Boletins Informativos
Grooming ou Banhos e Tosquias

Apesar dos animais fazerem a sua própria higiene,
a tosquia e o banho são importantes para manter a
pele e pêlo saudáveis.
Normalmente o primeiro banho deve ocorrer
apenas depois das primeiras vacinas a fim de evitar
uma redução da resposta às mesmas ou uma
constipação.
Quando o primeiro banho não pode ser adiado,
deve ter o cuidado de dar o banho com água tépida,
mesmo no Verão, proteger ouvidos e olhos, secar
muito bem o animal com secador e não permitir que
vá à rua depois do banho.
A frequência dos banhos varia em função do pêlo, pele e se o animal é de interior ou exterior.
Em alguns casos, por recomendação veterinária, é necessário aumentar a frequência dos banhos como
coadjuvantes no tratamento de algum problema como alergias, parasitas, fungos, etc.
Tão importante como o banho é a escovagem regular do pêlo. Além de ajudar a remover o pêlo velho (aquele
que cai nos nossos tapetes, sofá e cama), ajuda a manter o pêlo limpo (reduzindo a frequência dos banhos)
e previne nós (no caso dos animais de pêlo comprido ou encaracolado).
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O pêlo deve ser escovado diariamente desde a sua base até à extremidade,
exatamente como nos escovamos a nós. Caso contrário começam a
formar-se nós que não deixam a pele respirar e podem mesmo causar
infeções de pele.
Para ajudar aquele proprietário que não tem tempo para escovar
diariamente o seu animal de pêlo comprido ou cujo animal não aceita a
escovagem, pode optar-se pela tosquia.
Existem vários tipos de corte e técnicas que o podem ajudar. Cortar o
pêlo rente não é a única forma de tosquiar. Existem as chamadas tosquias
higiénicas que podem ser efetuadas ao longo de todo o ano. O pêlo é
aparado nas patas, zona perínea e cabeça para as manter fáceis de limpar.

Tosquia de manutenção (também efetuadas durante
todo o ano) em que o pêlo é todo aparado, mas mantido
comprido, à altura que o dono deseja.
As tosquias de raça em que os animais ficam como os das
exposições ou concursos.
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O stripping, uma técnica de tosquia para pêlo
cerdoso.
Na sua visita regular à tosquia são também tidos
em conta aspetos importantes para a saúde
e bem-estar do seu animal como o corte de
unhas, a eliminação do conteúdo das glândulas
perianais, a inspeção, limpeza e corte de pêlos
dos ouvidos e o controlo de ectoparasitas como
pulgas e carraças.
Se o seu animal é idoso deve proporcionar-lhe
banhos e ou tosquias com maior frequência
pois o seu odor se fica mais intenso, eles próprios lavam-se com menos frequência e tendem a passar
por cima da própria urina ou a urinar sentados ou deitados, devido a dificuldades motoras. Desta forma
previne assaduras ou queimaduras de contacto com a urina e consegue controlar melhor a seborreia que se
intensifica com a idade.
Se o seu animal é de pêlo comprido deve mante-lo
sempre em locais mais frescos no Verão e cortarlhe o pêlo para o refrescar. Existem muitas raças
“exóticas” que não estão preparadas para as nossas
temperaturas de Verão e podem sofrer muito com
o calor.
Informe-se junto do seu veterinário, qual a melhor
solução para o seu problema e do seu tosquiador
qual a melhor técnica de tosquia para o seu animal.
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