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O cão de caça
 

Durante a época de caça é importante prestar um bom 
aconselhamento no sentido de esclarecer os utentes sobre 
questões fundamentais de maneio e saúde dos cães.  

 

Vacinação e identificação 
 
A vacinação do cão de caça é de extrema importância, dado 
o elevado grau de exposição destes animais aos mais 
variados agentes patogénicos. A vacinação destes animais 
deverá incluir protecção contra a Esgana, Parvovirose, 
Leptospirose e Adenovirose. Nalguns casos também se 
recomenda a vacinação contra a “Tosse do Canil”, em 
especial para os animais que são transportados em grupos. 
É ainda recomendada a vacinação contra a Babesiose (um 
dos tipos de “Febre da carraça”). Os cães deverão ainda ser 
vacinados contra a Raiva, pois é uma vacina obrigatória. 
Actualmente também é obrigatória a identificação 
electrónica dos cães, através da colocação de um microchip. 
É conveniente que a vacinação esteja completa cerca de 1 
mês antes deste período, para garantir a resposta imunitária 
do animal. 
 

Desparasitação externa 
 
Durante a época de caça a exposição aos ectoparasitas 
aumenta, sendo as carraças os mais preocupantes. As 
pulgas, moscas e mosquitos, constituem também uma 
ameaça à saúde, bem-estar e à performance do animal. Os 
ectoparasitas alimentam-se de sangue, provocando anemia 
transmitindo hemoparasitas, que causam doenças graves, 
tais como as “Febres da Carraça”. 
O carácter zoonótico destas parasitoses é bastante 
elevado, pelo que os utentes deverão ser correctamente 
esclarecidos. O antiparasitário seleccionado será o mais 
adequado a cada caso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produtos aconselhados: Scalibor Protector Band, Preventic, 
Advantix, Pulvex Spot, Frontline Combo, Frontline Spot-on, 
Prac-tic, Promeris Duo, Ectokill, FroFrontline Spray. 

 

Desparasitação interna 
 
A desparasitação interna deverá ser realizada antes da época 
da caça, para assegurar um bom desempenho do animal, e 
após, para eliminar os parasitas e prevenir as zoonoses. Nestes 
casos, pretende-se que o antiparasitário tenha acção 
simultaneamente nematocida e tenicida. 
 
Produtos aconselhados: Drontal Plus, Drontal Plus XL, Zipyran 
Plus, Caniquantel Plus, Dosalid, Lopatol, Milbemax, Vitaminthe. 
 

Recuperação do esforço 
 
O exercício da caça é fisicamente muito desgastante para os 
animais. Nesta altura faz todo o sentido uma alimentação 
adequada ao esforço e uma boa suplementação nutricional. O 
alimento deverá ser altamente energético e formulado para 
cães com actividade intensa. Relativamente aos suplementos, a 
escolha recai sobre aqueles que têm acção tonificante e 
revigorante. 
 
Produtos aconselhados: Pet-Phos Chien Sportif, Nutri-Cal, 
Nutri-Plus gel, Revital-Aid, Sofcanis. 

 

Cuidados com os membros 
 
A extremidade dos membros deverá ser correctamente 
protegida, de forma a evitar cortes e feridas, em especial nas 
almofadas plantares.  
 
Produtos aconselhados: Paw-protect. 
 

Kit de primeiros socorros 
 
Vários acidentes podem ocorrer na caça, pelo que deve 
aconselhar-se os caçadores a levarem consigo um kit de 
primeiros socorros para os cães com: Compressas; Solução 
desinfectante (iodopovidona ou clorhexidina); Pomada 
cicatrizante (com antibiótico); Hemostático (ex: Stop Up); Água 
oxigenada; Carvão activado (vêr ficha de aconselhamento nº 
43); Adesivo; Termómetro. 


