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Introdução: 
 
Nesta apostila tento passar minha experiência como profissional na área pet, como tosador 
tenho 10 anos e já atendi animais de temperamentos diversos, aconselho você que quer se 
tornar um tosador não só aprender as técnicas de tosa, mas também tentar compreender o 
temperamento dos animais. Publiquei recentemente um livro de adestramento de cães que 
tem muitas informações, que serão úteis para que você compreenda melhor o 
comportamento dos cães, você pode fazer o download do material em Pdf ou arquivos Rar 
no meu site, aconselho que leia, é fundamental para que você tenha sucesso na área pet, o 
tosador que sabe lidar com o animal e o respeita, não só terá uma melhor qualidade de 
trabalho, mas também terá o respeito do proprietário do animal. A apostila mostrará para 
você, passo a passo, como deverá tosar o cão de forma segura e correta, espero que goste do 
material e comente no meu site o que você achou, obrigado. 



 1º- Como Escolher e Utilizar Escovas e Pentes para Cães. 
Escovar e pentear o cão contribuem para mantê-lo bonito porem, a escovação e os 
penteados realizados periodicamente não se limitam à questão de estética. Elas garantem a 
boa saúde e higiene do animal,removendo a sujeira e a poeira. Além disso, ativam a 
circulação sanguínea, estimulam o crescimento dos pêlos, asseguram uma perfeita 
distribuição dos  óleos naturais da pele por toda a extensão dos pêlos e ajudam a remover a 
pelagem morta. 

A falta de escovação pode trazer muitos danos a beleza e higiene dos cães, principalmente 
porque o acumulo de sujeira causa o abafamento da pele, favorecendo a  ocorrência de 
dermatites e a proliferação de pulgas. 
Você pode fazer com que a escovação traga grandes benefícios, desde que utilize a técnica 
e os materiais corretos. 

Antes de mais nada é importante saber que a escolha do material deve ser feita de acordo 
com o tamanho do cão e seu tipo de pelagem. 

Existe no mercado uma grande variedade de escova, cada uma com sua função especifica; a 
escova de pínus ou pin brush serve para massagear e separar os fios; a pin palm brush ajuda 
a retirar a pelagem morta; a luva de arame é utilizada em cães que apresentam muito 
subpêlo ( Basset Hound), a luva de borracha serve para retirar o pêlo morto de cães com 
pelagem curta; a escova de cerdas naturais é indicada para pelagem muito delicadas e a 
rasqueadeira é usada especialmente para retirar o pêlo morto. 

Os pentes servem para desembaraçar os fios e retirar os últimos nós que restarem após a 
escovação. Os melhores pentes são aqueles que apresentam dentes metálicos, não muito 
finos e com pontas arredondadas, pra não ferir a pele do animal. 

2º- Material Certo. 
Antes de adquirir o material necessário para escovação, procure levar em conta o tamanho e 
o tipo de pelagem do seu cão, para facilitar, vamos agrupar as raças segundo sua pelagem. 

Cães de pelagem curta, lisa, macia e sem subpêlo: 

Dobermanns marrons, Daschshunds e Fox Paulistinha- utilize luva de borracha. 

Cães de pelagem curta, lisa e com subpêlo: Beagle, Basset Hound, Basenjii, 
Dálmata, Weimaraner, Fila Brasileiro, Dobermann ( preto e marrom), Dogue 
Alemão,Boxer  e Pointer – use luva de borracha e escovas de cerdas macias. 

Cães de pelagem longa ou semi longa, lisa e sedosa: Afghan Hound, Maltês, 
Yorkshire, Cocker Spaniel Inglês – use escova de pinos e pente de aço. 

Cães de pelagem longa ou semi longa, lisa e áspera: Lhasa Apso, Collie, Pastor 
Alemão, Pastor Belga, Chow Chow, Akita, Husky Siberiano, São Bernardo, Old English 
Sheepdog e Pequinês – utilize escova de pinos, rasqueadeira e pente. 

Cães de pelagem longa ou semilonga, crespa e áspera: Poodle e Bichon Frise – 
use escova de pinos rasqueadeira e pente. 

