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Castração
Aproximadamente aos 5 a 8 meses de idade, os gatos e gatas atingem a maturidade sexual e desde esse
momento são capazes de procriar e ter ninhadas.
A maioria das pessoas não tem vontade nem tempo para ter ninhadas do seu gato e não deseja aumentar
o número de animais que já existem nos gatis à espera de um dono. A castração dos gatos não só previne
gestações indesejadas como inibe alguns comportamentos associados à maturidade sexual e diminui o risco
de certas doenças.
Razões para castrar fêmeas:
Controlo populacional. É importante castrar uma gata antes
da primeira ninhada. Geralmente, o primeiro cio ocorre aos
6 meses mas em algumas situações pode ocorrer mais cedo
podem chegar a ter 3 ninhadas por ano.
Controlo de comportamentos indesejados. As fêmeas fazem um “chamamento” que indica aos machos que estão prontas a acasalar. Esse “chamamento” pode ocorrer de 3 em 3 semanas durante as
épocas do ano em que se encontram sexualmente activas. Ter gatas sexualmente activas também vai
atrair os gatos não castrados da vizinhança, levando a comportamentos indesejados de lutas, marcação
urinária e “chamamentos” ruidosos.
Bem-estar. Os gatinhos indesejados poderão não ser cuidados, ﬁcando na rua e estando sujeitos a
várias doenças infecciosas.
Saúde. As gatas que não são castradas têm maior risco de piómetra (infecção do útero) e tumores
mamários. Poderão transmitir doenças infecciosas às suas ninhadas e ainda ﬁcar sujeitas a gestações e
partos que poderão pôr a sua vida em causa.
Razões para castrar machos:
Controlo de comportamentos indesejados. Os gatos não castrados dispersam-se por áreas grandes, podendo perder-se, marcando territórios
com urina com odor muito forte e característico, lutando com outros machos e ainda fazendo “chamamentos” ruidosos. Também podem marcar
território dentro de casa e ser agressivos para os donos. Deste modo é
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importante castrar os gatos cedo o suﬁciente para prevenir estes comportamentos. A maioria das pessoas não quer viver com um macho não castrado.
Saúde. Os machos que lutam têm maior propensão para transmitir doenças infecciosas como FIV e
FeLV, estando também sujeitos a abcessos devidos às lutas. Uma vez que eles se dispersam por áreas
grandes também estão mais propensos a sofrer acidentes de viação.
Controlo populacional. Devido ao facto de se dispersarem por áreas grandes podem procriar com várias fêmeas, pelo que a sua castração pode fazer uma diferença signiﬁcativa na quantidade de ninhadas
que nascem.

Via Eng. Belmiro Mendes de Azevedo, Castêlo da Maia, nº 297/301, 4475-401 Maia
www.clinicaveterinariadocastelo.pt
Tlf: (+351) 229 820 112 | (+351) 229 823 066
Fax: (+351) 229 823 066 | Tlm: (+351) 939 990 112 (urgências)

