
AIMPA 

Associação Imbeense de Proteção aos Animais 

Mitos e Verdades sobre Castração

 

O que é castração? 

A castração (também chamada de esterilização) é um ato 
de guarda responsável, sendo a principal solução para o 
problema da superpopulação de cães e gatos abandonados. 
 

É uma cirurgia simples, feita com anestesia geral, que 
dura em média uma hora. O animal não precisa ficar internado 
e leva em torno de uma semana para se recuperar totalmente, 
até a retirada dos pontos. 

 
Nas fêmeas: retirada do útero, trompas e ovários. 
Nos machos: retirada dos testículos. 
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Mitos sobre a Castração 

� MITO: Castração é um ato brutal 

Muitas pessoas pensam que a castração provoca sofrimento ao animal. 

Nada disso! A castração é feita em clínicas veterinárias e realizada com 

ANESTESIA do animal, PONTOS cirúrgicos, medicamentos anti-

inflamatórios e analgésicos. 

� MITO: O animal vai engordar após castrado 

A castração por si só não determina que o animal se torne obeso. A 

obesidade depende de vários fatores como dieta inadequada ou 

ingestão excessiva, pouca ou nenhuma atividade física, taxa hormonal 

do organismo, etc. 

� MITO: Castração custa muito caro 

O valor pago pela castração é com certeza menor do que o custo 

envolvido em criar ninhadas e mais ninhadas que poderão acabar no 

abandono. Mas se o valor de uma castração ainda estiver fora de suas 

condições financeiras é procure orientação com pessoas que 

desenvolvem trabalho voluntário com animais abandonados ou em 

clínicas veterinários. Existem diversas campanhas de castração a baixo 

custo! 

� MITO: Macho castrado perde a masculinidade 

Machos castrados não se tornam homossexuais. Os animais só copulam 

para procriação e não por prazer. Apenas acaba o instinto de procriar. 

� MITO: Fêmeas devem ter pelo menos uma cria antes de serem 

castradas 

Quanto mais cedo a fêmea for esterilizada, menor será a chance de ela 

desenvolver algum tipo de tumor. O ideal é que a esterilização ocorra 

antes do primeiro cio. 

  



Verdades sobre a castração 

� VERDADE: Animal castrado perambula menos 

Cães e gatos saem atrás de fêmeas no cio e procuram de escapar de 

onde estão para tentar acasalar. Com a esterilização os animais têm 

menos ânsia de perambular e, portanto, menos chances de sofrerem 

acidentes, serem maltratados, roubados ou ficarem perdidos. 

� VERDADE: Animal castrado não faz xixi por todos os cantos 

Problemas de comportamento, como, por exemplo, a necessidade de 

urinar para demarcar território, são reduzidos ou eliminados. 

� VERDADE: Animal castrado briga menos 

A agressividade contra outros machos é tipicamente relacionada à 

disputa pelas fêmeas, sendo, portanto um comportamento relacionado 

à atividade sexual. Portanto, machos castrados brigam menos entre si. 

� VERDADE: A castração reduz riscos de problemas de saúde 

O risco dos animais desenvolverem certos cânceres (tumores) em idade 

avançada é bastante reduzido com a castração. A castração também 

evita a ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis. 

� VERDADE: Fêmeas castradas não entram no cio 

Isso significa que não há restrições em levá-Ias para passear, viajar, e 

nunca haverá sangramento pela casa. 

� VERDADE: A castração evita o aparecimento de novas ninhadas 

Filhotinhos são lindos, mas todos sabemos que não há casa para todos 

eles e o destino que os aguarda é viverem sob péssimas condições ou 

serem sacrificados pela impossibilidade da sociedade de mantê-los em 

abrigos. O número de animais que podem nascer de uma só fêmea ao 

longo de sua vida reprodutiva é imenso. Com a castração, o número de 

animais sem dono é reduzido. 

 
 

Já está provado que matar cães e gatos não resolve o 
problema do abandono e do excesso de animais nas ruas. 

É o controle de nascimentos, pela castração, que evita 
que ninhadas acabem nas ruas ou sejam abandonadas. 

 

 
 

PROTEJA OS ANIMAIS! SALVE VIDAS! 

A CASTRAÇÃO É UM ATO DE AMOR! 


