O que é a esterilização?
Esterilização diz respeito a um termo comum para ovariohisterectomia e
orquiectomia. Este procedimento cirúrgico visa a remoção dos ovários, tubas uterinas e útero,
no caso das fêmeas (ovariohisterectomia), e a remoção dos testículos (orquiectomia), no caso
dos machos.
Ambos os procedimentos são realizados sob anestesia geral por um médico
veterinário.

Fig.1 Ovariohisterectomia a uma gata.
Fonte: http://www.pictures-of-cats.org/neutering-cats.html

Fig.2 Orquiectomia a um cão.
Fonte: http://vetmedicine.about.com/od/veterinaryqa/
ig/Dog-Neuter-Surgery/Transfixing-ligation.htm

Quais são os benefícios?
Nas fêmeas:
As cadelas entram em cio ou período de estro aproximadamente uma vez a cada seis
meses e dura cerca de 21 dias. A duração pode, no entanto, variar dependendo da raça e de
outras condicionantes.
A gata é um animal poliéstrico sazonal, ou seja, numa mesma época reprodutiva
apresenta vários períodos de cio e a actividade sexual não é contínua ao longo do ano. A sua
época reprodutiva está ligada ao número de horas de luz diárias, deste modo, no hemisfério
norte a época de reprodução das gatas é principalmente de Janeiro a Outubro. Durante esta
fase, as gatas entram em cio periodicamente, sendo o intervalo entre cada de
aproximadamente 12 a 21 dias, até ficarem gestantes. O período de estro dura entre 4 a 10
dias e reconhece-se através de comportamentos característicos – o seu miar torna-se
constante e intenso, rebolam no chão frequentemente, têm maior tendência para se roçar e
arqueiam o dorso enquanto desviam lateralmente a cauda aquando de algum contacto.
Com a esterilização deixam de existir os cios e, consequentemente, os comportamentos
indesejáveis resultantes, bem como alguns problemas de saúde associados:




Cessa a ocorrência de perdas de sangue nas cadelas;
Uma gravidez pode comprometer a saúde do seu animal e consequentes despesas,
bem como responsabilidades para com a futura ninhada;
Deixam de demonstrar comportamentos de ansiedade e irritabilidade associados à
época de cio, bem como o miar frequente, no caso das gatas;



A esterilização realizada antes do primeiro estro, reduz drasticamente o risco de
tumores mamários. No caso das cadelas reduz para 0,5%, ou se for realizado após um
estro reduz para 8%. 50% dos tumores que se desenvolvem nas cadelas são mamários,
45% são malignos. Nas gatas, os tumores mamários são o terceiro tipo de tumor mais
comum, em que 90% são malignos. No geral, gatas e cadelas sexualmente intactas,
possuem um risco 7 vezes maior de desenvolverem neoplasias das glândulas
mamárias, comparativamente com as esterilizadas;

Fig.3 Tumor mamário em canídeo fêmea.
Fonte: http://www.vetsurgerycentral.com/mammary.htm

Fig.5 Tumor mamário em canídeo fêmea.
Fonte: http://eastmariettaanimalhospital.com/(A(Cle5s_
lszAEkAAAANDIyMTFiODAtOWFkZi00ZTYzLThmZTYtYWMxM
TMwYTNlMDhmocu8jmKvcynczurouOYp0smIXp81))/ShowAr
ticle.aspx?ID=21&AspxAutoDetectCookieSupport=1





Fig.4 Tumor mamário em gata.
Fonte: http://www.lbah.com/mammarycancerwholepage.html

Fig.6 Adenocarcinoma mamário ulcerado e com presença de infecção
em gata.
Fonte: http://intranet.fmv.utl.pt/atlas/pele/pele_094.htm

Previne o aparecimento de piómetra (infecção
bacteriana do útero, potencialmente fatal);
Elimina a probabilidade de desenvolvimento de
tumores no útero e/ou nos ovários;
Elimina o risco de pseudociese (gravidez psicológica)
– para além de ser incómodo para a própria fêmea
e para o dono, existe maior risco
associado ao aparecimento de tumores
mamários em fêmeas que usualmente
desenvolvem pseudociese.

