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Con�ra agora algumas dicas do básico que você precisa saber para transformar o seu amor em cuidados.

Não podemos nos esquecer de que os cães, assim como nós, precisam de cuidados diversos. 
Cuidados com a higiene, com o comportamento e saúde.

Cuidando
do seu Buldogue 

Francês

Na higiene, devemos nos atentar para a limpeza dos ouvidos, a escovação e a 
higienização das dobrinhas, que devem ser feitas toda semana.

Já os banhos devem ser espaçados, no mínimo a cada 15 dias. Em excesso, eles podem 
remover a proteção natural do pelo e deixá-lo mais suscetível a doenças de pele.

Veri�que as unhas, que quando não se desgastam devem ser 
aparadas por um pro�ssional.

Quanto à saúde, para qualquer problema, não espere antes de procurar um 
veterinário. Tratamentos precoces podem reduzir a severidade das doenças e 
salvar a vida do seu cãozinho.

Os Frenchies são muito brincalhões, mas não são muito resistentes para prática de 
exercícios. As características físicas dos Buldogues Francêses os impedem de brincar 
ou caminhar muito, especialmente se �zer muito calor.
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Alimentando
o seu Buldogue 

Francês
Uma alimentação bem balanceada como as do tipo Super Premium, são as mais 
indicadas para o bom desenvolvimento do cão desde o desmame até a terceira idade. 
São oferecidas nas variedade Júnior, Adultos e Sênior, além das especí�cas por raça e 
as medicamentosas. Consulte sempre um veterinário para veri�car qual a indicada 
para o seu Frenchie.

Não exponha o seu Frenchie ao calor excessivo e não o deixe brincar nas horas mais 
quentes do dia. Por serem braquiocefálicos, eles podem ter hipertermia, que é 
aumento da temperatura corporal, de modo que o ar não consegue resfriar antes de 
chegar aos pulmões devido vias respiratórias serem curtas, sendo fatal caso o cão não 
seja socorrido de imediato.
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Quanto a escovação, depende se o seu deixa cair muito ou pouco pelo.  A ração 
também in�uência nesse fator.7


