
A influência do serviço de banho e tosa na vida dos cães 

 

O relacionamento com nossos amigos de quatro patas 

 

Nas últimas décadas, os animais de estimação assumiram uma posição 

de protagonismo no dia a dia de seus tutores. De cães de guarda e caçadores, 

eles passaram a fazer parte da família.  

A interação com os bichinhos de estimação se transformou de tal forma 

ao longo do tempo, que eles não apenas nos fazem companhia, mas 

participam ativamente do nosso cotidiano, desenvolvendo, cada vez mais, 

formas de comunicação e interação, demonstrando carinho e apego ao lar, o 

que nos dá a sensação de encanto e acolhimento, mas também, desperta 

nosso senso de responsabilidade. 

 

A escolha de um animal de estimação e os cuidados envolvidos 

 

A vida corrida, com pouco tempo para a convivência com os amigos, 

muitas vezes faz com que as pessoas se sintam solitárias. É muito comum, 

nesses momentos, surgir a ideia de adotar um animal de estimação, cuja 

companhia é sempre garantida, mesmo em meio a tanta correria 

Na hora de escolher o cãozinho que mais combina conosco, levamos em 

conta o espaço que temos para criá-lo, de forma a proporcionar-lhe o máximo 

de conforto possível; o temperamento do animal, que deve ser compatível com 

nosso estilo de vida e, também, as necessidades de cada raça. Todas essas 

pontuações podem parecer exigentes demais, mas não são. Assim como nós, 

os animais têm suas necessidades próprias de alimentação, conforto, diversão, 

carinho e higiene. E tendo suas peculiaridades, cada raça apresenta 

características únicas, que requerem cuidados próprios. No entanto, uma 

necessidade é unânime para todos, assim como para nós: os hábitos de 

higiene e limpeza. No caso dos cães, isso significa uma rotina pontual de 

banho e tosa, prática que, apesar de muito difundida nos dias atuais, ainda 

gera dúvidas nos tutores. 

 

 



A importância do banho e da tosa nos cuidados com o cão 

 

Quando adotamos um cãozinho para ser nosso companheiro, devemos 

saber que ele estará presente na maior parte dos momentos de nossa vida e 

merece receber todos os cuidados de que necessita. Há uma série de motivos 

que justificam a importância do banho e da tosa na vida dos animais de 

estimação e essas práticas envolvem cuidados que, muitas vezes, 

desconhecemos.  

 

Saúde em primeiro lugar 

 

Antes de pensar na estética do nosso bichinho, devemos considerar que 

o banho e a tosa são essenciais para a manutenção de sua limpeza e saúde, já 

que a sujeira dos pelos e pele do animal pode acarretar doenças. Além disso, 

uma boa higienização, tosa ou corte de pelos evita o acúmulo do excesso de 

oleosidade, o que pode causar muito incômodo aos nossos amigos. Como 

menciona a veterinária Amanda Peres da DogHer "Animais de pelos médios e 

longos requerem um pouco mais de atenção e cuidado, independente da época 

do ano. Isso porque o excesso de pelo pode gerar a formação de diversos nós 

e aumentar a temperatura interna desses animais" (Fonte: Revista Vice). 

 

O papel da escovação 

 

Após o banho, ocorre, também, a escovação, o que auxilia a verificar 

possíveis problemas de pele, como a presença de pulgas, carrapatos e 

doenças dermatológicas. Escovando os pelos do animal com cuidado é 

possível sentir qualquer fator estranho em sua pele, que deve ser relatado a 

um veterinário. 

 

Frequência ideal do banho para os cães 

O espaço onde o cachorro é criado, assim como seu estilo de vida, 

influenciam na frequência correta de sua higienização, além de fatores como a 

raça, o porte e o tipo de pelo. A periodicidade ideal do banho para os cães é de 



7 em 7 dias, não sendo recomendada uma frequência maior, exceto nos casos 

em que o animal esteja passando por tratamento veterinário e o especialista 

advirta para a necessidade de algum banho terapêutico diferenciado: “Em 

média, é recomendado que os cães tomem banhos a cada sete ou 15 dias. No 

caso dos banhos terapêuticos, quando o animal apresenta algum problema de 

pele, o banho pode ser dado duas vezes por semana ou de acordo com a 

recomendação do médico veterinário”, indica a médica veterinária Luciana 

Murai Soares, especialista em Dermatologia Veterinária. (Fonte: Jornal da 

Cidade) 

 

 

                        Outras precauções a serem observadas              

 

No momento do tradicional banho de limpeza, é preciso, também, 

providenciar outros cuidados com nossos amigos peludos, como o corte de 

unhas, a escovação dos dentes e a limpeza das orelhas.  

