
 

Cães e Bebês 

Quando chega um bebê na casa, muitos cães podem não gostar muito. É como se perdessem o 

reinado para esse “novo morador”, que passa a receber mais atenção pelos donos, e que muitas vezes faz com 

que o cachorro seja deixado de lado. Alguns cuidados são necessários para que esse relacionamento dê certo.  

O essencial é tentar não mudar a rotina do cachorro por causa do bebê, o que muitas vezes é inevitável. Quando 

alguma alteração na rotina do cão é necessária, deve ser realizada antes do nascimento.  

Outra dica é simular que a casa tem um bebê antes de seu nascimento, para ir acostumando o 

mascote. Podem-se utilizar algumas estratégias, como deixar um carrinho de bebê na sala, e não brigar com o 

cão quando ele se aproximar para cheirar. Pelo contrário, quando ele tiver um bom comportamento ao lado do 

carrinho, deve-se premiá-lo, oferecendo-lhe petiscos. Pode-se, também, andar pela casa com uma boneca no 

colo, a fim de acostumar o animal a não pular nessa situação. 

Quando o bebê já tiver nascido, pode-se dar uma peça de roupa usada pelo bebê para que o 

mascote se familiarize com seu cheiro. Deve-se fazer muito carinho enquanto o animal cheira a roupa, para que 

associe ao cheiro. Quando o bebê chegar em casa pela primeira vez, o ideal é que a mãe não o esteja 

carregando, e deixe que outra pessoa carregue. O fato de a mãe “fazer festa” para o cão irá tranqüilizá-lo. Só 

quando ele se acalmar, o bebê já pode ser aproximado do cão. 

Jamais se deve brigar com o animal na frente do bebê. Ele deve acreditar que o bebê é o seu 

"porto-seguro". Pode-se deixar petiscos em baixo do carrinho, como se fosse presente do bebê. Quando 

começarem os passeios do bebê, o cachorro pode fazer parte dessa aventura. Dessa forma, ele terá certeza que 

o bebê é o novo membro bem-vindo.  

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a convivência com animais de estimação não 

necessariamente ameaça a saúde da mãe, do bebê ou dos demais membros da família, desde que o animal 

esteja devidamente vacinado, desverminado e receba assistência veterinária. 


