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O banho do cão 

 

O banho do gato 

 
Dar banho ao gato é uma ideia estranha para muitos 
proprietários destes animais. Os gatos têm um extremo 
cuidado com a sua higiene pessoal, o que faz com que a 
necessidade de banho não seja tão frequente. No 
entanto, este é um procedimento que, nestes animais, 
deve também ser incentivado desde cedo. Desta forma, 
os gatos desenvolvem tolerância à água, e muitos 
passam até a gostar. Existem champôs específicos para 
gatos. 

 

Frequentemente, no quotidiano da farmácia, são levantadas 
muitas questões sobre o banho dos cães. Esclarecer 
correctamente os utentes torna-se essencial num bom serviço 
de aconselhamento em saúde animal. 
 

Qual a frequência do banho do cão? 
 
A frequência do banho varia com alguns factores, sendo a 
raça e o tipo de pele do animal dos mais importantes. O grau 
de sujidade e o tipo de instalações que o cão habita têm 
também muita importância na higiene. 
As raças com maior predisposição para problemas de pele, 
como os Cocker Spaniel, por exemplo, poderão tomar banho 
regularmente (uma vez por mês ou de 6 em 6 semanas). Cães 
de pêlo curto, como o Doberman ou o Boxer, podem tomar 
banho com muito menos frequência. Os cães com acesso ao 
exterior têm maior probabilidade de se sujar, logo a 
frequência da necessidade do banho aumenta. 
 

O produto certo para cada animal 
 
Os produtos de higiene a utilizar no banho deverão ser 
adequados ao tipo de pele e do pêlo do cão. Existe, 
actualmente, no mercado, uma variedade tal de champôs 
fisiológicos, que permite um elevado grau de especificidade: 
pêlo curto, pêlo comprido, pêlo liso, pêlo encaracolado, pêlo 
claro, pêlo escuro, champô e condicionador, champô seco, 
entre outros. O uso no cão de produtos de higiene para outras 
espécies é contra-indicado, uma vez que as características da 
pele são diferentes, sobretudo no que diz respeito ao pH (≈5 
nos humanos, ≈7 nos cães). Os banhos demasiado frequentes 
(semanais ou quinzenais), sobretudo com produtos 
inadequados, causam alterações fisiológicas, removendo a 
camada hidrolipídica protectora da superfície da pele, e 
susceptibilizando os animais para afecções cutâneas. 
 

Como realizar o banho? 
 
Em primeiro lugar proteger as orelhas do animal, de modo a 
não entrar água para o canal auditivo. Uma barreira eficaz 
pode ser conseguida com algodão, de preferência cardado. A 
entrada de água para o canal auditivo pode favorecer o 
aparecimento de otites. 
 
De preferência, o banho deve ser dado no interior, na 
ausência de correntes de ar e com água tépida. 
 
Molhar todo o corpo do animal, começando na parte de trás e 
ir avançando até à cabeça, que deverá ser a última parte a ser 

molhada. Proteger os olhos, para que o contacto com a água 
não assuste o animal. 
 
Aplicar o champô e massajar com as mãos ou com a ajuda de 
uma escova de borracha, para que todo o corpo fique 
ensaboado. Proteger mais uma vez os olhos, pois os champôs 
podem causar irritação. 
 
Enxaguar muito bem com água limpa. Os restos de champô 
na pele dos animais podem causar prurido e dermatites. 
 
Garantir que o pêlo fica bem seco, e, se possível, utilizar um 
secador de cabelo. Dependendo do tipo de pêlo, os cães 
podem demorar até 48 horas a secar. Durante este período de 
tempo, a humidade pode susceptibilizar a pele a afecções. 
 

 Produtos de higiene disponíveis 
 

Champôs: Linha GoPET- champôs para cães; Linha 
Dermocanis- champôs fisiológicos. 

As informações contidas neste documento são de carácter geral, para utilização 
exclusiva da equipa técnica das farmácias aderentes ao projecto ESPAÇO ANIMAL. Não 
dispensam a avaliação clínica dos animais pelo Médico-Veterinário e a receita Médico-
Veterinária. 


