
Spitz, a belíssima bolinha de pelo. 

 

Um cão do período neolítico foi um dos primeiros cães a serem 

domesticados pelos homens (habitantes das primeiras aldeias 

lacustres na Europa pré histórica), que estariam na origem de todas 

as demais raças caninas. Por essa condição, são classificados como 

‘Cães de Tipo Primitivo’, por conservarem grande parte das 

características herdadas dos lobos, como o focinho pontiagudo, as 

orelhas eretas e orientadas para a frente da cabeça e a cauda 

comprida, pousada sobre o dorso. 

A teoria mais aceita é que estes cães deram origem aos Spitz. O 

desenvolvimento destes cães neolíticos resultou em cães puxadores 

de trenó capazes de  guarda, caça e companhia. 

As raças do grupo 5 (do qual faz parte os Spitz) são conhecidas 

também como cães nórdicos ou de cães de tipo primitivo, apresentam 

mais coisas em comum do que a região de origem. São raças de cães 

muito resistentes ao frio e a longas caminhadas, e também muito 

fortes, como por exemplo, Akita, Husky Siberiano e  Malamute do 

Alaska, capazes de executarem trabalhos de tração, pastoreio e até 

guarda e rebanhos. Estes cães adaptam-se melhor em climas frios, 

amam a baixa temperatura e são aptos a se locomoverem com 

facilidade na neve. 

 

A vasta pelagem dupla, as orelhas de forma triangular e o rabo 

pontudo, geralmente dobrado acima do dorso são apenas algumas 

das similaridades destas raças de cães, que compartilham ainda a 

aparência e o comportamento semelhantes aos dos lobos. 

Consta que os Vikings os introduziram na Europa meridional e foram 

citados, pela primeira, vez na literatura alemã em 1450. Considera-se 

que o local de origem da raça seja a Alemanha. 

 Spitz alemão (em alemão:Kleinspitz) possui três distintas variedades 

de tamanho: 

 

 Gigante criado para pastoreio. Seu porte chega aos 40 cm e o 

peso aos 19 kg 

http://www.guiaderacas.com.br/akita.shtml
http://www.guiaderacas.com.br/husky.shtml
http://www.guiaderacas.com.br/malamute_do_alaska.shtml
http://www.guiaderacas.com.br/malamute_do_alaska.shtml
http://www.guiaderacas.com.br/malamute_do_alaska.shtml
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_alem%C3%A3


 Standard desenvolvido para companhia, pode medir 36 cm e 

atingir 12 kg 

 Miniatura (popularmente conhecido como lulu-da-pomerânia) 

também desenvolvido para companhia.Pode medir, no máximo 

28 cm e pesar 10 kg 

Tendo o Spitz Alemão como principal ancestral, o Lulu da Pomerânia 

passou a ser chamado dessa maneira após sua chegada na Inglaterra 

– sendo que, nesta época, suas características ainda eram um tanto 

diferentes das apresentadas hoje em dia pela raça, e os exemplares 

da raça eram quase todos brancos e com peso de até 13 quilos.  A 

raça se popularizou após a rainha Vitória ter trazido da Itália dois 

exemplares de Lulu da Pomerânia. Estes animais eram acinzentados 

e hoje seriam considerados grandes. No entanto, já nesta época os 

criadores já trabalhavam para obter animais coloridos e de porte cada 

vez menor.  

O Lulu da Pomerânia- também é chamado de Zwergspitz ou Spitz 

Alemão Anão - é pequeno devido a sua criação seletiva, mas mantém 

a resistência e pelos típicos dos cães de climas frios. Sendo um 

exemplar da raça considerado como o cão mais bonito do mundo, 

este cão simpático e brincalhão costuma cativar todos a sua volta. 

Bastante ativo e facilmente sociável, o Spitz Alemão é um animal que 

pode servir de maneira eficiente como cão de guarda e, embora 

devido ao seu pequeno porte não seja capaz de defender as mais 

diversas ameaças, seus latidos são altos e podem ajudar  a prevenir 

situações de perigo, alertando seus proprietários sobre quaisquer 

suspeitas que possa ter em relação à pessoas desconhecidas. 

 

De acordo com o padrão estabelecido pela FCI, este canino é aceito 

em praticamente todas as cores. Apesar do pelo longo, a facilidade 

em trata-lo contribuiu para a sua popularidade, exigindo apenas 

escovações periódicas e banhos mensais.  

Não há tosa específica para a raça e pede-se que apenas os bigodes 

do focinho e pelos sob as patas sejam aparados. Apesar disso, muitos 

criadores consideram o padrão quadrado (quando a altura é igual ao 

comprimento), o lulu perfeito, já que esta característica dá ao cão a 

aparência de uma bola de pelos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/FCI


É uma raça que é plenamente atendida pela linha Royal Shower. 

Preconizamos que a pré lavagem seja feita com Shampoo Limpeza 

Profunda com Neutralizador de Odores, seguida do banho com 

Shampoo Restaurador de Cores. Ainda molhado a aplicação Easy 

Comb pulverizado sobre a pelagem proporciona resistência, 

desembaraço e proteção da cor alaranjada.  

Como a necessidade da pelagem dos Spitz se resume a um banho 

mensal e umas três escovadas por semana, também este aspecto 

está contemplado entre as potencialidades oferecidas pelo Easy 

Comb: seu uso permite escovar com facilidade ao mesmo tempo em 

que desembaraça e previne nós!    

