A considerar:

ESTERILIZAÇÃO DO
CÃO E DO GATO

 A cirurgia electiva (em oposição à cirurgia
de urgência) tem menores riscos
associados;
 Antes de qualquer procedimento cirúrgico,
cada animal é avaliado num momento de
consulta e são definidas individualmente as
análises pré-anestésicas a realizar;
 Os cães e gatos jovens, quando saudáveis,
têm uma excelente recuperação póscirúrgica.

Em caso de dúvida, não hesite
em contactar-nos.
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Saiba como, porquê
e quando.

Como?
A esterilização de cães e gatos é feita, no
Hospital Veterinário Sul do Tejo, através de uma
cirurgia chamada orquiectomia, que consiste na
remoção de ambos os testículos.

Quando?
A castração pode ser feita ou antes da
puberdade (antes dos 6 até aos 9 meses) ou
após a puberdade (ao ano de idade ou depois,
por exemplo). Os estudos actuais mostram que
a castração em animais jovens é segura e não
tem qualquer efeito sobre a alterações
comportamentais ou de saúde.

Porquê?
Prevenção de ninhadas indesejadas e controlo
de população:
Por ano, milhares de cachorros e gatinhos não
desejados são abandonados ou sujeitos destinos
piores.

Porquê?
Benefícios médicos:
No cão, a castração elimina a
possibilidade
de
cancro
testicular e diminui bastante as
hipóteses de se desenvolverem
doenças prostáticas, ambos
muito frequentes em cães mais
velhos.
A castração também reduz o risco de tumores
perianais e de hérnias perineais. Os cães
agressivos devem ser castrados, pois ainda que
não reduza a agressividade, não deixarão
descendência potencialmente agressiva.

No gato, a castração
diminui ou elimina a
marcação de território em
85% dos animais, diminui a
necessidade de vaguear
para fora de casa e a
agressividade entre gatos (causada pela
necessidade hormonal de lutar por fêmeas) e
“suaviza” o odor da urina.

Tanto no cão, como no gato, se um ou os dois
testículos não se encontrarem no escroto
(criptorquidismo), devem ser removidos do local
onde se encontrarem. Podem ainda estar no
abdómen ou subcutâneos (por baixo da pele por
não terem conseguido chegar ao escroto). Em
qualquer dos casos, estes testículos retidos não
produzem espermatozóides e a castração é
aconselhada por terem um maior risco de
tumorizar.

Mitos

O temperamento, a personalidade e a
capacidade de trabalho do cão e do gato são
fruto da genética e do estilo de vida, não de
hormonas sexuais masculinas. Assim, a
castração dificilmente acalmará um cão
“eléctrico”.

Só haverá tendência para engordar se o
cão ou o gato forem alimentados em excesso
ou não fizerem exercício suficiente.

