não o apanhar de surpresa para lhe colocar a trela, pois evita a aproximação natural. 

 Nunca repreender o cão após ter feito uma asneira e se ter dirigido ao dono, pois entenderia 

a punição pelo facto de a ele se ter dirigido. 

 Evitar utilizar o nome do cão senão para o chamar. Quando se falar dele utilizar outro nome. 
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Recompensa e Punição 
 
Para pôr em prática qualquer um destes atos deve ter em conta que o comportamento do cachorro 

se desenvolve em três fases: 

 A fase apelativa - em que ele demonstra que quer fazer algo. 

  A fase de consumação - em que ele satisfaz a sua vontade ou necessidade. 

 A fase de distensão - em que a ação termina. 

 

Recompensa 

O objetivo é de aumentar a probabilidade de o cachorro repetir o ato que foi recompensado, por ter 

sido correto ou bem executado. 

 

Recompensar o cão consiste em felicitá-lo, fazer-lhe festas ou mesmo dar-lhe “biscoitos”. 

 

Uma palavra gentil ou uma carícia fazem-no compreender a satisfação do dono. 

 

A recompensa, para ser eficaz, deve ser sempre na fase de distensão; por exemplo, quando o 

cachorro vai fazer as suas necessidades deve-se deixá-lo escolher o local tranquilamente (se for 

felicitado naquele momento, pode distrair-se); quando começa a fazer as necessidades também não 

deve ser felicitado (pode ficar surpreendido e interromper a acção); assim, só deve de fato ser 

felicitado quando já terminou e se levantou (fase de distensão). 

 

No início a recompensa deve ser sistemática e intensa depois cada vez menos efusiva e 

essencialmente de voz. 

 

Punição 

O objetivo é de diminuir a probabilidade de o cachorro repetir o ato que foi ignorado ou punido, por 

ser errado ou mal executado. 

 

Perante um ato, havendo indiferença ao mesmo (ignorar) ou uma punição, o cão não o irá querer 

repetir. 
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Quando houver punição do cão, a atitude é muito importante. O cão tem que sentir que o dono está 

mesmo triste com ele. 

 

Para ser eficaz a punição deve ser: 

 Sempre durante a fase apelativa ou de consumação, nunca depois. 

 Desagradável para o cão e significativa. 

 Sistemática. 

 Proporcional ao erro cometido. 

 

Para o punir: 

 Olhá-lo severamente e ralhar em tom firme. 

 Agarrar o cachorro pela pele do pescoço (reprodução do comportamento materno) e abaná-

lo, erguendo-o ligeiramente. 

 Bater num cão é uma punição tipicamente humana e que tem pouco significado para o 

animal. No entanto, se for para dar uma palmada, esta deverá ser dada com a mão e mais 

com o intuito de surpreender do que magoar. O cão diferencia bem a mão que acaricia 

daquela que bate. O cão reconhece a ira do dono pela sua postura, expressão do rosto, tom 

de voz aplicado e não pela pancada. 

 Ralhar com o cão é importante para que ele deixe de ter um mau comportamento, mas o 

objetivo principal é que ele aprenda a comportar-se correctamente pelo reforço positivo da 

recompensa. 

 Por vezes pode-se antecipar a situação, como por exemplo quando ele estiver para fazer uma 

asneira, deixá-lo começar e depois, rápida e calmamente, intervir com um “NÃO”, distraindo-

o. 

 

Ignorar 
 

 

 

 

 

 

Para ignorar o cachorro deve-se cortar todo o tipo de contacto com ele, 

não lhe dando atenção nem mesmo olhá-lo. Por exemplo, quando ele 

tentar saltar reclamando a atenção do dono, deve ser ignorado até 

deixar de o fazer, e só nesse momento lhe fazer festas e falar 

calmamente. 
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Sozinho em Casa 
 
Se for necessário o cachorro ficar por alguns períodos sozinho em casa é bom que se cumpram 

certas regras, para que não existam “surpresas” no regresso a casa. 