Fig.7 Piómetra do útero de uma gata (à esquerda) e útero de
gata sem patologia (à direita).
Fonte:http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1462929
98763970&set=pt.144409968952273&type=1&theater

Nos machos:
Tanto os cães como os gatos atingem a sua maturidade sexual entre os 6 e 9 meses.
A esterilização nos machos provoca uma drástica redução da circulação de testosterona
(para além dos testículos, o córtex adrenal produz uma pequena percentagem da hormona) e,
consequentemente, os comportamentos sexuais e de agressividade resultantes da acção desta
hormona podem diminuir.
Algumas possíveis alterações:






Pode diminuir a marcação do território (especialmente problemática nos gatos);
Deixam de demonstrar comportamentos de ansiedade e irritabilidade devido à
presença de uma fêmea em estro nas redondezas;
Menos propensão para fugir de casa e vaguear pela rua à procura de uma fêmea;
Pode diminuir a agressividade para com outros cães;
Elimina o risco de desenvolvimento de tumores nos testículos (segundo tipo de tumor
mais comum nos cães);

Fig.8 Testículo de cão com tumor (à esquerda) e testículo de cão
normal (à direita)
Fonte: http://www.familyvet.com/Dogs/Cancer.html





Fig.9 Tumor de testículo de cão de enormes dimensões.
Fonte: http://blog.cveuropa.com/2011/06/tumores-testiculares/

Diminuição do risco de hipertrofia-hiperplasia benigna da próstata (BPH);
Diminuição do risco de prostatite;
Pode diminuir o comportamento de “monta” nos cães.

Em ambos os casos, tanto nas fêmeas como nos machos, existe aumento da longevidade
nos animais esterilizados, em comparação com os animais intactos sexualmente.

Existem desvantagens?
Existem, no entanto os benefícios alcançados com a esterilização superam as possíveis
complicações que possam ocorrer.
Nenhum dos problemas abaixo mencionados são consequências obrigatórias da
esterilização, sendo que para muitos deles ainda não existem estudos suficientes que
comprovem a relação directa com o procedimento. Há que se ter igualmente em atenção
factores como a raça, a própria predisposição desta para determinados problemas, bem
como outros factores genéticos individuais.













Aumento de peso e problemas de obesidade, principalmente nos gatos – não
se trata de uma consequência obrigatória da esterilização e pode ser evitado
com exercício físico e dieta apropriado. Existe uma possível relação com a
diminuição da taxa metabólica nos gatos e gatas esterilizados e aumento do
apetite nas cadelas esterilizadas. A obesidade pode, portanto, ser
consequência do incorrecto ajustamento da quantidade de alimento fornecido
por parte dos donos. Verifica-se diminuição da incidência de obesidade nos
cães e cadelas que foram submetidos a esterilização antes dos 5 meses de
idade;
Desenvolvimento de osteossarcoma, hemangiossarcoma e TCC (carcinoma das
células de transição) na bexiga;
Ruptura do ligamento cruzado cranial no cão;
Cerca de 2% dos cães esterilizados desenvolvem neoplasia da próstata, em
comparação com entre 0,2% e 0,6% nos cães intactos sexualmente – diferença
de apenas 1,8 – 1,4%;
Doença do trato urinário inferior felino;
Incontinência urinária em situações de excitação e durante o sono, em fêmeas
esterilizadas com idade inferior a 3 meses – controlável com tratamento
médico;
Dermatite vaginal e vaginite em cadelas esterilizadas antes de atingirem a
puberdade;
Hipotiroidismo nos cães e cadelas;
Diabetes mellitus;
Infecções urinárias nas cadelas;

Com que idade se deve realizar a esterilização?
Nos cães e nos gatos  entre os 5 e os 7 meses de idade. No entanto, não existe nenhuma
evidência científica que comprove que esta seja a idade ideal.


Poderá ser realizada antes?

