
 

 

COMO CUIDAR MELHOR DO SEU AMIGO IDOSO <3 

Os animais, assim como os humanos, também envelhecem. A partir dos 7 anos, para as raças de 

maior porte, e a partir dos 8 anos, para as raças de menor porte, começa a terceira idade nos 

cães. Em felinos a relação é a mesma.  

Apesar da idade, você deve ter em mente que um cachorro idoso não é um animal doente. 

Muitos continuam ativos e saudáveis. A velhice, na verdade, está relacionada a cuidados extras, 

prevenção e algumas limitações. 

Fisicamente, a pelagem embranquece, principalmente na região da cabeça. Os sinais físicos, em 

alguns aparece mais cedo, antes da idade de 7 a 8 anos e outros mais tarde, o aspecto físico de 

envelhecimento é individual, depende do ambiente que o animal vive, da alimentação e 

predisposição racial. 

 

AS DOENÇAS MAIS COMUNS QUE PODEM AFETAR OS CÃES NESTA FASE: 

Doenças renais, perda da visão e audição, doenças cardíacas, da tireóide, doenças respiratórias, 

diabetes, artrose, obesidade, tumores e disfunção cognitiva (Alzheimer).  

A velhice também é acompanhada por um enfraquecimento geral dos diversos tipos de 

memória. O animal fica estressado mais facilmente e pode deixar de lembrar de coisas simples, 

como onde é o local da comida, da água e da rotina da casa com as pessoas que convive.  

A idade que o cão atingirá com saúde, vai depender da criação e dos cuidados que recebeu 

durante a vida toda.  

 

EM RELAÇÃO AOS DISTÚRBIOS DE COMPORTAMENTO, OS MAIS COMUNS: 

1) Comportamentos repetitivos - Latidos, por exemplo (latidos a esmo, sem razão - é uma 

forma de chamar a atenção). Influencia energética de nós humanos pode colaborar para 

este quadro. Cães e gatos costumam fazer espelhamento energético, somatizando em 

emoções ou problemas físicos o que os humanos que convivem com eles estão 

emitindo. Se estão bem, eles ficam bem também, principalmente o humano que ele 

sente maior afinidade energética.  

2) Agressividade - Por conta de uma redução do limite de paciência 

3) Sonolência - Um cachorro idoso tende a dormir mais e passar mais tempo deitado. Por 

isso, não espere que um animal velho tenha a mesma disposição que um cãozinho mais 

jovem. Ele provavelmente irá querer repousar mais e ficar no seu próprio cantinho. 

Saiba respeitar as sonecas dele!  
4) Desobediência - O animal pode tornar-se desobediente por causa da perda dos reflexos 

condicionados de reação de estímulos ao meio ambiente 

5) Destruir objetos - O animal pode tornar-se destruidor, devido à ansiedade  

 

 



 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA CUIDAR MELHOR DE UM CÃO IDOSO: 

1) Levar ao veterinário - Pelo menos uma vez ao ano e se puder, a um geriatra, na 

veterinária existe esta especialidade também  

2) Exposição a mudanças de temperatura - Eles também são mais sensíveis a mudanças 

bruscas de temperatura. Por isso, mantenha a caminha e os pertences deles sempre em 

locais arejados, longe de correntes de vento e de contato direto com o sol. Isso ajudará 

a evitar possíveis doenças e sintomas. 

3) Mobilidade - Em decorrência da idade avançada e dos problemas que podem vir com 

ela como artrite, artrose, problemas nas juntas, na coluna, etc., os cachorros idosos 

podem ficar com a mobilidade reduzida. É importante entender isso pois um cachorro 

idoso não irá circular, correr e brincar tanto quanto outros. Por isso, seja cuidadoso e 

tente manter a caminha ou casinha próxima ao comedouro e bebedouro. Lembre-se de 

também facilitar o acesso para o local onde ele faz as necessidades. 
4) Passeios - Justamente pela questão da mobilidade, a rotina de atividades do pet 

também muda. Mesmo com a idade avançada, se estiver em boas condições, o cãozinho 

deve seguir com seus passeios e brincadeiras. Mas o cuidado deverá ser maior: diminuir 

a intensidade, a quantidade e a duração das atividades, adaptando-as de forma que o 

cachorro consiga acompanhar. Para cãezinhos que sempre foram ativos é super 

importante manter a rotina de atividades. Isso o ajudará a se exercitar e a manter o 

peso. Se ele não for acostumado a fazer exercícios com frequência, aposte em pequenas 

caminhadas para que não fique muito tempo parado. Não puxe a sua trela nem o trate 

de forma desproporcionada, seja paciente como ele durante os passeios mesmo que ele 

caminhe de forma mais lenta ou, em alguns casos, não queira caminhar 

5) Convivência com outros pets - Alguns cachorros idosos podem querer evitar o contato 

com outros animais, tanto pela questão da mobilidade quanto por não terem mais tanta 

disposição. Por isso, evite deixá-los com pets muito agitados, brincalhões ou que não 

estejam acostumados a conviver com um “vovô” 

6) Alimentação adequada e equilibrada para controlar o peso - Para cães que já estiverem 

sem alguns dentinhos ou com problemas dentários, o ideal é apostar em alimentos mais 

pastosos para melhor digestão e facilidade de se alimentar. Você pode, inclusive, 

esquentar um pouco de água, colocar na ração do seu cãozinho para que ela amoleça e 

depois dar a ele. O equilíbrio do peso é importante devido a obesidade que prejudica as 

articulações e agrava problemas metabólicos causados pela idade 

7) Limpeza e cuidados com os dentes 

8) Vermifugação em dia 

9) Carinho, atenção, aceitação, paciência e compreensão  

10) Brinque e trate-o de forma especial, não esqueça que pode ser difícil ele se alegrar com 

o seu estado mais delicado. 

 

OBS: Lembre-se de sempre consultar o veterinário do seu pet antes de trocar ou 

substituir a alimentação dele! Além disso, é importante observar seu amigo está 

realmente comendo. Se ele ficar por volta de 12 horas sem se alimentar, fique de olho. 

Se o prazo se estender para 24h, leve-o ao veterinário o quanto antes. 

 

 



 

 

Os animais não falam com palavras, mas se comunicam muito com o olhar, com sua energia e 

com sua presença. 

Eles nos ensinam que a comunicação pode ser feita de muitas outras formas. 

São seres que só nos pedem uma coisa em troca, nosso amor e compaixão para quando estão 

velhinhos ou doentes. 

Eles escolheram estar em nossa companhia e nós na companhia deles. Quando adoecem e/ou 

envelhecem, são quando MAIS precisam de nós. 

Olhe para o seu amigo de terceira idade como um companheiro de jornada e agradeça por 

tamanha confiança e lealdade. 

 

Vocês são privilegiados por terem um ao outro <3 

 

Com amor, Lys Alves 
Veterinária e Terapeuta Floral 

 