 

Há comportamentos típicos que se podem manifestar quando o cachorro é deixado sozinho 

em casa: 

Ladrar e uivar – o cachorro ladra ou uiva para chamar o seu dono (comportamento típico de uma 

matilha para reunir o grupo). Se por coincidência, o dono chegar nesse momento ou se o mandar 

calar, ele terá a impressão que o seu comportamento produziu efeito e vai reproduzi-lo sempre que 

ficar sozinho. 

Destruir objetos e móveis – o cachorro vai morder objetos como uma atividade de substituição, 

uma vez que, não tem companhia e geralmente procura objetos que o liguem ao dono ou então 

arranha e morde as portas e janelas com o objetivo de eliminar a barreira que o impede de o 

encontrar. 

Perda do controlo das necessidades – quando fica muito tempo sozinho pode não aguentar e faz 

as suas necessidades; ao fazê-lo obtém um certo alívio que pode ter um efeito calmante levando-o a 

reproduzir este comportamento como um ciclo vicioso. 
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Como evitar o aparecimento da ansiedade de separação? 

Ser aquele que decide o momento de carícia - responder sempre ao pedido de carícias do 

cachorro é desenvolver nele a necessidade de ter carícias à disposição sempre que lhe apetece, o 

que pode vir a constituir uma causa de ansiedade, na ausência das mesmas. Assim sendo, para 

evitar essa situação é necessário que seja sempre a pessoa a ter a iniciativa do jogo e das carícias 

bem como a decidir o seu fim. 

Não deixar o cachorro dormir no quarto - autorizar um cachorro a dormir no quarto pode leva-lo a 

ser ainda mais dependente da presença humana Na realidade, se ele estiver fisicamente em 

contacto com as pessoas durante a noite, terá mais necessidade desta presença estreita durante o 

dia. Por isso é importante que o cachorro durma num local isolado dos quartos de todos os membros 

da família. 

Habituar à separação - o cachorro deve habituar-se a ficar só, durante certos períodos do dia 

enquanto estiver gente em casa. Deve ser mandado ou colocado no local onde existe intenção de o 

deixar quando não houver ninguém em casa. Deve permanecer naquele local por períodos que 

deverão ser curtos no princípio e sendo progressivamente mais longos; esta situação induzirá uma 

etapa entre estar com a família e a sua ausência, ajudando a atenuar o contraste entre as duas 

situações. 

O momento de sair de casa e o regresso - o comportamento da pessoa antes de sair de casa e no 

regresso pode provocar uma grande diferença no estado de espírito do cachorro durante o período 

de ausência. Se a saída se fizer com um grande alarido, como: "Sê um bom cãozinho! O dono volta 

já!", e depois houver um grande silêncio, este contraste pode induzir a ansiedade, particularmente se 

ele souber que a sua solidão acabará com muitas carícias no regresso do dono a casa. A melhor 

atitude a ter é a de evitar o contacto, mesmo ignorá-lo, 20 a 30 minutos antes de sair. Antes do dono 

se preparar para sair, deve colocar o cão já no local onde ele ficará durante a sua ausência, se 

possível com algo que tenha o seu odor (fará sentir-se mais seguro) ou com musica se for hábito ter 

o rádio ligado em casa, saindo naturalmente sem se esconder ou dirigir a ele. Quando voltar, deve 

resistir à tentação de "cumprimentar" o cachorro efusivamente, ignorando a sua agitação, só o 

devendo acariciar depois de se acalmar. 

O limite de tempo para o deixar - evidentemente não é razoável deixar um cachorro sozinho 

durante muito tempo. O limite varia de acordo com o cachorro e o ambiente. Por exemplo, um cão 
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que é deixado em liberdade em toda a casa e que tem acesso a um jardim vedado poderá ser 

deixado mais tempo que um cão deixado numa só divisão, como numa cozinha ou numa marquise. 

