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CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (MACHOS)
O que é a castração?
Castração ou esterilização são os nomes comuns relativos à remoção dos órgãos sexuais
responsáveis pela função sexual em machos e fêmeas. Em cães e gatos machos este procedimento
tem o nome técnico de orquiectomia e consiste na remoção cirúrgica dos testículos com anestesia
geral.

Quais as vantagens da castração em cães e gatos machos?
As indicações para a castração em cães e gatos machos apresentam algumas diferenças.
Em cães, a castração elimina a possibilidade de aparecimento de cancro dos testículos e reduz
significativamente o risco de doença da próstata, duas condições comuns que podem causar sérios
problemas em cães mais velhos (mais de 80% dos machos não castrados, com mais de 5 anos de
idade apresentam hipertrofia benigna da próstata, que pode causar problemas tais como
dificuldades em urinar/defecar). A castração reduz ainda o risco de aparecimento de tumores
perianais e hérnias perineais.
Para além deste benefício médico outras vantagens existem ao castrar um cão:
 Diminuição de comportamentos sexuais indesejados tais como atracção por fêmeas, fugas,
montar a perna de pessoas ou masturbação em objectos
 Redução da agressividade: parece que a castração leva à diminuição de agressividade
contra outros cães da mesma casa em 1/3 dos casos, contra pessoas familiares em 30%
dos casos, contra cães estranhos em 20% dos casos e contra pessoas estranhas em 10%
dos casos
 Redução da marcação de território com urina em 80% dos cães
O gato não castrado tem mais tendência a fugir e lutar com outros gatos aumentando o risco de
exposição a infecções, formação de abcessos ou transmissão de doenças infeccionas tais como FIV
– Síndrome de Imunodeficiência Felina e FeLV – Vírus da Leucemia Felina e a marcar território com
urina e ir ao encontro de fêmeas em cio. A urina de gatos inteiros tem um odor muito forte, ao
contrário da dos gatos castrados. Podemos então considerar que as vantagens de castrar um gato
incluem:
 Redução do risco de fugas em 90%
 Diminuição ou eliminação da marcação com urina em 85% dos gatos
 Diminuição do risco de lesões por lutas com outros animais e transmissão de doenças
infecciosas através de gatos infectados
 Diminuição do risco de atropelamento, envenenamento, furto ou outros incidentes
causados por fugas que ponham em causa a segurança do seu animal

Uma questão de bem-estar animal e saúde pública!
Além dos benefícios médicos e comportamentais e não menos importante que estes, a castração
evita o excesso populacional de animais por inibição da fertilidade dos machos. Milhares de cães e
gatos são abandonados, vivem na rua ou em canis muitas vezes nas piores condições. A castração
de machos é tão importante como a das fêmeas no que toca ao controlo do número de ninhadas
indesejadas e animais errantes. Por estes motivos, a castração é uma mais valia no bem-estar
animal, saúde pública e na redução do número de mortes desnecessárias de animais.

Dúvidas comuns
Como é que a castração afeta o comportamento?
Os únicos comportamentos afectados pela castração são aqueles que estão sob a influência de
hormonas sexuais masculinas (testosterona). O temperamento, personalidade, habilidade e
capacidade de aprendizagem resultam da sua educação e genética e não das suas hormonas
masculinas portanto, apenas comportamentos influenciados pelas hormonas masculinas podem
ser reduzidos ou eliminados com a castração. Estes comportamentos podem diminuir entre dias a
alguns meses. A diminuição ou mesmo eliminação destes comportamentos só surge vários dias a
meses após a castração visto que, a fonte da produção de testosterona, foi retirada, mas a que
circula no sangue leva tempo a diminuir de concentração.

Quais os riscos do meu animal numa castração preventiva?
Hoje em dia, a variedade de protocolos anestésicos e evolução das técnicas cirúrgicas e
monitorização anestésica, tornaram os riscos mínimos. No entanto e havendo sempre um risco
associado a qualquer cirurgia e anestesia geral, é aconselhada a realização de uma avaliação précirúrgica de forma a escolher o protocolo mais adequado ao animal. A taxa de mortalidade em
orquiectomias preventivas é extremamente reduzida.

A recuperação após a cirurgia é complicada?
Uma das maiores preocupações além da cirurgia e anestesia é a recuperação pós-operatória. A
castração é uma cirurgia de rotina pouco invasiva que deixa apenas uma pequena cicatriz e não
altera a estética do animal. O uso de um colar isabelino no pós-operatório e até à alta médica é a
forma de evitar que o animal lamba e infecte o local de incisão. ©
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