C A S T R A Ç Ã O : S Ó T E M VA N TA G E N S ! ! !

Mauricio Aquino,
Médico Veterinário

“Este é um
procedimento
especialmente útil
para cães e gatos de
apartamentos, sem
contra-indicações”.

Muitos proprietários
são preconceituosos
na hora de castrar
suas mascotes, por
isso, gostaríamos de
afirmar que este procedimento é 100%
seguro
(quando
realizado por profissional em ambiente
adequado), de rápida recuperação, sem
efeitos colaterais indesejáveis e apresenta inúmeras vantagens.
Os machos castrados, por exemplo,
apresentam menos
problemas de próstata; não adquirem
tumores de testículos; param de urinar
para marcar território; fogem menos e

Acima e ao lado, fotos de uma
pinscher com piometra, antes e
depois do procedimento. Cirúrgico. Útero repleto de pús.

muito

filhotes não tiverem
uma raça definida.

As fêmeas castradas,
por outro lado, diminuem sensivelmente
a incidência dos tumores de mama;
não correm risco de
adquirir câncer de
ovário ou de útero;
elimina o risco de
piometra, (uma infecção muito comum
em fêmeas a partir
dos cinco anos de
vida); partos distócicos e não apresentam o sangramento
indesejado durante o
cio que mancha pisos, tapetes, sofás,
camas, etc.
Outra grande dificuldade é achar proprietários responsáveis
ou cuidadosos para
os filhotes das ninhadas indesejadas,
especialmente se os

Com a castração você evita também as
doenças sexualmente
transmissíveis,
como o tumor de Sticker, um câncer venéreo muito comum
de animais de rua e
ainda
colabora
o
controle da superpopulação de forma
politicamente correta.
É importante que se
diga que uma cadela
de rua, em apenas
seis anos de vida reprodutiva útil, pode
gerar 100 descendentes e as gatas,
em
apenas
dois
anos, podem gerar
200 descendentes.
É por isso que o hábito de eutanasiar
animais de rua com
a finalidade de controlar a população

se
tornam
mais dóceis.

nunca será medida
eficiente, pois poucos animais férteis
nas ruas são suficientes para recuperar
a população. É por
isso a castração deve
ser utilizada como
principal método de
controle
populacional.
A principal pergunta
é: há uma idade ideal para a castração?
Sim. Nas fêmeas,
recomenda-se que a
castração ocorra antes mesmo do primeiro cio. A castração nas fêmeas não
altera o seu temperamento. O procedimento 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
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Tumor de ovário retirado em cadela em Maceió.
caso publicado em congresso internacional de
diagnóstico por imagem na Espanha.

crescimento e são extraídos os
testículos. Ao contrário do que
se acredita, machos castrados
não engordam, não ficam apáticos e continuam a serem bons
cães guardas. Como pode ver, a
castração só apresenta vantagens. Informe-se com seu veterinário. Poderíamos estender o
tema por muitas páginas, no entanto, esta é a idéia básica. Se
você não for cruzar o seu animal,
castre, você não irá se arrepender. As vantagens são grandes!
☼

Orçamento sem
compromisso: 3327-9082.

Tumor de mama retirado de cadela
em Arapiraca, Alagoas.
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