
Perguntas Frequentes (FAQ) 

 

Por que devo castrar meu animal? 

Os gatos e os cães devem ser castrados para evitar crias indesejadas. 

Atualmente, não existem lares disponíveis para todos os animais, e milhares 

estão nas ruas ou aguardando adoção. A castração também pode auxiliar na 

prevenção de alguns tumores, gravidez psicológica, infecção uterina e no 

controle de alguns comportamentos indesejados. 

 

A fêmea no cio pode ser castrada? 

Não. Somente após o período de cio. 

 

A fêmea amamentando pode ser castrada? 

Não. É necessário aguardar o desmame dos filhotes. 

 

A fêmea gestante pode ser castrada? 

Não. Isso só pode ser feito depois do nascimento dos filhotes e do desmame. 

 

A castração faz com que os animais mudem seu comportamento? Por 

exemplo, param de fazer xixi no lugar errado ou ficam menos 

agressivos? O animal pode ficar gordo ou preguiçoso? 

O comportamento após a realização do procedimento varia de indivíduo para 

indivíduo. A castração não é garantia de eliminação de comportamentos 

indesejados ou de que o animal irá engordar. Porém, é possível acontecer. 

 

A fêmea deve ter o primeiro cio para ser castrada? 

Não. Os animais podem ser castrados a partir dos três meses de idade ou ter 

peso acima de 1kg. 

 

É necessário que a fêmea tenha a primeira gravidez para ser castrada? 

Não.  

 

Posso castrar e vacinar meu animal ao mesmo tempo? 

Não é recomendado, pois o procedimento cirúrgico pode comprometer a eficácia 

da vacina. Portanto, como regra geral, deve-se vacinar primeiro e então 

aguardar 15 dias após a última vacina para realizar a castração. 

Para filhotes que estão para adoção e devem ser adotados já castrados, admite-

se excepcionalmente a realização da castração antes da vacinação. Nestes 

casos, o esquema vacinal deve ser imediatamente iniciado após a plena 

recuperação do animal. 

 

Quais são os cuidados antes e depois da castração que trabalho vou 

ter? 

Antes da castração, os animais devem obrigatoriamente ficar sem comer por 8 

horas. Também devem ficar sem beber água 3 horas antes da cirurgia. Nos 

cães, dar banho ou fazer uma limpeza com pano úmido um dia antes da cirurgia 

agendada, para reduzir os riscos de contaminação. 

Depois da cirurgia, será necessário dar a medicação e atender às 

recomendações do médico veterinário rigorosamente. O tutor também deve 

assegurar-se de que o animal não consiga lamber ou coçar os pontos ou a área 

operada até a completa cicatrização da ferida cirúrgica. 

 

Quais são os riscos da cirurgia? 

Mesmo sendo um procedimento relativamente simples, como em qualquer 

cirurgia, podem existir complicações. Por exemplo, hemorragias, parada 

cardiorrespiratória, rompimento de pontos, reação ao procedimento anestésico. 

Há o risco até de levar à morte do animal. 



 

Porque o Castramóvel só atende no Parque do Cortado em Taguatinga? 

Porque o local oferece todas as condições de trabalho e conforto para a equipe 

de veterinários e para os tutores atendidos, além de segurança para o trailer. 

Apesar de o trabalho ser feito em Taguatinga, são selecionados para o 

atendimento tutores de cães e gatos de todas as regiões administrativas do 

Distrito Federal. 

 

Se no dia agendado da cirurgia eu não puder ir, posso pedir a outra 

pessoa para levar meu animal? 

A pessoa que preencher o cadastro – e for selecionada – deve comparecer 

tendo em mãos seu documento de identificação, com foto. O animal deve ser 

aquele registrado no cadastramento. Em caso de impossibilidade de 

comparecimento, o tutor deverá comunicar previamente à equipe de 

agendamento e indicar outra data. No caso de não comparecimento sem 

comunicação prévia, haverá a perda da vaga. 

 


