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OS CÃES MUDAM OS DENTES?

Na primeira consulta ao veterinário é uma surpresa para muitos donos descobrirem que o seu cachorro
também muda os dentes, como os seres humanos.
Os cachorros nascem sem dentes, tal como os bebés. Os primeiros dentes de leite começam a nascer por
volta das 3 semanas de idade. Mais tarde, o cão começa a trocar a dentição de leite pela definitiva por volta dos 4
meses de idade e termina a muda por volta dos 7 meses de idade.
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Não se preocupe se não encontrar os dentes de leite que caíram, porque na maior parte das vezes são
ingeridos pelo cachorro sem isso constituir nenhum problema para o animal.
Além disso, não tem de se preocupar que eles fiquem doentes porque não ficam febris como as crianças
nem deixam de comer. Nunca justifique a falta de apetite do seu cachorro ou o facto de ele estar mais parado com a
muda dos dentes, porque esta não causa alterações do estado geral do seu animal de estimação.
O único cuidado que deve ter nesta fase é de fornecer mais brinquedos ao seu cachorro para evitar que ele
roa objectos em casa, que podem constituir perigo para a sua saúde, uma vez que nesta fase eles vão sentir mais
necessidade de roer.

A persistência da dentição decídua, isto é, dos dentes de leite que não caem durante a muda, é muito
frequente nas raças pequenas como o Yorkshire Terrier, o Pinsher miniatura, o Shi-Tzu, o Caniche, entre outras. Este
problema deve ser resolvido com a extracção dos mesmos, para prevenir e evitar problemas de má oclusão e
acumulação de placa bacteriana. Nas raças mais predispostas aconselhamos uma consulta por volta dos 7-8meses de
idade para verificar se a muda da dentição ocorreu normalmente ou se persistem dentes de leite e dessa forma
podermos proceder à sua extracção, antes que causem problemas.

O cão adulto tem 42 dentes enquanto o cachorro tem 28 dentes.
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