VANTAGENS DA CASTRAÇÃO

CÃES E GATOS
PARA AS FÊMEAS
- evita piometra (infecção uterina) e pseudociese (gravidez psíquica).
- se for realizada antes do primeiro cio, diminui as chances de tumor de mama.
- evita montas e crias indesejadas, fugas de casa e outros comportamentos
incômodos do cio.

PARA OS MACHOS

- evita brigas por disputa territorial.
- diminui a demarcação territorial com urina.
- diminui o cheiro forte da urina dos gatos.
- previne tumor de próstata e hérnia perineal.
- evita fugas de casa atrás de fêmeas no cio.

PARA AMBOS
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- aumenta a expectativa de vida e diminui o risco de doenças.
- evita o estresse do animal por não poder cruzar.
- evita o abandono de animais, atropelamentos e maus tratos.

PARA A COMUNIDADE

- Contribui para a segurança pública: diminui o número de animais errantes,
com a conseqüente redução de acidentes e de mordeduras.
- Contribui para a saúde pública: menos animais errantes significa menos
mordeduras, menos zoonoses, menos fezes e urina em locais públicos.
- Contribui para a redução de gastos no CCZ: menos animais errantes
significa diminuição da captura, manutenção e eutanásia de animais.

E AS DESVANTAGENS?

Nenhuma! O animal castrado não fica “bobo”, não sofre, e não engorda, desde
que tenha exercício suficiente e alimentação controlada.

E O ANTICONCEPCIONAL INJETÁVEL?
Tem graves efeitos colaterais, inclusive câncer.

BICHO NÃO É LIXO
Abandonar animal é um atentado
à saúde pública
Lei Municipal 531 – art. 12

Abandonar animal é crueldade.
Crueldade contra animal é crime
Lei Federal 9.605, art. 32

Animais abandonados podem causar
– acidentes de trânsito –
– transmitir zoonoses –
– atacar pessoas e outros animais –

Animais abandonados
ficam sujeitos a intempéries,
fome, maus tratos,
atropelamentos

Seja um cidadão responsável.
Castre seu animal, evitando o abandono de filhotes.
E jamais abandone seu animal adulto.
Sua responsabilidade com ele é para toda a vida.

Trabalhando com a
www.uspa.org.br
Fone: 9131-2498
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