Escovar os dentes dos cães e gatos é frescura?
A saúde bucal está intimamente relacionada com a saúde geral. Por isso é importante a higiene
bucal do seu animalzinho e as visitas periódicas ao veterinário.
Sem higiene bucal ocorre a formação de placa bacteriana, que se acumula na superfície dos
dentes. O tártaro ou cálculo dentário é a mineralização da placa bacteriana; ou seja; depósito de minerais
(oriundos da saliva e dos alimentos) sobre a placa bacteriana fazendo com que ela fique enrijecida, rugosa e
escurecida. Estas bactérias, além de provocarem hálito desagradável (halitose), podem causar gengivite e
periodontite, caracterizando a doença periodontal.
A forma mais eficiente de evitar estes problemas é através da escovação dos dentes do animal e
da profilaxia dentária realizada pelo médico veterinário.
Escovar os dentes do seu animal de estimação não é “frescura”, é um ato de carinho e
demonstra preocupação com a saúde dele como um todo. Mas para isso é preciso condicioná-lo aos poucos.
EXEMPLO DE COMO ACOSTUMAR SEU CÃO À ESCOVAÇÃO DOS DENTES:
1ª Semana
Em um local tranqüilo, sente-se com seu cão ou gato e, enquanto fala com ele e faz carinho,
passe seu dedo indicador por sua gengiva. Eles podem estranhar no início, mas logo se acostumam. Não esqueça
que o sucesso de todo treinamento depende de persistência. Comece com seções breves de 1 minuto, 4x/dia
por 3 dias. Depois aumente a duração para 5 minutos.
2ª Semana
Utilize uma gaze enrolada no seu dedo e repita o processo para que ele se acostume com a
textura diferente. Seções de 5 minutos 2x/dia.
3ª Semana
Embeba a gaze em uma solução anti-séptica indicada por seu veterinário e passe nos dentes do
animal antes de levá-lo para passear ou brincar com ele. Este procedimento deve se tornar uma rotina: carinho +
limpeza + carinho + passeio ou brincadeira. Repita esse procedimento 2x/dia durante uma semana.
4ª Semana
Substitua seu dedo e a gaze por uma escova de cerdas macias ou dedeira, e o anti-séptico por
pasta de dentes ou gel específicos para animais (nunca use pastas de dente para humanos, pois está pode ser
nociva ao estômago dos cães e gatos). Repita a rotina (carinho + escovação + carinho + passeio ou brincadeira)
diariamente por uma semana e aos poucos diminua para 3x/semana. Forneça biscoitos especiais para pets após
as refeições.
Atenção: jamais dê ossos (principalmente os frágeis como os de frango) para seu animal roer,
pois pode ser muito perigoso! Com a mastigação os ossos podem se fragmentar de forma que fiquem
pontiagudos e causem perfurações gastrointestinais.