Cães de pelagem longa ou semi longa, crespa e dura: Scottish Terrier, Fox 
Terrier pêlo duro – use rasqueadeira especial e pente. 



Como Proceder 
A freqüência da escovação vai depender principalmente do ambiente onde o cão é criado. 
Normalmente, para os cães criados em ambientes domésticos, recomenda-se a escovação 
três vezes por semana. Já os animais que vivem em contato com grama, terra, areia etc. 
devem ser escovados diariamente, a movimentação da escova deve ser sempre no sentido 
do crescimento do pêlo. 

O pente, que ajuda a retirar os últimos nós dos pêlos, deve ser usado com muito cuidado, 
principalmente para evitar ferimentos na pele do cão, não é necessário usar força, mas 
firmeza. 

3º- Truques e Dicas. 
Seguindo algumas dicas, você poderá realizar a escovação de forma correta e agradável 
para o animal. 

Aproveite o momento da escovação para fazer uma inspeção na pele do animal, 
verificando se não há indícios de alergia, dermatites, etc. Verifique, também, se o 
animal apresenta pulgas ou outros parasitas. 
Acostume o cão a permanecer deitado ou numa posição confortável, para que ele não 
fique inquieto, quanto mais cedo ele se habituar à escovação, melhor, pois assim ele 
aceitará facilmente o tratamento. 
Use quando puder um borrifador com água limpa para umedecer o pêlo antes de 
escovar, nunca escove a pelagem seca ou muito suja, para não arrebentar os pêlos. 
Escove com movimentos firmes e não superficialmente, insistindo nas áreas que 
apresentam maior volume de pêlos e maior tendência a apresentar nós. 
Para facilitar o trabalho, pode utilizar um secador com temperatura fria ou morna, 
na direção dos pêlos. 
Durante a escovação, procure não tocar a pele do animal, principalmente se ele 
apresentar ferimentos. A escovação deve se transformar em momentos agradáveis 
para o cão, e não em horas de luta e sofrimento. 
 
Mais dicas. 
 

Limpe sempre a lâmina da máquina com uma escovinha, aplique um spray antiferrugem. 
Desinfete a lâmina com produto próprio vendido em casas especializadas. 
Sempre olhe o lado interno da máquina, deve estar sempre com graxa. 
No furo lateral da máquina coloque sempre óleo. 
Troque o carvão sempre que necessário. 
Sempre procure limpar a máquina com uma escovinha para que não aqueça. 
Não utilize álcool ou WD 40 nas lâminas, pois oxidam o fio da lâmina e diminuem a vida 
útil da mesma. 

 

  



4º- Fox Terrier Pêlo Duro. 
 

  
 
Tosa de Exposição 
Esta tosa deve ser feita 10 a 15 dias antes da exposição. 
Tosa dividida em 3 estágios. Passar o stripping comb por todo o corpo do animal, menos as 
pernas, usa-se tesoura dentada e reta nas pernas e abdome. Por fim a rasqueadeira por todo 
o corpo. 

1- Mais ou menos cheio. 
2- Curto. 
3- Bem raso. 

 
 

  
 



5º - Tosa de Pet Shop - Fox Terrier. 
Nesta tosa pode-se usar a lâmina 10 onde o pêlo fica bem curto ou a lâmina 7, o pêlo 
fica mais cheio. 

CABEÇA- Imagine uma linha que saia do canto externo do olho até o ínicio da boca, 
deste ponto até o focinho não se tosa. Tose a cabeça, as orelhas ( dentro e fora). 

PEITO- Tose o pescoço até chegar no início do osso externo ( osso pontudo no meio do 
peito). 

CAUDA- Completamente tosada. 
CORPO-Todo tosado (observe o pontilhado). 
 

 
 

Observe o sentido que a máquina deve seguir. 
PERNAS- Não tose. 
ABDOME- Deve ser tosado. 
Acerte o bigode e as pernas com tesoura. 

 
 

6º- Tosa de Pet Shop. Airedale. 
A tosa do Airedale é idêntica ao do Fox Terrier. 
Escolha a lâmina e bom trabalho. 

7º- Tosa de Exposição: Schnauzer Standard. 



  
Lembre-se as tosas de exposição sempre devem ser feitas de 10 a 15 dias antes da 
exposição. 

