
RAZÕES para

ESTERILIZAÇÃO 
A esterilização não faz com que o seu 
animal de estimação fique gordo e 
preguiçoso.
A falta de exercício físico e de excesso alimentar 
torna o seu animal de estimação  
gordo e preguiçoso. e não a  
esterilização. Monitorize  
o exercício e a ingestão  
de alimentos para um  
cão saudável.

O corte proporciona grandes benefícios 
para a saúde do seu cão macho.
Além de prevenir ninhadas indesejadas e 
reduzir a agressão, castrar o  
seu companheiro masculino  
previne o cancro testicular se  
for feito antes dos 6 meses.

O teu animal de estimação esterilizado 
será muito melhor comportado.
Em geral, cães esterilizados fazem melhores 
animais de estimação, mostrando menos 
agressividade e mais afeição... há também 
menos marcação de território! Cães não 
estirilizados, por outro lado, são  
mais propensos a fugir  
e entrar em lutas  
com animais concorrentes…  
e/ou a ser mordidos.

A tua cadela esterilizada não vai 
entrar no cio.
Enquanto os ciclos podem variar, as cadelas 
geralmente entram no cio a cada seis meses, 
resultando numa  
descarga sangrenta durante  
cerca de uma semana. Estarão  
ansiosos para escapar,  
para procurar um  
companheiro.

Sua cadela desfrutará de uma vida 
com um menor risco de doença.
Esterilizar o seu animal de estimação antes do 
primeiro cio oferece proteção contra infeções 
uterinas e cancro  
da mama que é fatal em  
cerca de 50% das cadelas.

A esterilização prolongará a vida do  
seu cão.
Esterilização é bom para o seu  
animal de estimação. …estes  
cães tendem a viver uma média  
de 2-3 anos mais do que animais  
de estimação não esterilizados.

snip
snip

Não há nenhum benefício psicológico ou físico para uma cadela ter 
uma ninhada antes da esterilização e, da mesma forma, um cão 

macho desconhece que o seu interesse sexual foi reduzido!
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A esterilização do seu animal de 
estimação é boa para a comunidade.
Cães vadios representam um problema real em 
muitas partes de Portugal. Caçam animais das 
qintas e campos, causam acidentes de viação, 
danificam a fauna local e muitas vezes assustam 
as pessoas. So à esterilização tem o poder de 
reduzir o número  
de animais vadios  
das nossas ruas.

Seu cão macho não estará inclinado 
a vaguear.

Os cães machos são capazes de cheirar uma 
fêmea no cio de longe e tudo fará para 
encontrá-la, escapando a todo o custo.  
Uma vez que está  
fora de casa estará mais  
em perigo e mais em risco 
de lesão, de lutar com outros 
animais e pode ser atropelado.

A esterilização é altamente rentável.
O custo da cirurgia de esterilização do seu 
animal de estimação, especialmente com a 
ajuda da StreetLife, é significativamente menor 
do que o custo de cuidar de uma ninhada de 
cachorrinhos.... Sem mencionar os benefícios 
para a saúde associados para o seu cão, como 
descrito nesta brochura.

Durante um período de 6 anos, um par de cães não esterilizados e 
seus filhotes podem produzir 67.000 filhotes. Em Portugal, não há 
abrigos e canis suficientes e o resultado é abuso, tortura e sofrimento 
para estes cachorrinhos e cães.  A esterilização é a única solução!

O seu animal de estimação não 
precisa de ter uma ninhada para os 
seus filhos aprenderem sobre o 
milagre do nascimento.
Deixar um cão ter cachorrinhos que a família 
não tem intenção de manter não é uma boa 
lição para as crianças.... especialmente com 
tantos cães indesejados nos nossos abrigos.  
Há livros e vídeos para  
ensinar as crianças sobre o  
nascimento de uma forma  
responsável.  Os abrigos  
em Portugal estão a  
resgatar os filhotes  
recém-nascidos do lixo.
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