Sim, entre as 6 e as 14 semanas de idade. A esterilização nesta idade está a ser cada
vez mais realizada essencialmente nos canis/gatis, nomeadamente nos EUA e em
Inglaterra, com o propósito de prevenir que ocorra reprodução dos animais após serem
adoptados – procedimento crucial para ajudar a diminuir a sobrepopulação.
A esterilização em animais com esta idade é realizada sob cuidados adicionais no que
respeita à anestesia e monitorização da actividade cardíaca e respiratória.
Existem alguns estudos que sugerem a relação de um ligeiro aumento da
probabilidade de aparecimento de alguns problemas de saúde adevidos da esterilização
com esta idade, nomeadamente:
- Doença do trato urinário inferior felino (FLUTD);
- Desenvolvimento peniano menor nos cães;
- Aparência imatura da vulva nas cadelas;
- Incontinência urinária nas cadelas;
- Dermatite vaginal e vaginite.

Existem riscos associados à cirurgia?
Tal como todos os procedimentos cirúrgicos existe sempre um risco associado à
anestesia e a outras complicações cirúrgicas, tais como hemorragias e infecções. Estes riscos
são baixos nesta cirurgia, no entanto a possibilidade de ocorrerem depende das condições de
saúde do animal.
O cão/gato fica internado durante algumas horas, no entanto poderá ir para casa no
próprio dia.

Que cuidados se deve ter após a cirurgia?









Dependendo do procedimento, poderá ser necessária medicação para as dores;
Disponibilizar um ambiente calmo, por forma a ajudar na recuperação,
preferencialmente dentro de casa;
Evitar que o animal corra e salte durante os primeiros dias que se seguem à cirurgia;
Estar atento se o animal lambe a incisão ou tenta tirar o penso – usar um colar
isabelino;
Evitar dar banho durante pelo menos 10 dias após a cirurgia;
Verificar a incisão diariamente, por forma a confirmar se a cicatrização está a ocorrer
correctamente;
Se for detectada algum tipo de alteração na zona da incisão, tais como rubor e/ou
edema, contactar o médico veterinário;
Ter atenção nas mudanças de comportamento do animal, nomeadamente letargia,
diminuição do apetite, vómitos e/ou diarreia – contactar imediatamente o médico
veterinário.

Existem outros métodos para evitar que ocorra a fase de estro nas fêmeas?
Sim, os contraceptivos orais e por via injectável são uma alternativa à esterilização. No
entanto, não são recomendados como método preferencial, visto poder ser falível e possuir
efeitos secundários graves. Quando administrados por um período prolongado, provocam
distúrbios hormonais que podem levar ao desenvolvimento de quistos ováricos, infecções
uterinas, tumores do útero e tumores mamários. Desta forma, só é recomendada a sua
utilização como método de recurso e por um curto espaço de tempo.
Para além das desvantagens acima mencionadas, o uso de contraceptivos a longo
termo torna-se mais dispendioso do que a esterilização cirúrgica.

Algumas desmistificações:

É mais saudável as fêmeas terem uma ninhada antes de serem esterilizadas.

FALSO

Estudos comprovam exactamente o contrário. As fêmeas esterilizadas antes do seu
primeiro cio possuem algumas vantagens em termos de saúde, nomeadamente a redução,
para quase nula, da probabilidade de desenvolverem tumores mamários.

A esterilização irá fazer com que o meu cão/cadela deixe ter comportamento de
guarda/protecção.

FALSO

Faz parte do instinto natural do cão de proteger o seu território e família. A sua
personalidade é influenciada primariamente pela herança genética e pelo ambiente em que
cresce. As hormonas sexuais poderão influenciar alguns aspectos, mas não são de todo o
factor predominante.

A castração irá fazer com que o cão ou o gato se sinta menos masculino.

FALSO

Os cães e os gatos não possuem qualquer conceito de identidade sexual ou ego. A
castração não irá alterar a sua personalidade básica, nem lhe irá causar qualquer tipo de
reacção emocional ou crise de identidade.

É incorrecto privarmos a vida sexual dos cães e dos gatos.