Neste último caso, não se deverá ultrapassar um período máximo razoável de três horas por dia, 

qualquer que seja o cão. Na realidade, muitos cães passam cerca de oito horas sozinhos sem os 

donos, não sendo esta situação possível na educação de um futuro cão-guia. 

Não o repreenda quando regressar a casa - uma das causas mais frequentes do agravamento da 

ansiedade de separação, é a reação das pessoas quando descobrem que o cachorro, durante a sua 

ausência, fez estragos e o punem por tal. Um cachorro não tem capacidade de associar o seu 

comportamento e respetivas consequências durante mais que uns momentos. Assim, para ele, a 

repreensão é sentida como uma agressão sem causa, levando-o a ter uma atitude submissa cada 

vez que o dono chega e lhe ralha. Muitas vezes confunde-se essa atitude de submissão como prova 

de culpa e de que ele “sabe” que fez asneiras o que reforça a nossa atitude de repreensão. Instala-

se assim um ciclo vicioso pois o cachorro fica cada vez mais ansioso com as ausências das pessoas 

(porque associa sempre a algo de mau quando voltam) e mais asneiras faz quando fica sozinho. 

Para evitar estas situações, além do que já se disse em relação ao período de ausência, ao chegar a 

casa e se verificar que ele fez asneiras, impõe-se colocá-lo calmamente na rua ou noutra divisão e 

limpar sem que ele veja, pois ele iria interpretar a limpeza como um jogo. 
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Aprender as Ordens 

 

Os cães reagem bem a ordens breves e claras. Ao dar uma ordem, deve-se evitar repeti-la muitas 

vezes, devendo à terceira vez exigir (mesmo impondo fisicamente) que ele a cumpra. 

 

Para existir coerência entre a educação dada pela Família e pelos/as Educadores/as é importante 

usar as mesmas ordens, como a seguir se indicam. 

 

STOP – Deve ser dada quando vai em passeio e quer que o cachorro pare. 

 

SENTA – Utilizar sistematicamente para estabelecer a sua autoridade e quando se quer que ele 

fique quieto, como por exemplo: 

 Antes de colocar e tirar a trela. 

 Antes de dar a comida. 

 Antes de entrar ou sair do carro. 

 Quando sair ou entrar numa porta, (o cachorro passa sempre depois da pessoa), na 

borda do passeio, antes de atravessar uma rua. 

 Quando parar em lugares públicos (padarias, bilheteiras etc.). 

 

DEITOU – utilizar sistematicamente para colocar o cachorro num determinado local e num 

determinado momento. Ele deve ficar calmo e não importunar (transportes públicos, cafés, 

restaurantes, etc). 
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AO TEU LUGAR – sempre que se quiser que ele vá para o seu tapete ou cama e onde ele deverá 

permanecer deitado. 

FICA, NÃO MEXE – usar em trabalho de obediência quando se quiser que ele se mantenha na 

posição “senta” ou “deitou”. 

JUNTO – sempre que se quiser que ele venha para ao pé do dono, deve-se chamar pelo nome e 

em seguida dizer a palavra “junto”. No início, esta ordem deve ser sempre dada quando for dar a 

refeição, sendo assim associada a algo de agradável. Esta ordem é também muito utilizada na 

aprendizagem do chamamento. Numa fase mais avançada quando o cão chegar junto ao dono, 

deve-se posicioná-lo sempre sentado junto da perna esquerda. 

AVANÇA – utilizar para iniciar a marcha. 

DEVAGAR – quando se pretende que o cão reduza a velocidade. Pode haver necessidade de 

reforçar a ordem com um puxão na trela, ou quando se quer que acalme. 

MUITO BEM – utilizar num tom de voz alegre e calmo como complemento das carícias para 

felicitar o cachorro. 