1- Stripping comb e tesoura. 
2- Tesoura dentada (deixe raso). 
3- Tesoura dentada (bem raso). 
4- Máquina lâmina 10 

Patas, sobrancelhas e cavanhaque, devem ser aparados com tesoura.  

Por fim um bom spray fixador, (tome cuidado com qualquer spray, muitos animais 
podem ter problemas respiratórios devido ao uso do mesmo). 

 

 
Tosa de Pet Shop- Schnauzer. 
Tose o animal com máquina e use lâmina 10. 
Observe a linha que sai do olho. 
 



  
 
Mais detalhes para você. 

As orelhas também são tosadas, por fora e por dentro. 

 
 

Observe a limpeza da região abdominal. 

           
                                                               FRENTE---TRASEIRA---TRASEIRA.                                                                                                                              

Schnauzer—Schnauzer---Fox Terrier. 
                                                Fox Terrier-----------------------Airedale. 

                                                                    Airedale. 
Detalhe da cabeça - Veja as sobrancelhas e o bigode. Detalhe da traseira – Ficou fácil 
visualizar a tosa. 

 



8º- Tosa de Pet Shop: Scottish terrier. 

 
1- Tose com a lâmina 10. 
2- Tose o corpo com a lâmina 5 ou 7. 

Observe o peito do animal, deve ficar em forma de triângulo. 

Sempre deixe a saia – só apare as pontas. 

  
 

9º- Trimming do Bichon Frise. 
 Acompanhe o texto e observe as figuras.  
  

   
 



         
Antes de começar o corte dos pêlos é importantíssimo que o pêlo esteja bem limpo, seco 
e bem esticado (você pode fazê-lo com uma escova de pinos). 

A seguir, coloque o cão sobre uma mesa, de modo que você não tenha que se curvar para 
trabalhar nele, lembrando que sua superfície não deve permitir escorregões do animal. 
Depois promove-se a abertura de todos os pêlos com um pente. Faça isso em 
movimentos contínuos, de cima para baixo, sem torcê-los, como se tivesse realmente 
penteando o animal. 

Dando Forma ao Bichon. 
O corte do Bichon deve dar a impressão de que ele é um cão quadrado. A primeira parte 
a ser mexida é a traseira do cão.Com a tesoura reta, em posição paralela ao corpo, vá 
aparando as pontas dos pêlos, sempre em movimentos contínuos seqüenciais, caso 
contrário perde-se a noção de conjunto,  e a pelagem poderá apresentar muitas falhas. Na 
verdade, o que você vai fazer é simplesmente tirar seus excessos. Ao aparar a traseira do 
cão, não esqueça de tirar bem os pêlos ao redor do ânus ( nunca encoste a lâmina nessa 
região).  A angulação posterior é bem definida. Isso significa que a região próxima ao 
bumbum do cão deve apresentar menos pêlos do que nas pernas ( figura 1). Essa 
aparência é conseguida com o corte de maior quantidade de pêlos na primeira região. 
Um outro ponto bastante importante é que se deve deixar mais pêlos na parte da frente 
das patas traseiras. Isso dá impressão que a pelagem desse local segue uma linha única, 
que parte da barriga. Uma dica a ser respeitada durante todo o trimming é que o corte 
dos pêlos deve ser arredondado, e o mais natural possível. Terminada a parte superior do 
Bichon vamos à etapa seguinte. A linha inferior ( região da barriga) é bem curta, 
acompanhando o corpo, o que dá idéia de um cão com pernas mais altas, use a tesoura 
normalmente como  já foi recomendado. A próxima região a ser trimada é a linha 
superior ( as costas do cão). Aqui você deve dar um corte bem plano em cima, e ir 
arredondando aos poucos pelas laterais do Bichon. Aproximadamente uns 4 ou 5 dedos 
da cernelha, comece a deixar os pêlos mais altos, pois a partir deste ponto já vai se 
iniciando a juba. Para tanto, acerte apenas as pontinhas dos pêlos ( figura 2). Vamos 
agora para a parte da frente do animal. As patas dianteiras são paralelas ao corpo. Vista 
de frente, são cilíndricas,  dando continuidade ao pescoço, com muito sentido de 
conjunto. A porção de trás das patas dianteiras também deve apresentar mais pêlo do que 
na frente, sendo que isso precisa ser  realizado na mesma proporção do que já ocorreu 
nas patas traseiras. Não se esqueça tanto aqui, como nas outras patas, de contorná-las, 
dando-lhes aspecto arredondado. O peito deve seguir as mesmas regras, bem definido, 



ele também passa por um corte arredondado. A partir da garganta, aproximadamente, vá 
deixando o pêlo mais cheio, também para formar a juba (figura 3). 

