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Se queres ampliar a información sobre 
como adoptar un can e levalo para unha 
casa con outros cans, podes consultar 
estas páxinas web: Purina: 
https://www.purina-
latam.com/mx/purina/nota/perros/cachorro-
nuevo-en-casa-con-otras-mascotas y 

Refuxio de animais Mougá 

INTRODUCIÓN DUN 
CAN NUNHA CASA CON 

OUTROS CANS 

Neste folleto damosche unhas nocións básicas de como 
introducir un novo canciño nunha casa cun ou máis 
cans. 
 
Estamos moi orgullosos de que queiras iniciar esta nova 
amizade! 
 

Qué fago se adopto outro can? 

 Correo electrónico: 
info@mascuidados.com 

 Teléfono de contacto:            

633 381 763 

 Dirección:                         
Mougá, 15592 Ferrol, Spain. 

Información de contacto 

Mundo Perro: 
https://www.mundoperro.net/formas-de-
presentar-dos-perros-y-adaptarlos-a-vivir-
juntos.html 

 "Dogs" por bernavazqueze baixo licencia CC BY-ND 2.0. 
https://www.flickr.com/photos/7870793@N03/8264682871/ 
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2 NOVO 

FOGAR 

Coa correa posta, ensíname a 

casa para familiarizarme cos 

novos olores. Lévame polos 

diferentes espazos da casa e 

permíteme oler as cousas do meu 

novo compañeiro. 

Encantaríame que o meu novo 

amigo viñese de acompañante 

neste primer tour, pero so se él 

quere. 

3 ESPAZO 

VITAL 

É importante que tanto eu coma o 

meu novo compañeiro teñamos 

noso propio espazo, cos nosos 

xoguetes, comedeiros, camas, 

etc.  

Non xuntes demasiado os nosos 

espazos ata que estemos 

cómodos e decidamos 

compartilos. Podes ir procurando 

que nos vexamos mentras 

comemos ou durmimos, para 

acostumbrarnos pouco a pouco. 

Se son un 
cachorro ten 
en conta… 
VACINAS:  

Antes de sacarme ao exterior, 

consulta co veterinario cantas 

vacinas necesito, cando debo 

poñelas e cando estarei totalmente 

preparado para saír. 

A pesar de ter todas as vacinas, 

debes ter coidado ao xuntarme ou 

levarme a zonas con moitos cans, 

para evitar que me poña enfermo. 

ALIMENTACIÓN: 

Recorda que a miña comida é 

diferente á dun perro adulto, polo 

que deberás separarnos á hora de 

xantar. 

ATENCIÓN POR IGUAL: 

Sei que sou pequeno e lindo, pero 

recorda que debes pasar o mesmo 

tempo conmigo e co meu 

compañeiro, para que non se poña 

celoso e se enfade conmigo. 

4 CONVIVENCIA 

Según melloremos, cada vez poderei 

estar máis tempo co meu 

compañeiro, e podes premiarnos con 

snaks cando nos portemos ben e 

xoguemos xuntos. 

Podemos tardar dende días ata 

semanas en acostumbrarnos á nosa 

presencia e a xogar xuntos, pero 

debes ser paciente e non acelerar o 

proceso.  

 

1 TOMA DE         

CONTACTO 

Prefiro os espazos abertos, 

como un parque, para coñecer 

ao meu novo compañeiro. Se 

me levas directamente a casa, 

pode que me tome como un 

inimigo invadindo o seu 

territorio. 

É importante que manteñas a 

calma para non poñernos 

nerviosos mentras nos 

acercamos e nos olfateamos. 

Non te preocupes se soltamos 

algún gruñido porque é unha 

reacción normal. 

Despois podes soltar a un de 

nós e, se todo vai ben, podes 

soltarnos aos dous para que 

poidamos xogar xuntos. 

Se algo sae mal, inténtao de 

novo noutro momento, cuando 

xa estemos máis calmados. 

APRENDE E EDUCA 
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