BESONHA – termo que vem da tradução francesa de “necessidades”. É a ordem dada quando se 

quer que ele faça as necessidades fisiológicas no local correto. Sempre que se sair com o cão para 

fazer as necessidades, deve-se associar esta palavra para ele a ir interiorizando. Numa fase mais 

avançada, o cão irá fazer as necessidades à ordem. 

NÃO – sempre que se quiser confirmar uma interdição, a ordem deve ser dada num tom 

autoritário e firme, sem dar hipótese de não ser cumprida (por ex. quando vai à trela e quer cheirar 

tudo, quando salta para cima de alguém, quando pega em algum objeto que não deve, quando vai à 

trela e se distrai com outros animais, etc...) 

 

 

 

 

 

 

 

 
É muito importante ter em conta que a educação do cachorro exige 
constância, regularidade e coerência por parte de todos os membros da 
família. Não esquecer também que ele age como um cachorro e não 
como um ser humano. 
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Conselhos 
 

Transportes 

 

 No carro 

O melhor local para o cachorro viajar é na mala caso se trate de uma carrinha, ou no chão aos pés 

do passageiro. 

 

Não deve dar comida antes de uma viagem ou dar uma pequena quantidade para evitar a agitação 

(caso de cães muito sôfregos – falar com o/a Educador/a). 

 

Nas primeiras viagens, colocar o cachorro ao colo dentro do carro para que ele se sinta mais seguro 

e para prevenir situações de stress que podem provocar enjoos. 

 

Mais tarde, é importante que o cão esteja sempre sob controlo (à ordem) quer para entrar quer para 

sair do carro. Quando estiverem dentro do carro, tirar a trela só no fim do cachorro estar sentado ou 

deitado no lugar destinado. Quando for para sair, só o deverá fazer à ordem e somente após de lhe 

se ter colocado de novo a trela. Os acidentes dão-se  num segundo! 

 

Caso o cachorro não se adapte ao carro, babando-se, vomitando ou ficando muito agitado, contactar 

o/a Educador/a. 

 

 No autocarro e comboio 

A legislação permite que o cachorro acompanhe a pessoa de família de acolhimento nos transportes 

públicos para melhor se socializar. Assim deve estar sempre presente o cartão de Família de 

Acolhimento, circular com o cachorro sempre com o colete colocado, e sentado ou deitado no chão 

aos pés. 
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Maneio do cachorro 

 

 A escovagem – No início, a escovagem do cachorro deve ser diária para o habituar ao 

contacto com a escova, passando depois a ser feita 2 a 3 vezes por semana. Sempre que 

houver um passeio no campo, deve o cachorro ser bem escovado no final para retirar 

algumas ervas ou terra que venham no pêlo. É igualmente um bom momento para o habituar 

a deixar ver os olhos, as orelhas, a boca, para que mais tarde numa ida ao Veterinário já 

esteja familiarizado com este tipo de manuseamento. 

 O banho – não se deve dar banho a menos que seja estritamente necessário. Em caso de 

necessidade deve-se usar um champô próprio que a Escola fornece. No final passar bem por 

água, secar com uma toalha e deixá-lo num local sem correntes de ar. Pode-se usar o 

secador de cabelo mas ao fazê-lo, ter cuidado para não o assustar ou queimar.  

 

Após um passeio em que o cachorro se suje muito, uma ida à praia ou ao rio, deve-se passar por 

água limpa sem no entanto usar champô e proceder como atrás foi referido. 

 

Primeiros socorros 

 Pequenos cortes ou feridas - quando um corte ou uma ferida são pequenos basta aplicar com 

uma compressa um produto anti-séptico (ex. Betadine), duas vezes ao dia. No caso de golpes 

ou feridas mais graves não hesitar em contactar com a Escola para os números de telefone 

que foram indicados. 
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 Picadas de abelhas, vespas ou espinho – se se conseguir ver, retirar o ferrão ou o espinho 

com uma pinça. Aplicar um creme anti-histamínico se for logo no momento. Pode ainda 

aplicar-se, caso não exista o creme, uma compressa com álcool, com uma solução de 

bicarbonato de soda ou mesmo com vinagre. Em caso de edema grave ou afetação das vias 

respiratórias, contactar de imediato com a Escola. 

