


Book do Canil 
Conheça nossos princípios – Filhotes.



Você conhece a Petland?

1967 2019

EMPRESAAMERICANA COM 51 ANOS DE EXPERIÊNCIA, 

PRESENTE EM 19 PAÍSES DO MUNDO!



ANIMAIS SAUDÁVEIS E 
FELIZES SÃO NOSSA 

PRIORIDADE!



De onde vem nossos filhotes?

Criadores homologados, que atuam com ética e
profissionalismo, atendendo as exigências da
matriz americana no que diz respeito a:

• Infraestrutura adequada
• Boas condições sanitárias
• Boas práticas para com os animais (criação humanizada)
• Manutenção e cuidados diários
• Atendimento veterinário
• Alimentação de qualidade
• Programa fixo de adoção de matrizes e padreadores

aposentados
• Bem-estar animal (áreas de lazer e atividades)



Cães precisam se exercitar e brincar
uns com os outros para serem
saudáveis.

Todo criador deve levar em 
consideração a felicidade 

dos animais!

De onde vem nossos filhotes?



Saúde acompanhada de perto

Além do trabalho que a Petland realiza
para ter em suas lojas cães de saudáveis e
de procedência, que não tenham sido
frutos de exploração animal, temos
também um rigoroso trabalho de
acompanhamento desses animais em
nossas lojas!



Saúde acompanhada de perto

● Avaliação realizada pelo veterinário do canil 

● Avaliação pelo veterinário responsável da loja Petland

● Controle de chegada (análise completa do filhote)

● Hemograma completo para verificação

● Rotinas diárias supervisionadas 

LOJA:

DATA:

Canil: Cidade/Estado Transportadora:

Sexo: Data de Nasc: Data de entrega:

Raça: Cor: Dados de embarcação: 

Referência do Distribuidor: (data e horário de recebimento do animal para transporte)

Observações gerais: 

Nome: Veterinário responsável:

Peso: Palpação abdominal:

NIVEL DE CONSCIÊNCIA:

 Ativo  Depressivo Hiperativo 

MUCOSAS:

 Rosea  Pálida                            Cianótica 

OLHOS: NARIZ

Secreção: Sim Não Condição: Bom Regular Ruim Secreção: Sim                         Não

ORELHAS:

Ácaros: Sim Não Condição: Bom Regular Ruim Infecção: Sim                         Não

BOCA:

CORAÇÃO:

Sopro: Sim Não

EXAME INICIAL 

Temperatura: 

Ictérica

IDENTIFICAÇÃO DO ANIMAL FONTES DE TRANSPORTE

Comentários:

Situação:

Congesta

Agnata Prognata

Data da castração:



Tratamentos ofertados

● Acompanhamento veterinário DIÁRIO

● Certificado de saúde

● Cães castrados

● Vacinados (2 doses iniciais de vacinas)

● Vermifugados

● Microchipados

● Pedigree (Sobraci ou CBKC)

● Tratamento de homeopatia e contra otite



Garantias

Garantia de 14 dias contra problemas infectocontagiosos

*FILHOTES PARA A VIDA TODA 

Garantia eterna do cão, que envolve garantia nos casos 

abaixo:

• Doenças 

• Atropelamento

• Velhice

PET KIT – Carteirinha com todos os documentos do animal e 

DVD educativo (comportamento animal).



E AI GOSTOU?

A PETLAND tem o compromisso com o mercado, no que diz respeito a

criadores, fornecedores, distribuidores, clientes, lojistas, funcionários e

sociedade, de ser transparente e preservar o BEM ESTAR ANIMAL,

colocando animais no mundo para serem bem tratados.

Por isso oferecemos as pessoas que desejam criar um animal de

estimação, as melhores práticas do mercado! Trabalhamos

incansavelmente para erradicar a comercialização ilegal e antiética dos

bichinhos.

O MUNDO PET AGRADECE!!!




