Saiba mais sobre...

ESTERILIZAÇÃO

CONTACTE-NOS:
227 810 784

URGÊNCIAS:
934 111 944

Saiba mais sobre...

ESTERILIZAÇÃO

O QUE É?
A esterilização, ou castração como é vulgarmente conhecida, é um dos
procedimentos cirúrgicos mais comuns em animais de estimação, na qual são
removidos

os

órgãos

reprodutores:

ovários

e

útero

nas

fêmeas

–

ovariohisterectomia; e testículos nos machos - orquiectomia.

COMO FUNCIONA?
Em

semelhança

às

cirurgias

praticadas

em

medicina

humana,

estes

procedimentos são efectuados sob anestesia, pelo que os animais não sentem
qualquer tipo de dor durante a sua realização. A esterilização deve ser precedida
por um jejum de água e comida com 12 horas de duração e, depois de realizada,
poderá ser necessário a administração oral de analgésicos e antibióticos. Visto
que se trata de uma cirurgia bastante segura e simples, os cuidados pósoperatórios podem ser facilmente continuados pelos donos, pelo que na maior
parte dos casos os animais poderão regressar a casa no próprio dia.
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QUESTÕES FREQUENTES...

QUAL É A IDADE MAIS RECOMENDADA PARA ESTERILIZAR?
Tipicamente, a esterilização de cães e gatos é efectuada antes de ser atingida a
maturidade sexual (aproximadamente entre os 5-7 meses de idade).

A ESTERILIZAÇÃO É PERIGOSA?
Apesar de todos os procedimentos cirúrgicos possuírem alguns riscos inerentes
à anestesia e técnica, a esterilização é um procedimento de rotina, considerada
muito segura e com uma recuperação pós-operatória rápida.

É CARO?
Considerando as medicações, instrumentos e treino veterinário necessários
para a sua realização, a esterilização é uma cirurgia relativamente barata. Em
todo o caso, os gastos relacionados com a esterilização são apenas uma parte
dos valores inerentes à saúde e bem-estar de um animal, como é o caso da
alimentação, desparasitações e vacinações.

CONTACTE-NOS:
227 810 784

www.clivetarrabida.com

URGÊNCIAS:
934 111 944

Saiba mais sobre...

ESTERILIZAÇÃO

QUESTÕES FREQUENTES...

DEPOIS DA ESTERILIZAÇÃO HÁ MAIOR TENDÊNCIA PARA ENGORDAR?
Há, mas este problema pode ser ultrapassado através da administração de ração
adequada e da prática de exercício: passeios regulares (cães) e brinquedos
(gatos).

NÃO DEVIA A MINHA GATA/CADELA TER PELO MENOS UMA NINHADA?
A esterilização de fêmeas antes do primeiro cio reduz drasticamente o
aparecimento de certas doenças (p.ex. tumores da mama), além de que não

após a primeira ninhada.
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MUITAS VANTAGENS!

• Eliminação de certos problemas de saúde, alguns deles muito frequentes, que o
podem colocar em risco de vida e/ou ter um tratamento caro (p.ex. infecções
uterinas, tumores uterinos, ováricos ou testiculares, problemas prostáticos, etc.).

• Animais

esterilizados

têm

menor

tendência

para

fugir

e

vaguear

e,

consequentemente, para sofrerem lesões decorrentes de lutas com outros
animais ou até atropelamento.

• Diminui a agressividade contra pessoas ou outros animais, tornando o seu
temperamento mais equilibrado.

• Elimina o comportamento de marcação de território (urinar fora da caixa) em
gatos machos.

• Impede que as fêmeas entrem em cio, evitando intranquilidade, vocalizações
excessivas, atracção de machos, manchas de sangue nos tapetes ou mobiliário e
ninhadas indesejadas.

• Não muda a personalidade do animal, nem o instinto de caça ou de protecção e
guarda de casa.
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HORÁRIO:

Segunda a Sexta
9h00 - 13h00 • 14h00 - 20h00

Sábado
10h00 - 13h00 • 15h00 - 17h00
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