 Golpe de calor - os cães só libertam calor pelas almofadas plantares, pelo focinho e pela 

língua/ boca. Deve-se por isso ter muito cuidado para não o deixar por tempo prolongado no 

carro ou noutro local onde esteja muito calor, mesmo que à sombra. 

 Diarreia, vómitos ou outras situações - no caso do aparecimento de uma diarreia ou vómitos, 

parar de imediato com a alimentação, deixar água à disposição do cachorro e contactar com 

a Escola. Se o cachorro não quiser comer e estiver inativo em relação ao que é habitual, 

contactar logo com a Escola. 

 

NOTA - Em caso de urgência em que não se consiga contactar a Escola, recorrer aos serviços de 

uma Clínica Veterinária da zona. A Escola responsabiliza-se pelas despesas decorrentes da consulta 

e tratamento. Para tal tem que ser solicitada a fatura/venda a dinheiro em nome da ABAADV, NIF-

513396322. 

 

 Seguro 
 

A ABAADV enquanto proprietária do cachorro tem-no ao abrigo de seguro. Caso ele provoque danos 

em bens próprios, em terceiros ou em locais aonde transitar, a Escola deve ser de imediato 

informada de tal situação de forma a que sejam tomadas as medidas adequadas. 
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Contactos 

 

Filipa Paiva – 917264094 

Nuno Gouveia – 919195438 

Sabina Teixeira – 912299144 

Vítor Costa – 912299003 

Marta Ferreira – 912290049 

Tiago Vicente – 912292404 

Sara – 918765262 

Secretaria – 231920978 

Fax – 231920979 

Email – geral@caesguia.org 

Página Net – www.caesguia.org  

 

 

 

 

 

 

mailto:geral@caesguia.org
http://www.caesguia.org/
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Resumo das Principais Etapas do Seu Cachorro até ser um Cão-guia  
 

Nascimento na Escola ou oferecido pelo CESECHA (Centro de Reprodução Francês) ou 
particulares 
 

3-4 meses: Colocação na Família de Acolhimento pelo Pré-Educador 
 

Acompanhamento da adaptação do cachorro à família por telefone e/ou por visita ao domicílio. 
 

 Visita mensal para fornecimento de ração e desparasitação externa (quando necessária) 
 

Vinda à Escola de 2 em 2 meses, durante uma semana, para adaptação aos canis e avaliação do 
comportamento e evolução. 
 

6-7 meses: Primeiro diagnóstico de despiste de displasia nas fêmeas e machos, e castração dos 
machos. 
 

8 -12 meses: Estadia na Escola das fêmeas durante o 1º cio (varia entre os 8 e 12 meses). 

 

12 meses: Segundo diagnóstico de despiste de displasia e outros exames médicos, e castração 
das fêmeas. 
 

A partir dos 12 meses - decisão de vir a ser ou não um cão-guia - avaliação física e 
comportamental. 
 

Entrada em regime de canil e inicio da fase de formação específica com o/a Educador/a durante 
aproximadamente um ano. 
 
Nesta fase, o cão pode permanecer em regime de fim-de-semana na mesma Família, mas se por 
questões técnicas isso não for possível, será colocado noutra Família de fim-de-semana. 
 

Processo de Formação da Dupla Cego / Cão Guia 
 

No caso do cão ser reformado por questões físicas ou comportamentais, a Família de Acolhimento 
pode, se assim o quiser, adoptá-lo. Assim o cão passará a ser da sua responsabilidade e 
considerado um cão de companhia. 

 

 

 

Boa sorte e bom trabalho na nossa companhia, neste objetivo 
que é o de proporcionar a uma pessoa cega um companheiro que 

lhe dará maior autonomia e independência. 
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