Últimos Retoques 
É muito importante saber que não se mexe na cana nasal, a não ser na região localizada 
entre os olhos. Nesse ponto, você vai tirar apenas uma faixa reta,( figura 4). Feito isso, já 
pode ir subindo para a região da cabeça. O trimming da cabeça tem que formar entre 
orelha, topete e barba uma bola, a característica juba desta raça. Para trimar esse local, 
procure tirar o mínimo possível, deixar a juba bem cheia. As orelhas fazem parte desse 
conjunto. Portanto, tire também somente as pontinhas dos pêlos, acompanhando o 
arredondamento da bola.  

 
Um macete válido penteie os pêlos varias vezes enquanto estiver cortando uma determinada 
região. Sempre podem aparecer algumas pontas, que precisam ser aparadas. 

 
 

10º- Poodle: Corte continental, sela inglesa, filhotes, puppy clip, verão, 
pappyon, town e country. 

 
  
 

Tosa de Exposição, Corte Continental: Poodle. 
Usar lâmina 10 ou 40. 
Tesoura reta. 
Tosar o pescoço 1/3. 
Região traseira: 



Tosar coxas interna e externamente, base da cauda, pernas e pés. 
Pompons – região retal, articulação metacorpos e jarretes. 
O restante da pelagem deve ser acertada com tesoura. 
 

  
 

Tosa de Exposição, Corte Sela Inglesa: Poodle. 
É muito parecida com o corte continental. 

Região traseira – fazer uma meia lua na região renal, deixe o calção até a altura da 
metade do fêmur, o calção é mais curto que a juba.  

Pompom - faça mais um na porção da articulação fêmur/tibial. 

 
Tosa de Exposição para Filhotes ou de Pet Shop, corte Puppy Clip. 

Usar máquina, lâmina 10 ou 15, nos pés, cara e pescoço. 

  
Usar máquina, lâmina 4 no restante do corpo. 

 



Tosa Pet Shop, corte verão: Poodle. 
Use maquina, lamina 10 ou 15, tose a base da orelha. 
O restante com tesoura.(pompons e topete). 

 
Tosa Pet Shop, corte Town e Country: Poodle. 

No corte town e country, use a maquina, lamina 10, tose 1/3 do pescoço e as patas um 
pouco acima do normal. 

Deixe o focinho e apare as pontas, o corpo é tosado com tesoura. 

 
       Corte pappion. 
       Tosa em 2 fases: 

Use lamina 10 no pescoço, cauda e região renal, após a 1ª costela. 
Tose o pescoço até o ombro, o peito é tosado até o esterno, 2ª fase: 

Lavar o cão. 

Secar e escovar.  
Acabamento com tesoura dando forma arredondada. 

  



 

  
 

11º- TRIMMING DE EXPOSIÇÃO DO COCKER SPANIEL INGLÊS. 

 
O cocker dourado é o mais demorado de todos, graças ao fato de setenta por cento do 
pêlo precisar ser arrancado com a mão. Só assim não acontecem as diferenças na cor 
causadas pela tesoura. As cores preto e black and tan por sua vez, tem trimmings fáceis 
feitos com tesoura. Quem tem mais experiência pode trima-los até um dia antes da 
exposição, o que não ocorre com os dourados que é trimado quinze dias antes do evento 
e na véspera ainda passa por inspeção geral. Os particolores (branco e preto, branco e 
laranja, branco com preto e marrom ou branco com chocolate) e os ruões (mistura-se 
qualquer uma dessas cores) também demora bastante, devido ao uso da pedra vulcânica 
para acerto da pelagem. 

