
Muitos proprietários 
são preconceituosos 
na hora de castrar 

suas mascotes, por 
isso, gostaríamos de  
afirmar que este pro-

cedimento é 100%  
seguro        (quando 
realizado por profis-

sional em ambiente 
adequado), de rápi-
da recuperação, sem 

efeitos colaterais in-
desejáveis e apre-
senta inúmeras van-

tagens. 

Os machos castra-
dos, por exemplo, 
apresentam menos 

problemas de prós-
tata; não adquirem 
tumores de testícu-

los; param de urinar 
para marcar territó-
rio; fogem menos e 

se tornam muito 
mais dóceis.  

As fêmeas castradas, 
por outro lado, dimi-
nuem sensivelmente 

a incidência dos tu-
mores de mama; 
não correm risco de 

adquirir câncer de 
ovário ou de útero; 
elimina o risco de 

piometra, (uma in-
fecção muito comum 
em fêmeas a partir 

dos cinco anos de 
vida); partos distóci-
cos e não apresen-

tam o sangramento 
indesejado durante o 
cio que mancha pi-
sos, tapetes, sofás, 

camas, etc. 

Outra grande dificul-
dade é achar propri-

etários responsáveis 
ou cuidadosos para 
os filhotes das  ni-

nhadas indesejadas,  
especialmente se os 

filhotes não tiverem 
uma raça definida.  

Com a castração vo-
cê evita também as 
doenças sexualmen-

te transmissíveis, 
como o tumor de Sti-
cker, um câncer ve-

néreo muito comum 
de animais de rua e 
ainda colabora o 

controle da superpo-
pulação de forma 
politicamente corre-

ta.  

É importante que se 
diga que uma cadela 
de rua, em apenas 

seis anos de vida re-
produtiva útil, pode 
gerar 100 descen-

dentes e as gatas, 
em apenas dois 
anos, podem gerar 

200 descendentes. 

É por isso que o há-
bito de eutanasiar 

animais de rua com 
a finalidade de con-
trolar a população 

CASTRAÇÃO: SÓ TEM VANTAGENS!!! 

“Este é um                      
procedimento              

especialmente útil   
para cães e gatos de 

apartamentos, sem 
contra-indicações”.  

Mauricio Aquino,                     
Médico Veterinário   

nunca será medida 
eficiente, pois pou-

cos animais férteis 
nas ruas são sufici-
entes para recuperar 

a população. É  por 
isso a castração deve 
ser utilizada como 

principal método de 
controle populacio-
nal. 

A principal pergunta 
é: há uma idade ide-
al para a castração? 

Sim. Nas fêmeas, 
recomenda-se  que a 
castração ocorra an-

tes mesmo do pri-
meiro cio. A castra-
ção nas fêmeas não 

altera o seu tempe-
ramento. O procedi-
mento consiste em 

se retirar o útero e 
os ovários, de forma 
que, as fêmeas não 

entram nem mais 
em cio. Nos machos, 
a castração deve ser 
realizada após o seu 

Acima e ao lado,  fotos de uma 

pinscher com piometra, antes e 

depois do procedimento. Cirúrgi-

co. Útero repleto de pús. 

Rua Durval Guimarães, 266 Ponta Verde Maceió Alagoas                                                                                       
A 50 metros da Igreja de São Pedro Tel 3327-9082 Domicílio 9993.6386                      

www.kennelveterinaria.com / sac@kennelveterinaria.com 



crescimento e são extraídos os 
testículos.  Ao contrário do que 

se acredita, machos castrados 
não engordam, não ficam apáti-
cos e continuam a serem bons 

cães guardas. Como pode ver, a 
castração só apresenta vanta-
gens. Informe-se com seu vete-

rinário. Poderíamos estender o 
tema por muitas páginas, no en-
tanto, esta é  a idéia básica. Se 
você não for cruzar o seu animal, 

castre, você não irá se arrepen-
der. As vantagens são grandes!                       

☼ 

Tumor de ovário retirado em cadela em Maceió. 

caso publicado em congresso  internacional de 

diagnóstico por imagem na Espanha. 

Tumor de mama retirado de cadela                               

em Arapiraca, Alagoas.   
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Orçamento sem                

compromisso: 3327-9082.  
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