CUIDADOS A TER COM UM CACHORRINHO

Quem adopta um cachorrinho pela primeira vez depara-se com uma série de dúvidas.
Aqui têm algumas dicas que poderão servir de ajuda:
•

Alimentação: O cachorrinho deverá apenas ser separado da mãe a partir das 6
semanas de idade, altura em que se dá o desmame. Nesta altura o animal pode já comer
ração (a ração seca é preferível à de lata) que deverá ser própria para um cão em
crescimento. Deverá fazer, inicialmente, três a quatro refeições diárias. Se ainda tiver
alguma dificuldade em mastigar pode-se amolecer a ração com água morna, durante os
primeiros dias. Convém perguntar ao criador que ração é que está a comer para que se
possa dar da mesma marca, já que mudanças bruscas na alimentação podem causar
distúrbios gastrointestinais. Havendo necessidade de mudar a ração, deve-se fazê-lo
gradualmente (misturando a ração nova com a antiga durante alguns dias).

•

Desparasitação: O cachorro deve ser desparasitado (com um desparasitante apropriado
que poderá ser adquirido numa clínica veterinária ou em algumas farmácias que vendem
medicamentos veterinários) a partir das duas semanas de idade.

•

Vacinação: A primeira vacina é dada às seis semanas e posteriormente serão dados
reforços vacinais de acordo com um protocolo que o veterinário determinar. Convém aqui
referir um dado importante: o cachorro só adquirirá imunidade suficiente aquando da
toma do último reforço, encontrando-se susceptível até então. Por este motivo, até ao
momento da última vacina, o cachorro deve ser protegido de eventuais contágios. Para
isso, deve permanecer em casa (incluindo o quintal, desde que este não seja invadido
por cães vadios), só deve contactar com cães que se saiba estarem saudáveis e
vacinados e sempre que houver necessidade de ir à rua deve ir ao colo do dono e nunca
pelo próprio pé (pois pode pisar, cheirar ou lamber fezes, urina ou outras excreções de
cães que podem estar doentes ou serem portadores de doenças). Só desta forma se
poderá evitar que o animal contraia doenças que muitas vezes são letais. Não se deve
atrasar a data da primeira vacina nem tão pouco esquecer os prazos para os reforços
vacinais.

•

Higiene: Uma outra dúvida frequente refere-se aos banhos. É preferível não dar banho
até cerca dos 3 – 3,5 meses, altura em que levará a última vacina. Até esta data pode-se
usar toalhetes de limpeza, champôs secos que se vendem em lojas de animais ou até
mesmo pó de talco.
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