 

 

 

  



Passo a passo para banhos em Spitz 

 

A  estrutura dos pelos de cães do tipo primitivo (como é o caso do Spitz) tem poucas glândulas 

que promovem secreção sebácea.  Por isto mesmo os shampoos a serem utilizados devem ter 

uma formulação que mesmo fazendo uma limpeza adequada não efetue uma retirada 

excessiva de óleos naturais e, mesmo o que for retirado seja imediatamente reposto com 

substâncias análogas. No caso dos insumos disponíveis no Brasil isto é possível com uma 

modificação do óleo de coco de babaçú.  Com isto se impede ressecamentos e  efeitos rebote, 

ainda que a matéria prima seja bem mais cara que os insumos normalmente utilizados. 

Então o aspecto armado deve ser alcançado pela estrutura íntegra do pelo e não por 

desidratação do mesmo. O que será sempre seguido de quebras. 

 

Shampoos necessários para um banho muito adequado à condições do Spitz e outros de raças 

primitivas (Akita, Husky, Samoieda entre outros). 

a- Shampoo Limpeza Profunda com Neutralizador de Odores. 

 No animal seco deve aplicar uma boa quantidade de uma 

solução bem diluída (40 partes – ou mais de água para um 

parte de shampoo). Com ela  deve molhar a pelagem do 

animal. O objetivo é fazer com que a tensão superficial da 

pelagem seja vencida e que a aplicação seguinte do shampoo 

possa alcançar todas as partes de pelo, sub pelo e pele. 

 Aplicar uma solução diluída 5 partes de água para uma de 

shampoo sobre a a pelagem e esfregar no sentido do pelo. 

Nunca em movimentos de vai vem nem circulares. Pode 

acontecer de que a espumação seja pouca nesta fase. Isto se 

deve a que os ativos do shampoo estejam ocupados em 

suspender as sujidades e não sobre ativos para gerar espuma 

(isto é sempre sinal de tensoativo em excesso) 

 Enxaguar. 

ii. Se houver o objetivo de usar tonalizantes deverá aplicá-los nesta fase: 

 All Tones Branco Hiper: deverá efetuar uma diluição alta: 12 

partes de água para uma de shampoo. Ao aplicar, notará que 

o pelo fica áspero e grosso imediatamente. É normal e o efeito 

será revertido com a aplicação do shampoo Restaurador de 

Cores, como descrito abaixo. 

 Deve começar a aplicação pelas partes mais 

manchadas.  Uma boa técnica é  aplicar na parte 

manchada, enxaguá-la, aplicar de novo e enxaguar 

várias vezes. A vantagem é que cada aplicação 

equivale a um novo banho e, como o efeito é 



cumulativo, o efeito seria o de vários banhos 

semanais. 

 Depois de banhadas as partes manchadas, deverá 

aplicar no animal inteiro. Mesmo que seja part color 

não haverá efeito de descolorir. Depois é enxaguar e 

iniciar o descrito no item b.  

 All Tones Cobre Relux: este shampoo não é tintura 

mas modifica cor. Pode manchar as mãos – por isto 

use luvas Acrescenta tons acobreados nas pelagens de 

palha até fulvo. Portanto, muito bem vindos em Spitz 

laranjas. Aconselha-se a diluição 6:1 e que seja 

aplicado com esponja, porque normalmente se deseja  

realçar a cor em parte e não no animal inteiro. 

 All Tones Sparkling Blue: à semelhança do shampoo 

anterior ele não é tintura, mas interfere na cor e o 

aplicador deverá usar luvas. Também é aconselhável 

aplicar com esponja e deixar algum tempo para ação. 

A intensidade da interferência será consequência da 

quantidade aplicada. O fato de que funcione em 

pelagens pretas, cinzas e azuis é que todas refletem 

também o azul. Além do que têm em comum uma 

opacidade. Este shampoo consegue fazer com que 

estas cores brilhem e sejam muito atrativas sem 

serem retintas (em exposição não se aceitam animais 

retintos)  

b- Shampoo Restaurador de Cores 

 Este shampoo encontrará pelo e pelagem limpas e os ativos 

que atuam sobre brilho e cor serão muito mais ativos e 

rápidos.  Utilize a diluição de 5 partes de água para uma de 

shampoo. Aplique sobre a pelagem (enxaguada como 

explicado on item a-3) e esfregue no sentido da pelagem  

haverá abundância de espuma. Deixe agir. Pode ser por uns 3 

minutos. A massagem desta espuma fará muitos benefícios 

sobre as glândulas da pele e também permitirá liberação de 

endorfinas. 

 Enxague 

c- Easy Comb finalizador 

 Faça uma prensagem manual para retirar o excesso de água. 

 Se tiver um soprador pode utilizá-lo para retirar mais água do 

banho. Cuide pra que o jato de ar não esteja muito próximo à 

raiz do pelo porque o turbilhão pode provocar sérios nós. 

 Utilize uma toalha para prosseguir. 

 O pelo estará ainda bem úmido. Nesta fase pulverize Easy 

Comb e faça uma massagem no sentido dos pelo para que o 

produto incorpore na pelagem. Com ela úmida os ativos 



penetram muito mais facilmente.  Os ativos que seriam 

interessantes num condicionador (sem as gorduras) penetraão 

no pelo nesta fase. Ele ficará muito mais forte. Não haverá 

quebras e as cores serão muito favorecisas. 

d- Prossiga com a secagem como de hábito 

 

O Easy Comb poderá ser utilizado toda vez que for fazer escovação. Ele fará com que  a escova 

deslize sem danos à pelagem. Combina muito bem com a estrutura da pelagem e realçará o 

aspecto armado.  

 

Nestes animais se pode utilizar Otimus para cuidado com os ouvidos, Dry Shower para 

manutenção da limpeza entre os banhos normais e gel dental APT7 para manutenção da saúde 

bucal.  

 

 

 

 


