


Esterilize o seu animal 

A esterilização (ou castração) consiste na remoção cirúrgica dos 
órgãos com funções exclusivamente reprodutoras. A 
esterilização não causa nenhum mal físico nem psicológico aos 
animais e deixa-os geralmente mais calmos. 

A esterilização é a solução mais humana para o grave problema 
da superpopulação de animais de companhia que todos os dias 
sofrem nas ruas, por serem abandonados, pois não há lares 
su�cientes para todos. 

Nas fêmeas, a esterilização consiste normalmente na remoção do 
útero e dos ovários (ovariohisterectomia), o que evita que as 
fêmeas entrem no período de cio.

Nos machos, o procedimento de esterilização mais comum é a 
remoção dos testículos (orquiectomia), deixando-se a bolsa 
escrotal vazia (em bem pouco tempo a pele retrai-se e �ca uma 
bolsa pequenina).

Nas cadelas e gatas, a idade geralmente aconselhada para a 
esterilização é a partir dos 5-6 meses, de preferência antes do 
primeiro cio. Contudo, no caso de cadelas de raças mais 
propensas a desenvolverem osteossarcoma, um tipo de cancro, 
poderá ser mais recomendável aguardar que a cadela atinja a 
maturidade (mais de 1 ano de idade).

Nos gatos machos, a idade geralmente aconselhada para a 
esterilização é a partir dos 5/6 meses. Nos cães machos, a idade 
mais aconselhada para a esterilização é após a maturidade (mais 
de 1 ano de idade).

Vantagens da Esterilização em Cães e Gatos

É a melhor e mais e�caz arma contra a reprodução 
indiscriminada e consequente sobrepopulação de cães e gatos 
e abandono. 

Nas fêmeas: 
• Elimina a possibilidade de virem a contrair cancro do ovário ou 
do útero; 

• Previne a piometra, um processo inflamatório do útero que, se 
não for tratado a tempo, poderá conduzir à morte do animal; 

• Evita a pseudociese, vulgarmente conhecida como gravidez 
psicológica ou falsa gestação, que é um distúrbio hormonal 
bastante comum nas fêmeas; 

•Nas fêmeas esterilizadas antes do primeiro cio 
(aproximadamente aos seis/sete meses) há um risco 
praticamente nulo de desenvolver tumores mamários. 

Nos machos: 

•  Contribuiu para diminuir a agressividade para com outros 
machos e as brigas por fêmeas; 

• O ritual da demarcação de território com urina e os 
comportamentos possessivos ou dominantes tendem também 
a diminuir; 

• Diminui a ansiedade e o hábito de fugir ou de montar noutros 
animais e pessoas ou até na mobília; 

•  Evita tumores testiculares, hérnias perianales, tumores de 
glândulas hepatóides, tumores de glândulas perianales, 
tumores e quistes prostáticos, entre outros. 


