Benefícios
da castração
Infelizmente, não existem
lares responsáveis para todos
os animais. É nosso dever
evitar a procriação desenfreada
e ninhadas indesejadas dos
nossos animais de estimação,
por meio de um procedimento
definitivo e seguro: a castração.

Em fêmeas, a castração
diminui o risco de câncer de
mama. E quanto mais cedo,
melhor: 99% das cadelas
castradas antes do primeiro
cio não desenvolvem a
doença. Já em gatas, as
chances de câncer reduzem
quase 60%.

Em machos, a castração
reduz a frustração sexual e
a necessidade de sair em
busca de “namoradas”. Isso
acaba diminuindo o risco
de fugas, atropelamentos,
brigas com outros machos
e o comportamento de
montar pessoas, objetos e
outros animais.

Fêmeas castradas não têm
infecções uterinas graves –
como a piometra, que são
comuns no pós cio e que
podem causar morte.

Já em machos, reduzse em grande escala os
problemas de próstata
e evita-se o câncer de
testículo, que pode ser
fatal. Além disso, cães
e gatos machos sentem
menos necessidade de
marcar território com urina.

As fêmeas não entram mais
no cio, evitando problemas
como sangramento, fugas,
atração de machos e
gestação indesejada.
Também deixam de ter
“gravidez psicológica” e
comportamentos agressivos
comuns no cio.

A castração de machos e
fêmeas ajuda a controlar
o excesso populacional, o
abandono e a transmissão
de zoonoses. É uma
medida importante para a
saúde pública e ambiental.

Seu animal de estimação
também pode ficar
mais dócil, facilitando a
interação – especialmente
entre os que tinham
comportamento
agressivo antes.

Castração não engorda.
O que acontece, em
alguns casos, é a redução
de atividade física, já
que o animal fica mais
calmo. Consulte seu
veterinário sobre o tipo e a
quantidade de comida que
você deve oferecer
e os exercícios físicos.
Fique sempre de olho.

A castração só traz
benefícios e aumenta
a sobrevida dos animais
por diminuir a incidência
de tumores e os riscos
associados a fugas
e brigas.

Converse com seu veterinário
sobre o procedimento cirúrgico,
seus benefícios, os riscos e os
cuidados que devemos ter antes
e depois da cirurgia.

A castração é um ato de
amor e ajuda a controlar
a superpopulação de
animais, o abandono e
o sofrimento!
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