As Primeiras Etapas. 
Para o trimming deixe os materiais à mão; stripping comb, pedra vulcânica, máquina de 
tosa, tesoura dentada e tesoura de ponta. Comece passando o stripping comb por todo o 
pêlo, indo do dorso até a lateral do pescoço sempre manejando como uma escovação. 
Assim você retira toda lã e deixa o pêlo mais rebaixado. Procure manter a pele bem 
esticada para o comb deslizar melhor. 

A próxima etapa é com a pedra vulcânica. O pêlo deve ser repartido em pequenas 
regiões. Cubra esses pêlos com uma das mãos,e com a outra vá fazendo a pedra puxar os 
fios presos. Com essa operação só os fios novos permanecem o que dá um viço 
instantâneo. Passe a pedra por todo dorso, pelo alto da cabeça e pela região da traseira ( 
embaixo da cauda). 

Depois entra em cena a máquina de tosa, lâminas 10 e 15 (quanto maior o numero da 
lâmina mais batido o pêlo ficará). Em todos os tipos de cockers ingleses a parte superior 
das orelhas, as laterais da cabeça, todo o pescoço, maxilar e traseira são raspados  à 



máquina. Fixe o começo da dobra da orelha como limite para raspagem. A seguir vá 
deixando bem batido também o pêlo da lateral da cabeça, da região logo acima do 
focinho e lábios. desça a máquina por todo o pescoço, cobrindo a região que vai do 
esterno ( osso proeminente no começo do peito) até perto dos lábios. Para terminar raspe 
os rodamoinhos de pêlos situados logo embaixo da cauda. 

Terminando o Trimming. 
Entre a pelagem raspada e a sem raspar, forma-se um desnível, chamada pelos 
trimadores de degrau. Como o trimming deve dar sempre a impressão de naturalidade, 
esses degraus devem desaparecer. Com uma tesoura dentada, colocada na diagonal em 
relação aos pelos vá nivelando todo o dorso, pescoço, cabeça, bochechas e a traseira. 
Entre uma cortada e outra,escove o pelo para ver o resultado, apare também os pêlos da 
cana nasal, tire os bigodes e corte os cílios, Para não machucar os olhos do cão, 
mantenha-os bem fechados puxando os para trás. Depois repasse a tesoura pelos mesmos 
locais, usando-a na posição vertical, no sentido do nascimento dos pêlos. A tesoura não 
deve parar e nem afundar no pelo para não fazer buracos. 

Reforce o contorno redondo das patas cortando os pêlos excedentes com uma tesoura 
dentada e, para limpar bem os pêlos entre as almofadas dos pés, segure a pata do cão  e 
corte os com uma tesoura de ponta, na seqüência  apare os pelos longos, começando 
pelos do jarrete, seguindo a linha das pernas. Depois acerte a saia  ( pelos longos abaixo 
do dorso) aparando de leve qualquer desigualdade com a tesoura dentada. Comece 
definindo-a desde o pé, suba desenhando o contorno da saia para que corresponda ao 
padrão. Os pêlos  do jabot (os do peito) devem ser aparados só em baixo, para reforçar a 
impressão de continuidade com a saia. E para terminar acerte as pontas das orelhas. 

 

 

Tosa de Pet Shop: Cocker Spaniel Ingles. 
Tose o animal com máquina, lamina 10. 

Cabeça – tose a cabeça, a base das orelhas, o segredo de uma boa tosa é você não calcar 
a máquina no animal, desta forma você evita as estrias. 

Dica: animais de cores sólidas são mais fáceis de aparecer estrias (quanto mais lento e 
suave você passar a máquina menos estrias aparecerão). 

1- Lâmina 10. 
2- Observe o sentido da máquina e os detalhes de acabamento. 

    



                              
 
 
12º- Tosa de Exposição: Cocker Spaniel Americano. 
1- Máquina, lâmina 10. 
2- Máquina, lâmina 15. 
3- Tesoura. 

Todo esse processo ocorre na cabeça. 

  
 
Corpo: 1-Stripping comb e tesoura dentada. 

                     2-Máquina, lâmina 10. 

   
    



  
            Certo-----------Errado---------Errado. 

