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Aumenta o tempo de vida e melhora a saúde dos 
pets, pois evita muitos riscos a que estão expostos 
se não forem castrados.

A castração só faz bem



O guardião/tutor responsável, que ama o seu pet, 
busca sempre o que é melhor para ele.

A castração em cães machos e fêmeas, em gatos 
machos e fêmeas, evita a ocorrência de várias doenças 
como o câncer por exemplo. Evita fugas e todos os riscos 
que os animaizinhos sofrem nas ruas.

Através de um procedimento definitivo e seguro 
podemos garantir saúde e evitar que mais animais 
sejam abandonados. 

A castração traz benefícios, ajuda a controlar a 
superpopulação de cães e gatos, evita o abandono 
e o sofrimento!

Nas fêmeas, a castração reduz o risco de câncer 
de mama. Quanto mais cedo as cadelas e gatas 
forem castradas, menor é o risco de desenvolver a 
doença.

Machos castrados não apresentam problemas 
na próstata e o risco de câncer de testículo é muito 
pequeno.

Cães e gatos castrados ficam mais dóceis e 
mais carinhosos, melhorando a relação com toda a 
família.

Nos machos, a castração diminui a marcação de 
território (urina em vários lugares), o risco de fugas 
em busca de “namoradas”, atropelamentos, brigas 
com outros cães e comportamentos indesejados 
como montar nas pessoas, outros animais e 
objetos.

As fêmeas não entram mais no cio, portanto 
não apresentam o sangramento característico 
desse período, o que evita fugas, atração de machos 
e gestação indesejada. Também deixam de 
apresentar comportamentos agressivos e “gravidez 
psicológica”.

Fêmeas castradas não tem infecções graves 
no útero que podem levar a morte, como a 
piometra, que são comuns após o cio e/ou quando 
ficam idosas.

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

Não! Os animais ficam mais calmos e fazem 
menos atividade física, portanto os animais 
castrados podem necessitar de menor quantidade 
de comida. O veterinário que cuida dele poderá 
orientar sobre a melhor maneira de alimentar seu 
animalzinho castrado.

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

Castração é um ato de amor

Reduz o risco de câncer

Melhora o comportamento

Previne doenças

Evita abandonos e 
ajuda na saúde pública 

Meu bichinho vai engordar?
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