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HORA DO BANHO
GUIA DE DICAS, CUIDADOS E O QUE USAR

NA HORA DE DAR O BANHO NO SEU FILHOTE

Uma das maiores dúvidas com a ida do filhote para a nova casa é 
sobre como e quando dar banho no bebe. O primeiro banho do 
filhote é dado aos 30 dias de idade no canil sendo preciso repetí-lo 

pelo menos 1 vez por semana para manter o bebê higienizado. 

Separamos algumas dicas para auxiliar na hora do banho, tais como 
que produtos utilizar, técnicas para secar e como não deixar entrar 

água no ouvido do filhote.

SHAMPOO
Utilize produtos específicos para 
filhotes.

NA HORA DE SECAR
Para secar o filhote utilize um 
secador morno e tenha cuidado 
com a área dos olhos.

ESCOVAÇÃO
É ideal escovar o animal a cada 4 
dias para retirada de pelos mortos 
e poeiras.

TEMPERATURA DA ÁGUA
O ideal é dar o banho com água 
morna.

PROTEÇÃO OUVIDOS
Utilize algodão nos ouvidos para 
evitar otite.

OLHOS
Limpe ao redor dos olhos com soro 
fisiológico.

ATENÇÃO!
Não se deve tosar os pelos ao redor dos olhos de animais da raça Shih Tzu e 

Maltês, pois pode acabar ocasionando ulcera de córnea.



Tosar baixinho o pelo do seu cão vai diminuir o calor?
NÃO!!

Alguns proprietários gostam de manter o pelo dos seus cães 
comprido, mas quando chega o verão surge sempre a dúvida, 
tosar ou não por conta do calor. Precisamos entender que o 
mecanismo de compensação térmica dos cães é diferente do 

nosso.

Sua termoregulação ocorre através da boca e o pelo acaba 
protegendo o cão tanto do frio quanto do calor, gerando um 

isolamento térmico.

Abaixo temos algumas dicas para o verão que o seu cãozinho 
vai amar.

TOSA

TOSA HIGIÊNICA
Além de facilitar na higiene intima 
do seu cão ela ajuda a diminuir o 
calor e a deixá-los mega 
confortáveis.

PELO COMPRIDO
Além de proteger a pele também 
protege os olhos e com isso evita 
futuras ulceras de córnea.

TAPETE GELADO
O tapete gelado proporciona uma 
sensação de frescor quando o 
animal deita nele, devido a um gel 
que possui internamente.

SOMBRA
Deixe ele sempre nesta época do 
ano em local ventilado e com 
sombra quando você sair de casa.

HIDRATAÇÃO
Mantenha na cumbuca deles água 
com gelo, isso incentiva o cachorro 
a beber água e mantém ele 
hidratado.



O que é a mancha da lágrima?

É uma manchinha marrom ao redor dos olhos e região do 
fucinho. Ela afeta principalmente os cães de raça pequena. Em 
geral os braquicefálicos e cães de pelo claro que acabam 

evidenciando mais a mancha.

Algumas pessoas afirmam que essa mancha é em decorrência 
da alimentação e do tipo de ração que se é dada, mas não 

existes nenhuma comprovação científica a respeito disso.

Mas porque a lágrima mancha?

Essa mancha é decorrente de duas substâncias que a lágrima 
produz, a lactoferrina e a porfirina que tem colorações 
acastanhadas que ao contrário do que muitos afirmam não 

tem nada a ver com a acidez da lágrima.

Apesar do pH da lágrima variar de cachorro para cachorro é 
em regra alcalina gerando em torno de 7,5 e isso não interfere 

na mancha do pelo do focinho.

Com o tempo essas alterações oculares podem trazer 
problemas crônicos, como assaduras no focinho, 
ressecamento da lágrima, úlcera de córnea e até mesmo 

perfurações dos olhos.

Alguns desses problemas são resolvidos de forma cirurgica 
quando o cão chega a idade adulta e é feita por um 

veterinário oftamologista.

Essa mancha não sai com água e sabão. Aconselhamos que 
seja feita a limpeza ao redor dos olhos utilizando soro 

fisiológico pelo menos 1 vez ao dia.

MANCHA LACRIMAL