Patas – devem ser feitas com tesoura reta. 
            Não deixe as unhas à mostra. 

       Na tosa pet shop use a lamina 10. 

 
13º- Tosa de Exposição: Setter. 
Tose apenas o pescoço e o lado interno das orelhas. 
Repare os degraus com tesoura dentada, corte completamente o pêlo da base da 
cauda (perto do ânus). 

    

 



 

  
Materiais Usados. 
Stripping comb. 
Tesoura dentada. 
Tesoura reta. 
Pedra vulcânica. 
Escova de pinos. 
Máquina de Tosa. 

       Pente 10 ou 15.  
14º- Tosa de Exposição e de Pet Shop: Afghan Hound. 

  
 

  



1- Tesoura dentada. 
2- Tire os pêlos com a mão. 
3- Stripping comb. 

Na face use a máquina, lâmina 10.  
15º- Trimming do Maltês. 

  
Use uma escova de pinos e água misturada ao creme desembaraçante, só para umedecer 
levemente o pelo. Escove a pelagem com muito cuidado, o pelo é sedoso e pode se partir 
com escovamento mais brusco. A rasqueadeira quebra o pelo não deve ser usada. 

A escovação do maltês é tão importante que se feita diariamente ( umedecendo  
levemente o pelo com creme e água) reduz pela metade o tempo que um iniciante levaria 
para fazer o trimming , que é cerca de uma  hora, para começar o trimming prenda com 
elásticos firmes ( cuidado para não prender a pele do animal), e em dois tapetes os pelos 
longos em cima dos olhos, em seguida, com um pente de metal penteie novamente, 
abaixando ainda mais a pelagem,( se tiver nós desmanche-os com muito cuidado). 

Os tapetes. 
Penteie os tapetes do cão, traga uma linha das costas até perto dos olhos. Divida os 
tapetes em dois tufos. Observe que a base deles precisa ficar fofa, sem esticar muito a 
raiz do pelo. 

Depois disso, você tem duas formas de fazer os tapetes uma serve para o cão que vai 
participar de uma exposição de beleza, a outra de manutenção, para aquele que só vai 
ficar em casa. 

Na de manutenção, providencie 2 pedaços de papel de seda branco, com cerca de 10 cm, 
e enrole cada um ao redor dos tufos, depois dobre os tubinhos de papel ( com os tufos de 
dentro) ao meio. Dobre mais uma vez e amarre-os ao redor com elástico pequeno e fino. 

Certifique-se que os tufos estejam bem amarrados. Já que os topetes ou tufos de um cão 
que disputará exposições são um pouco diferentes. 

Deixe também fofa a base dos tapetes. Amarre cada um deles com elástico pequeno e 
fino. Dobre os tufos de pêlos para trás e amarre-os novamente com outro elástico. Pegue 
dois pedaços redondos de tule, de preferência preto ( com diâmetro de forma que quando 
dobrado não passe do tamanho do tapete), e coloque-os sobre cada tapete, amarre bem o 
tule de cada um deles com outro elástico. Se quiser pode colocar um lacinho envolvendo 
o tule de cada tapete. 



Materiais usados. 
Tesoura reta com ponta redonda, tesoura dentada, escova de pinos, creme e água, pente de 
metal de dentes largos, uma folha de seda, oito elásticos pequenos e finos, dois lacinhos, 
dois pedaços pequenos de tule preto.  

16º- Trimming do York shire. 

 
Material: 

Uma tesoura reta, outra com pontas arredondadas, pente de aço com dentes largos, 
uma escova macia de pinos. 
(Nunca passe a rasqueadeira no pelo do York). 
O trimming básico: Os pelos da orelha são o primeiro ponto. Imagine a orelha do 
Yorkshire terrier dividida em três porções horizontais. A parte que corresponde a porção 
mais alta( a ponta das orelhas) deve ser completamente desbastada de pelos internos e os 
externos aparados seguindo a linha em V, da região. Para tanto use a tesoura reta. O 
objetivo é reforçar o contorno e aliviar os efeitos de possíveis orelhas mais afastadas, já 
que o padrão da raça diz, ( as orelhas são em forma de V, postadas eretas e colocadas 
não muito separadas). 