 

Como é realizada a escovação de dentes dos cães 

 

Há escovas e cremes dentais específicos para a limpeza dos dentes do 

cachorro. Essa higienização deve ser feita com frequência, de preferência, no 

mesmo momento do banho, assim como a limpeza dos ouvidos, procedimento 

de extrema importância para a saúde dos cães. Como eles têm ouvidos muito 

sensíveis, sobretudo os de orelhas compridas, há uma forte tendência a 

desenvolverem doenças auriculares, como a otite. 

 

Os cuidados com o corte de unhas dos animais 

 

Cortar as unhas é um processo bastante simples, mas, no caso dos 

animais, pode ser muito delicado, uma vez que eles têm uma constituição 

orgânica diferente da nossa. Há cortadores de unha específicos para cães e é 

indicado que o procedimento seja feito a cada 10 dias por um profissional, uma 

vez que o bichinho pode se assustar, ficando agitado durante o corte, e acabar 

se machucando, ou machucando o cuidador. 



 

Frequência ideal da tosa para os cães 

 

Para saber de quanto em quanto tempo deve ser realizada a tosa nos 

pelos do cão, é preciso considerar alguns fatores, como o tipo de tosa 

pretendido e a natureza dos pelos do animal.  

Considerando que a pelagem faz parte do organismo do animal, 

protegendo-o, a tosa deve ser realizada com muito cuidado. Por exemplo, 

deixar os pelos muito curtos no frio, ou muito longos no calor pode causar 

desconforto ao cãozinho. Dessa forma, é preciso ponderar e se informar sobre 

a tosa mais adequada àquele animal. 

 

 

A importância de dar banho no cão antes de realizar a tosa 

 

Há razões suficientes que justificam por que o cão deve tomar banho 

antes de ser tosado. Os produtos usados na pelagem do animal durante o 

banho, como shampoo e condicionador, tornam os pelos macios e fáceis de 

serem manuseados, o que auxilia na retirada dos nós, tão comuns em 

cachorros de pelagem longa, tornando a tosa, a escovação ou o corte menos 

trabalhosos para quem o faz e menos estressantes para o animal.  

Além disso, durante o banho, geralmente é realizado o corte de unhas, 

evitando que o cãozinho e o profissional se machuquem durante os 

procedimentos posteriores. 

 

 

Tipos de Tosa 

 

A tosa dos cães pode ser feita de duas formas: com a tesoura ou com a 

máquina. Quando o corte é feito pela máquina, o tipo de pelagem do cachorro 

deve ser observado, uma vez que há lâminas específicas para cada tamanho 

de pelo.O que difere este tipo de tosa para o corte com a tesoura é que este 

último pode ser feito, da mesma forma, em muitas raças de cães, já que o 



intuito é apenas acertar o comprimento dos pelos, tornando-os mais curtos, 

sem que isso cause grandes alterações à sua originalidade. 

 

A importância da tosa higiênica para saúde do seu cão 

 

Independentemente do tipo de tosa a ser feita na pelagem dos 

bichinhos, há uma que é imprescindível e deve ser realizada de forma mensal. 

Trata-se da tosa higiênica, cujo objetivo abrange mais a saúde do que a 

estética do animal.  

A tosa higiênica é de suma importância, pois elimina pelos localizados 

em lugares que podem gerar complicações, como a região genital, as orelhas, 

barriga e sola das patinhas. Um dos riscos de não se proceder à tosa higiênica 

é o animal escorregar, devido ao excesso de pelos na sola das patas, ou, não 

menos arriscado, o acúmulo de bactérias na região íntima causado pelo 

excesso de pelos. 

 

               Onde devem ser feitos o banho e tosa nos animais 

 

A influência da importância do banho e tosa na vida dos animais de 

estimação é tanta que não restam dúvidas quanto à relevância de haver locais 

especializados nesse tipo de serviço. Por isso, é interessante saber as 

melhores formas de se montar um estabelecimento lucrativo para propiciar 

esses tratamentos. 

