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O cachorro
 

Os cuidados básicos com os cachorros contribuem de 

forma decisiva para um crescimento saudável. O 

aconselhamento de procedimentos de maneio e de 

produtos para cachorros na farmácia asseguram o 

esclarecimento dos utentes e a saúde e bem-estar dos 

animais. 

 

Alimentação 
 

A alimentação é muito importante no primeiro ano de 

vida do cachorro, pois tem um efeito directo no seu 

crescimento e desenvolvimento. Actualmente existe 

disponível no mercado uma vasta gama de alimentos 

completos. A escolha deverá ter em conta a idade e 

raça do animal. A alimentação caseira deverá ser 

evitada, bem como guloseimas e “petiscos” (carne, pão, 

bolachas, doces, etc.). O desmame dos cachorros é 

feito por volta das 4 semanas de vida. Quando 

afastados das mães antes desta idade há a necessidade 

de serem alimentados artificialmente com leite de 

substituição (Mixol). 

 

Higiene 
 

• Banho: Privilegiam-se os champôs específicos para 

cachorros, pois respeitam a integridade e a fisiologia 

da pele jovem (Arquifresh champô para cachorros, 

Arquifresh espuma seca, Dermocanis 1º banho). A 

água do banho deverá ser tépida e o ambiente 

aquecido. Evitar as correntes de ar. Após o banho é 

conveniente que o pelo fique bem seco, podendo 

utilizar-se um secador de cabelo (ver ficha de 

aconselhamento nº 1). 

 

• Higiene oral: Recomenda-se a escovagem dos 

dentes desde cedo. Existem no mercado escovas e 

pastas de dentes específicas para cães (Arquifresh kit 

dental, Orozyme gel). As de uso humano são 

desaconselhadas (ver ficha de aconselhamento nº 24). 

• Higiene das unhas: As unhas podem ser cortadas com 

um corta-unhas específico para cães (Arquifresh corta-

unhas Huellas). Recomenda-se o corte apenas da ponta 

da unha, de forma a não atingir a zona vascularizada. 

 

• Limpeza dos ouvidos: Aconselha-se a limpeza regular 

do interior do pavilhão auricular com produtos adequados. 

(Arquifresh toalhitas higiénicas para olhos e ouvidos, 

Otoclean). 

 

• Idas à rua: São aconselhadas apenas após o final da 

primovacinação. Dentro de casa recomenda-se a definição 

de um espaço que sirva de “WC”, com o recurso a 

absorventes e atractivos (Arquifresh resguardos 

absorventes, Arquifresh atractivo para cães e gatos). 

 

Cuidados Médicos 

 

• Vacinação: Os cachorros devem iniciar a vacinação às 

6 semanas de vida, de acordo com o protocolo 

estabelecido pelo Médico Veterinário. Na maioria dos 

casos a primovacinação está completa às 16 semanas, 

ficando os animais protegidos contra a parvovirose, 

esgana, tosse do canil, hepatite infecciosa, leptospirose e 

raiva. 

 

• Desparasitação interna: Aconselha-se o tratamento 

antiparasitário interno a partir das 2 semanas de vida, 

primeiro com um nematocida e mais tarde com um anti-

helmintico de largo espectro (ver ficha de aconselhamento 

nº 6). Até aos 6 meses de idade deverá ser realizada 

mensalmente. 

•  

• Desparasitação externa: Os medicamentos e 

produtos a utilizar deverão ter em conta a idade do animal 

(ver fichas de aconselhamento nº 5 e 7). A frequência da 

administração destes fármacos depende da duração da 

actividade de cada um, sendo, geralmente, mensal. 

•  

• Suplementos nutricionais: normalmente não são 

necessários a não ser que a alimentação do cachorro seja 

incorrecta. Animais alimentados com comida caseira, 

severamente parasitados, em mau estado corporal ou em 

convalescença deverão ser suplementados (Puppyvite, 

Sofcanis, Puppy’boost, Nutri-plus gel). A suplementação 

com cálcio está contraindicada, salvo indicação Médico-

Veterinária expressa. 


