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Esta newsletter destina-se a ser um espaço de informação e divulgação dos Cães de 

Castro Laboreiro, detentores do afixo de criador "Campos do Lis", bem como um es-

paço de informação e intervenção técnica relativo a esta raça canina portuguesa. 

Todos ao artigos publicados são da inteira e exclusiva responsabilidade dos seus au-

tores.  
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Afecções cutâneas nos testículos dos cães de castro Laboreiro 
 

 

Algumas pessoas têm-me contactado, pedindo a minha opinião sobre o facto de ser 

frequente os seus cães apresentarem a pele dos testículos ferida, como que inflamada. 

 

Tal situação pode incomodar e afectar a tranquilidade dos cães, que tentam frequente-

mente lamber as zonas afectadas, agravando a situação. 

 

Quase sempre são dermatites e irritações da pele, que se não forem tratadas podem 

causar inflamação significativa. 

 

Uma das causas mais frequente desta situação, reside na circunstância do cão se sen-

tar ou deitar sobre superfícies molhadas e húmidas, o que acontece mais nas estações 

do ano com maior pluviosidade, ou com cães que passam muito tempo em canis, onde 

para além da humidade ambiental se pode ainda acumular a urina dos cães, que tem 

um efeito caustico e desidratante sobre a pele.  

 

No caso dos canis, recomenda-se a sua lavagem frequente e secagem do piso com 

uma esfregona ou outro utensílio similar . 

 

Recomenda-se ainda, e muitas vezes é o suficiente, espalhar um creme hidratante nas 

zonas afectadas. Aconselho a utilização do Halibut Plus ou Bepanthene Plus, uma vez 

de manhã e outra à noite. Estes cremes têm ainda a vantagem de conter a clorhexidina 

que é um componente desinfectante. 
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Este tratamento, ao fim de alguns dias, faz diminuir a inflamação, a pele adquire uma 

cor menos avermelhada, e observa-se a regeneração da pele.   

 

Em situações mais graves é necessário o recurso a pomadas anti-inflamatórias mais 

específicas, e até a antibióticos.  

 

Se os testículos se apresentam muito inflamados e inchados, é recomendável a con-

sulta a um veterinário, pois pode-se estar em presença de brucelose canina, que é 

um doença séria e grave, não só para o cão como para as pessoas que com ele con-

tactam. O recurso a uma análise de sangue é necessário para despiste desta patolo-

gia. 

 

 

 

 

 

Outra cadela reprodutora com o afixo “Campos do Lis” 
 
 
Nice dos Campos do Lis 

 

Trata-se de uma cadela nossa ainda jovem, nascida em Janeiro de 2014, e filha do 

MARTI e da Musa dos Campos do Lis. 

Eis algumas fotos dela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nice dos Campos do Lis 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 
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Nice dos Campos do Lis 
 

Nice dos Campos do Lis 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Nice dos Campos do Lis 
 
 
 

 
 

 
 
 

Novas ninhadas “Campos do Lis” 
 
 
 

Ninhada MARTI X FLORA DOS CAMPOS DO LIS  

 

Ninhada, nascida em 09 de Março de 2015. Estão disponíveis seis machos e três 

fêmeas. 

 

Eis as primeiras fotos dos cachorros: 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 
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Ninhada MARTI X LUA DOS CAMPOS DO LIS  
 
 
Ninhada, nascida em 09 de Março de 2015. Estão disponíveis três fêmeas. 
 
Eis as primeiras fotos das cachorras: 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 
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Ninhada GAMA DOS CAMPOS DO LIS X NICE DOS CAMPOS DO LIS  
 

Ninhada, nascida em 09 de Março de 2015. Estão disponíveis cinco machos e três 

fêmeas. 

 

Eis as primeiras fotos dos cachorros: 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Para remover o seu nome da nossa lista de correio, por favor comunique para: 

Termos de uso: 

Os conteúdos e informação disponibilizados nesta Newsletter são propriedade de Rui 

Viveiros. O seu download, reprodução ou reenvio, é estritamente proibido e a sua  mo-

dificação não é permitida. 

Rui Viveiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os cachorros destas três ninhadas estão disponíveis para entrega, a partir de  

9 de Maio de 2015.    

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 