FALSO

Para os cães e os gatos, o sexo resume-se apenas à reprodução como instinto de
perpetuação da espécie resultante da acção de determinadas hormonas. Tal pode ser
verificado pelo facto das fêmeas apenas aceitarem os comportamentos sexuais dos machos
quando estão em estro. Fora deste período, rejeitam agressivamente estes comportamentos,
o que significa que para elas não existe uma situação propriamente de prazer relacionada com
o sexo, e sim uma situação de necessidade advinda de alterações hormonais específicas. No
caso dos machos, só procuram sexualmente as fêmeas, quando detectam a informação
química de que estas se encontram em período de estro.

Não há problema se a pessoa conseguir arranjar adoptantes para todos os membros da
ninhada.
FALSO
Ao arranjar bons lares para todos os filhotes, está a retirar o lugar a outros animais que
se encontram nos canis/gatis/associações ou abandonados na rua, que precisam
desesperadamente de ser adoptados. Para além de que estará a contribuir para a
sobrepopulação, não só pela ninhada em si como também pelas futuras ninhadas resultantes
da primeira e assim sucessivamente.

A esterilização é anti-natural e, por conseguinte, não deveria ser realizada.

FALSO

O cão e o gato são animais que foram domesticados, para o proveito do próprio ser
humano. Existem porque nós os criámos, são animais que necessitam do ser humano, e não da
natureza (como os animais selvagens), para viver e sobreviver num ambiente
progressivamente mais citadino. Existem porque assim o quisemos, milhares deles são mortos
todos os anos porque assim o permitimos. Milhares deles são mortos, não por não haver outra
solução por questões de saúde, mas sim por já não serem desejados pela própria sociedade
que os criou. São seres vivos que tendem a ser tratados como propriedade de alguém, o dono.
São seres vivos usados por nós, e por muitos de nós maltratados e ignorados. Milhares de cães
e gatos são eutanasiados anualmente, animais saudáveis, exclusivamente porque não existe
mais espaço nos canis e gatis, não existe qualquer propósito para permitir a sua reprodução e
contribuir para esta sobrepopulação. Milhares de cães e gatos encontram-se a sofrer neste
momento em canis/gatis e associações, bem como outros milhares na rua que irão morrer por
desgosto, doença, atropelados ou apanhados para serem levados e enclausurados até serem
mortos ou adoptados por outro alguém. Se já existem tantos animais nesta situação, qual o
propósito de fazer aumentar ainda mais este número? A esterilização é necessária para
resolver o problema que nós próprios criámos, trata-se de uma solução simples para um mal
chocante, abominável e, sim, anti-natural.

Existindo benefícios, mas também desvantagens, porque é que a esterilização é amplamente recomendada?
Apesar de existir o risco de complicações consequentes da esterilização, os benefícios
alcançados superam este risco. Os problemas de saúde possíveis de se desenvolver em animais
não esterilizados são muito mais graves e mais frequentes, em comparação com os possíveis
problemas de saúde consequentes de uma esterilização.
Para além dos benefícios ao nível da saúde e comportamento, a esterilização assegura
que o seu animal não irá contribuir para a sobrepopulação.

Fig.10 Esquema ilustrativo da sobrepopulação resultante de um único casal de gatos e seus descendentes.
Fonte: http://balkansanimalsuffering.wordpress.com/

Fig.11 Esquema ilustrativo da sobrepopulação resultante de um único casal de canídeos e seus descendentes.
Fonte: http://www.tobyproject.org/node/175

A cada ano, milhares de cães e gatos são colocados em canis/gatis municipais e
albergues em associações onde ficam sob intenso stress e sofrimento até serem adoptados
(que pode levar anos), até morrerem de velhice/problemas de saúde ou, o que ocorre em
muitos canis/gatis em todo o mundo, até serem eutanasiados (alguns ao fim de apenas uma
semana).
A esterilização dos cães e dos gatos é algo que
tem que ser feito impreterivelmente. Os canis/gatis
municipais encontram-se completamente lotados,
levando a cabo o abate sistémico de animais
saudáveis.

