Chegou o calor e o sol! Vamos ao banho?
Os meses frios passaram e o pelo do nosso amiguinho patudo cresceu e ficou cheio de nós
difíceis de escovar e eliminar. Ele olha para nós com aquele ar triste e perguntamos se estará
na altura de marcar a tosquia que ele tanto precisa e que lhe traz tantos outros benefícios para
além do aspeto ou da chamada estética animal. A tosquia melhora o estado mental do animal
e consequentemente o seu bom comportamento, é importante para a sua saúde e mais ainda,
é uma proteção para si e para a sua família.
No início da Primavera, os salões de Grooming e clínicas veterinárias enchem-se de donos que
levam os seus cães e gatos após o longo Inverno. Trazem o pelo com sujidade agarrada e
muitas vezes unhas tão compridas que impedem que o animal faça a sua marcha de forma
normal. Os olhos e as orelhas acumulam ramelas e cerúmen em rolhões. É comum encontrar
ninhos de carraças e outros parasitas no interior destas “carapaças” de pelo compacto. Estes
animais, de uma forma geral sentem-se negligenciados e ao serem lavados e tosquiados
revelam uma mudança brilhante – não só parecem um animal novo, como comportam-se
como tal. O alívio que o banho quente lhes traz e a remoção de toda a matéria que
anteriormente lhes provocava dor e lhes irritava a pele, melhora o seu comportamento e isto
nota-se nas suas atitudes. Um animal que consegue ver bem, é um animal menos assustadiço
e isto deve entender-se igualmente para um animal que consegue ouvir. Daí a importância da
limpeza auricular e ocular no seu bem-estar e da família humana em que está integrado, para
além da prevenção de otites e de conjuntivites.
Do mesmo modo, o corte regular das unhas tem importância na sua boa disposição,
especialmente em animais que não as gastam no seu dia-a-dia. É frequente assistirmos à
consulta veterinária, a situações de unhas crescidas ao ponto de enrolarem e cravarem na pele
provocando infeção e muita dor para o animal, e de unhas arrancadas por se prenderem nos
tapetes da casa ou no pelo do animal quando estes se coçam. Mais uma vez se reforça a ideia
que um animal sem dor é um animal feliz e meigo para a as pessoas que o rodeiam.
Num ponto de vista de higiene e prevenção de doenças, a escovagem e o banho são meios de
eliminação de parasitas externos como as carraças, os piolhos, as pulgas e os ácaros - veículos
de transmissão de doenças aos humanos. No entanto, o banho não é a forma de eleição para o
controlo de parasitas externos. O que se recomenda é a colocação de medicamentos que
façam este controle (as ampolas spot on ou as coleiras) associado a uma higiene eficiente do
pelo do animal, através da tosquia. Ao escovar o seu animal, remove também pelos mortos
que são responsáveis por comichão e irritação cutânea.
Espera-se assim que um dono responsável e atento ao seu amigo de quatro patas, seja ele um
cão ou gato, procure manter o bom estado da sua pele e isto inclui o seu pelo. É comum fazerse duas tosquias por ano, a primeira no início a Primavera e a segunda durante o Verão. No
entanto animais com crescimento de pelo muito rápido podem precisar de tosquias mais
frequentes. Nas raças de climas frios, os donos podem optar pela chamada tosquia higiénica
(corte do pelo nas zonas do períneo e barriga) como forma de os ajudar a passar os dias
quentes do Verão, por baixar a sua temperatura corporal quando eles se deitam no pavimento
fresco. Decida o corte com a profissional de estética animal e aproveitem o sol e o calor!

