L’ESTERILITZACIÓ de les FEMELLES
Quins són els avantatges de l’esterilització?
En esterilitzar la nostra mascota, evitem les gestacions que produeixen cadellades indesitjades, sobrepoblació i
abandonaments, embarassos psicològics, disminuïm el risc de malalties greus com ara tumors de mama (el 50%
dels quals són malignes en les gosses i el 90% en les gates), infeccions de matriu, quists ovàrics, i evitem també
molèsties domèstiques com el sagnat vaginal del zel de les gosses i els molestos zels de les gates. L’esterilització
només està contraindicada en gosses amb agressivitat per dominància.
Quan s’ha d’esterilitzar?
Es recomana esterilitzar les femelles als 5-7 mesos d’edat, abans de l’inici de la pubertat (abans del primer zel). El
mite que si s’esterilitza la femella abans del primer zel, s’escurça el seu creixement és totalment fals, de fet, es
creu que és just al contrari ja que s’ha demostrat que una gossa esterilitzada abans del seu primer zel creixerà
més en alçada ja que els estrògens són necessaris pel tancament de les plaques de creixement.
Tampoc és cert que les femelles hagin de tenir descendència almenys una vegada abans de la seva esterilització.
Quant més temps esperem a esterilitzar la nostra mascota, més probabilitats tindrà de patir les malalties
comentades (sobretot pel que fa a tumors de mama, ja que s’ha vist que a partir del tercer zel, l’esterilització no
en redueix la incidència).
En què consisteix l’esterilització?
La tècnica quirúrgica més utilitzada és la ovariohisterectomia, és a dir, l’extirpació dels dos ovaris i de la matriu.
Altres tècniques com la histerectomia (l’extirpació únicament de la matriu) comportaria conservar els ovaris així
que l’activitat hormonal de la femella seguiria normal i el risc de tumors de mama no es reduiria.
Quin risc té la cirurgia?
Les esterilitzacions es realitzen diàriament al nostre centre, amb un èxit proper al 100%. Tot i així, qualsevol
intervenció quirúrgica comporta un cert risc. Risc que creix conforma augmenta l’edat i pes de l’animal, i sobretot,
que dependrà del seu estat de salut.
Existeix un petit risc de pèrdues urinàries en gosses grans, que poden aparèixer de setmanes a anys després de la
cirurgia. El principal efecte indesitjat després de la cirurgia, és la tendència a l’obesitat. És important doncs
utilitzar el pinso idoni i seguir amb una bona pauta d’exercici diari (60 minuts diaris de passeig).
El postoperatori
Un parell de dies després de la intervenció, l’animal recupera la seva activitat normal. Generalment, donar la
medicació necessària i mantenir una bona higiene de la ferida, serà suficient perquè la cirurgia hagi estat un èxit.

L’ESTERILITZACIÓ dels MASCLES
Quins són els avantatges de l’esterilització?
L’esterilització dels nostres animals de companyia ofereix molts més avantatges que les cadellades indesitjades, la
sobrepoblació o els abandonaments.
En esterilitzar la nostra mascota, evitem també malalties que poden ser perilloses: els quists prostàtics, la
hiperplàsia prostàtica (present en el 95% dels gossos no castrats) i els tumors testiculars.
A més es poden reduir els problemes conductuals, les fugides de casa ( un 90% en el cas dels gossos) i els risc que
això comporta: atropellaments, pèrdues, baralles… També poden resoldre’s altres casos de conducta
problemàtica, com el marcatge amb orina i altres formes d’agressivitat ( un 60%).
En tot cas, com més aviat es produeixi l’esterilització del nostre animal, menys probabilitats hi haurà que
“aprenguin” conductes incorrectes o agressives i, per tant, més efectiu serà el benefici que la castració ofereix.
Quan s’ha d’esterilitzar?
Es recomana esterilitzar els mascles a partir dels 6 mesos d’edat.
En què consisteix l’esterilització?
La tècnica més utilitzada per l’esterilització dels mascles, tant gossos com gats, és la orquiectomia o extirpació
dels dos testicles. En el cas de gossos participants en concursos de bellesa, es pot realitzar una vasectomia o
lligadura dels conductes deferents.
Quin risc té la cirurgia?
Les esterilitzacions es realitzen diàriament al nostre centre, amb un èxit proper al 100%. Tot i així, qualsevol
intervenció quirúrgica comporta un cert risc. Risc que augmenta conforma augmenta l’edat i pes de l’animal, i
sobretot, que dependrà del seu l’estat de salut.
Tot i que en gosses està molt demostrat que una de les principals complicacions és la inactivitat, no hi ha cap
estudi que ho pugui demostrar en els mascles.
És necessari aclarir que la castració no interfereix en la facilitat d’ensinistrament ni el rendiment dels gossos de
treball.
El postoperatori
L’animal recupera la seva activitat normal un parell de dies després de la intervenció. Generalment, donar la
medicació necessària i mantenir una bona higiene de la ferida, serà suficient perquè la cirurgia hagi estat un èxit.