 

 

Passo a passo para montar um serviço lucrativo de banho e tosa 

 

Um serviço de banho e tosa lucrativo precisa unir a qualidade a um 

custo acessível. Além de dispor do material necessário, é preciso seguir uma 

estratégia. O primeiro passo, portanto, é organizar bem as ideias e traçar um 

plano que pode ser realizado, caso contrário, podem surgir dificuldades que 

impedem o serviço de ir adiante. O valor do investimento deve ser bem 

estabelecido e estar em conformidade com os objetivos e ao que pode ser 



oferecido no momento. Isso quer dizer que um bom estabelecimento de banho 

e tosa pode ser iniciado tanto com um valor razoável quanto com um grande 

investimento de dinheiro. Tudo dependerá dos objetivos traçados durante o 

planejamento do negócio. 

 

Localização 

Antes de colocar a mão na massa e equipar o serviço, é preciso pensar 

e um bom ponto para abri-lo. As regiões mais lucrativas são as que concentram 

um bom número de animais de estimação. Nesse caso, é interessante fazer 

uma pesquisa da área, investigando a concorrência e a presença de clientes 

em potencial.  

 

Investindo no conforto do espaço 

Após estabelecer a localização do negócio, é preciso providenciar uma 

sala de recepção, afinal, a primeira impressão é a que fica. É interessante 

oferecer um espaço de espera para os tutores dos cães, disponibilizando 

cadeiras e revistas. 

 

Profissionais capacitados 

 

Um bom serviço de banho e tosa não pode ser feito sem uma equipe 

especializada, que saiba manusear bem os equipamentos e tratar os bichinhos 

com respeito e carinho.  

Uma boa equipe não precisa ser a mais cara e experiente, mas, sim, 

aquela disposta a realizar serviços com qualidade. Quanto mais profissionais 

trabalhando, mais serviços serão realizados, gerando, também, o lucro 

esperado. Assim, tanto o empreendimento, quanto os funcionários e clientes se 

beneficiarão de bons resultados.  

 

Equipamentos essenciais em um serviço de banho e tosa 

 

Para obter um bom lucro, é necessário saber oferecer um serviço de 

forma responsável. Uma vez que o banho e a tosa são fundamentais para a 



saúde dos cães, é preciso adquirir equipamentos de qualidade, que 

proporcionem um atendimento de forma completa. Nesse caso, deve-se 

investir em: uma boa banheira, feita com material resistente, lembrando que o 

bichinho nunca deve ficar sozinho na banheira, devendo ser sempre 

acompanhado por um profissional; sopradores e secadores, que removerão 

toda a umidade do animal após o banho; uma boa mesa para tosa, assim como 

máquina e lâminas profissionais, atentando-se à importância de se realizar uma 

devida manutenção e assistência técnica nos equipamentos; nos casos em que 

o animal precisa aguardar pelo banho, é importante ter um canil adequado, que 

ofereça conforto e bem-estar, evitando, ao máximo, ocasionar estresse no 

bichinho. 

 

Materiais utilizados durante o banho e a tosa 

 

Além dos equipamentos maiores, há, também, os utensílios que devem 

compor o procedimento de banho e tosa, primordiais para a realização do 

trabalho. São eles: tesouras, cortadores de unhas, pinças para higiene dos 

ouvidos, toalhas e escovas.  

 

Produtos de higienização de uso individual 

 

Durante a higienização, devem ser utilizados produtos de uso individual 

para cada animal. Com o objetivo de se ter um serviço lucrativo, é interessante 

pesquisar as marcas de boa qualidade, favoritas e mais utilizadas de escovas e 

cremes dentais, shampoos, condicionadores e colônias. Isso evita o 

desperdício de produtos não utilizados e o prejuízo financeiro.  

 

Unindo o útil ao agradável 

 

Não há nada como trabalhar em algo que, além de útil, nos propicia 

satisfação. O cuidado que envolve o amor aos animais traz, também, o 

contentamento de seus tutores. Por isso, o tratamento de limpeza e 

higienização dos cães é um serviço que, além de lucrativo, pode ser muito 

agradável para os amantes dos bichanos, tornando a vida deles e a de quem 



cuida mais alegre e valiosa. Ter a certeza de que é possível trabalhar de forma 

lucrativa em algo tão importante e prazeroso pode ser um grande passo para a 

realização pessoal e profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