Fonte: http://www.snapmo.org/about-us.html

Fonte: http://ghmc-dogpounds.yolasite.com/

A existência de tamanho número de animais indesejados e abandonados na rua levou
à necessidade do aparecimento de albergues criados por associações de amigos dos animais,
onde o dinheiro despendido para a sua construção, bem como as despesas diárias na
alimentação e cuidados de saúde, surge apenas dos voluntários e das poucas doações. Estas
próprias associações estão em crescente lotação e sem meios económicos para suportar o
enorme custo necessário.
Face a esta situação, é inadmissível permitir a reprodução destes animais, em que
alguns irão levar uma vida digna mas, no entanto, a maioria irá ser

Maltratada,

“Cachorros espancados e atirados para o lixo”.

“Abatido a tiro por caçadores após ter conseguido fugir de um
canil ali perto”

“Gata encontrada morta por 12 pregos inseridos na cabeça”

“12 gatos foram pendurados numa árvore”
Fonte:
http://www.care2.com/news/member/695316761/2682885
http://balkansanimalsuffering.wordpress.com/
http://www.glogster.com/llama1234/cat-abuse/g-6m91ot5gva65pdg2f2922a0?old_view=True
http://webspace.webring.com/people/px/xox_gorgeous_xox/MyHomepage_recent.shtml
http://www.stuff.co.nz/national/2961362/SPCA-sickened-and-disturbed-by-nail-attack-on-cat

Morta por atropelamento e ignorada,

Fonte:
http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150128047385777
http://itstheirdestiny.2kat.net/greek.html

Abandonada pela pessoa a quem mais demonstravam lealdade,

Fonte:
http://zaahirah.blogspot.com/2010/05/abandonar-um-animal-e-crime.html
http://imageshack.us/photo/my-images/131/06luchshiereklamitn6.jpg/
http://amigosdosanimaisdetatui.blogspot.com/2011/02/solucao-definitiva-para-o-sofrimento.html
http://www.flickr.com/photos/48945885@N00/809745536/

Tratada como lixo,

“Cachorro ainda vivo encontrado num contentor do lixo amarrado
dentro dum saco de plástico.”

Fonte:
http://www.prlog.org/10643918-3-to-4-million-pets-die-in-humane-shelters-yearly.jpg
http://www.care2.com/news/member/695316761/2682885
http://www.examiner.com/dogs-in-national/public-help-needed-to-locate-woman-that-threw-2-puppies-ny-trash

Negligenciada,

“Hobo, um Pastor Alemão, foi negligenciado e deixado morrer à fome pelo seu
próprio dono”
Fonte:
http://piperbasenji.blogspot.com/2011/05/dogs-deserve-better.html
http://cellar.org/iotd.php?threadid=19225

Desprezada,

Fonte:
http://oficialwelovedogz.blogspot.com/2011/06/melhor-local-para-voce-abandonar-seu.html
http://blog-da-belka.blogspot.com/2010/04/denuncie.html
http://www.flickr.com/photos/dbgg1979/3583080653/
http://pixdaus.com/index.php?pageno=2&name=gall&sort=userlast

Enclausurada num espaço mínimo onde desenvolvem perturbações
comportamentais pelo tamanho sofrimento,

Fonte:
http://randomcitation.blogspot.com/2007/10/dogsindangercom-saves-death-row-dogs.html
http://fabulousanimalrescueproject.blogspot.com/
http://www.insidesocal.com/pets/feral-cats/
http://www6.ufrgs.br/vies/vies/ong-online/attachment/bichoderua3/

Abatida por ninguém a querer...

Fonte:
http://www.bakersfield.com/news/local/x234174777/Kerns-euthanasia-rates-rising-again
http://ghmc-dogpounds.yolasite.com/
http://www.piaberrend.org/romania-botosani-the-massacre-of-240-dogs-on-may-11th-2011/

Fonte:
http://www.piaberrend.org/romania-botosani-the-massacre-of-240-dogs-on-may-11th-2011/
http://www.lenscratch.com/2009/10/mary-shannon-johnstone.html
http://www.lenscratch.com/2010/11/mary-shannon-johnstone.html
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