Agora com a tesoura de pontas, livre o canto interno dos olhos de pelos. Essa retirada 
facilita a limpeza diária com algodão e água. 

17º- Observações finais. 
(TENTE DESENVOLVER UMA TÉCNICA PARA PROTEGER O ANIMAL, 
QUANDO SEGURAR A TESOURA COLOQUE O SEU DEDO MÍNIMO 
PROTEGENDO-O DE CORTES, USE O DEDO COMO GUIA ASSIM NÃO 
TERÁ ACIDENTES COM CORTES DE LÍNGUA, ORELHA, ALMOFADAS, 
FOCINHO, ETC/ NO CORTE DE UNHA OBSERVE A VEIA DO ANIMAL, 
NUNCA CORTE DEMAIS, OBSERVE SEMPRE A LÍNGUA DO ANIMAL SE 
ELA COMEÇAR A FICAR ROXA PARE E TENTE ACALMA-LO, SEDATIVO 
COMO NO CASO O ACEPRAN E OUTROS, SÓ PODE SER DADO AO 
ANIMAL COM UMA RECEITA PRÉVIA DE UM MÉDICO VETERINÁRIO, O 
ANIMAL PODE TER UMA PARADA CARDÍACA, NUNCA BATA EM UM 
ANIMAL TRATE-O COM RESPEITO, A INCOMPETÊNCIA NÃO É DELE, 
APRENDA COM ELE, TOME CUIDADO COM A CORDA QUE É COLOCADA 



PARA QUE O ANIMAL FIQUE IMÓVEL ELA PODE DIMINUIR A 
OXIGENAÇÃO SE APERTADA, COLOQUE DUAS PORTAS PARA PODER 
SAIR DO PET SHOP, EVITA FUGA, NUNCA COLOQUE A MÃO EM UM 
ANIMAL ACUADO FAÇA-O VIR ATÉ VOCE, CUIDADO COM GATOS, 
QUANDO ESTÃO ABANANDO O RABO É PORQUE ELES ESTÃO 
NERVOSOS, NO BANHO MANTENHA A CABEÇA DELE NA DIREÇÃO DA 
PAREDE DA BANHEIRA E QUANDO SECAR COLOQUE O PEITORAL, 
NUNCA CORTE A UNHA DE UM GATO QUE ESTÁ ACOSTUMADO A SAIR 
NA RUA, PORQUE QUANDO ELE TENTAR ESCALAR PROVAVELMENTE 
VAI CAIR E MORRER, ATÉ VOCE PEGAR EXPERIÊNCIA EM TOSA 
PROCURE TRABALHAR COM LÂMINAS F (FECHADAS) 10F, 5F, 4F SÃO 
MAIS SEGURAS, A TEMPERATURA DA AGUA NO BANHO DEVE SER 
MORNA TANTO PARA CÃES QUANTO PARA GATOS, NUNCA LAVE OS 
ANIMAIS COM SABÃO DE CÔCO, ACABA COM A PELE, VOCE ESTÁ AÍ 
PARA TRATAR A PELE E O PELO DELE NÃO PARA DESTRUI-LOS, NÃO 
DEIXE CAIR SHAMPOO NOS OLHOS DOS ANIMAIS, ABAIXE O FOCINHO 
DO ANIMAL QUANDO FOR LAVAR A CABEÇA EVITANDO QUE ENTRE  
AGUA NAS VIAS RESPIRATÓRIAS, PRESTE ATENÇÃO NO SECADOR 
QUANDO EM CONTATO DIRETO COM O ANIMAL PODE QUEIMÁ-LO, 
SEMPRE COLOQUE ALGODÃO NO OUVIDO DO ANIMAL ANTES DO 
BANHO, SEMPRE CONFIRMAR A RETIRADA DO ALGODÃO APÓS O 
BANHO).  
Essas são algumas dicas, espero ter ajudado, tenho dez anos de experiência no 
ramo e estou sempre aprendendo, tentei passar um pouco do meu conhecimento 
para voces, por favor, coloquem comentários, dúvidas e críticas a respeito da 
apostila e das dicas em meu site ficarei grato. 

Editor: Djalma Vaz de Andrade. 
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