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RESUMO 
A superpopulação de cães e gatos vem se tornando um grande problema de saúde 
pública em áreas urbanas. De modo que, a castração precoce vem sendo cada vez 
mais adotada como ferramenta para controle reprodutivo desses animais. No 
entanto, sua aplicabilidade ainda é bastante questionada entre os médicos 
veterinários e tutores, principalmente no que se refere à segurança do procedimento 
seja em curto, médio ou longo prazo. Objetivou-se, com este trabalho, realizar um 
levantamento bibliográfico sobre os benefícios e riscos da castração pré-púbere em 
cães e gatos, a fim de auxiliar o médico veterinário na fundamentação e 
conhecimento científico sobre a temática, para que este possa avaliar e eleger, junto 
ao tutor, o melhor momento para a realização do procedimento, visando beneficiar a 
saúde, o bem-estar, as individualidades e especificidades de cada animal. 
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BENEFITS AND RISKS OF A  PREPUBERTAL CASTRATION IN SMALL 
ANIMALS 

 
ABSTRACT 

The overpopulation of dogs and cats have becoming a big public health problem in 
urban areas. So this way, the early castration have being more and more adopted as 
a tool to reproductive control of these animals. However,  you applicability  it’s quite 
questioned between the vets and tutors mainly in relation to security and procedure 
in a short, medium or long-term. The aim with this article is to realize a bibliographic 
search about the benefits and risks of a  prepubertal castration in small animal, in 
order to help the vet on the theoretical foundation and scientific knowledge about the 
topic. So that can measure and choose, with the tutor, the best moment for a 
procedure , aim at to benefits the health, the well being, the individuality and 
peculiarities of each animal. 
KEYWORDS: Castration. Gonadectomy. Prepubertal. 
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INTRODUÇÃO 
No Brasil, o controle populacional de cães e gatos se tornou uma grande 

preocupação sanitária, principalmente nos meios urbanos, onde há um crescimento 
exponencial no número de animais (MINAS GERAIS, 2019). A esterilização cirúrgica 
é um dos recursos mais utilizados no controle populacional das espécies canina e 
felina. Ela se tornou uma ferramenta importante para a melhoria da qualidade de 
vida desses animais (MACHADO et al., 2018 ; NUNES et al., 2019), principalmente, 
pela sua importância na prevenção de doenças do sistema reprodutivo, tais como 
piometra, neoplasias mamárias, hiperplasia prostática e neoplasias testiculares 
(HOWE, 2015). Além de minimizar os índices de abandono dos animais, bem como 
prevenir a ocorrência de zoonoses (NUNES et al., 2019), 

No Brasil, os profissionais tendem a optar pela castração convencional, ou 
seja, aquela realizada a partir do sexto mês de vida, quando o primeiro estágio da 
maturidade física está completo (VOORWALD et al., 2013). Contudo, a esterilização 
cirúrgica pode ser realizada a partir da sexta semana de vida em cães e gatos, como 
vem sendo empregada nos Estados Unidos desde a década de 1980. Sendo 
denominada como castração precoce, pediátrica ou pré-puberal (SALMERI et al., 
1991). 

Segundo Voorwald et al. (2013), a gonadectomia pré-púbere acarreta em 
menores custos e riscos, além de proporcionar uma recuperação mais rápida, 
prevenindo doenças hormônio-dependentes e ninhadas indesejadas. Contudo, a 
segurança desse procedimento vem sendo questionada pelos médicos veterinários 
quanto aos seus benefícios e suas consequências a curto, médio e longo prazo 
(MARCHINI et al., 2021); principalmente, pela falta ou pouco conhecimento cientifico 
existente, que justifiquem sua prática (VOORWALD et al., 2013). 

Diante do exposto, objetivou-se com este trabalho realizar um levantamento 
bibliográfico para identificar e avaliar os benefícios e riscos da castração pré-púbere 
em cães e gatos, suas complicações cirúrgicas e anestésicas e implicações na 
saúde desses animais. A fim de proporcionar ao veterinário, a possibilidade de 
comparar e eleger, junto aos tutores, o procedimento mais benéfico para cada 
animal. 

REFERENCIAL TEÓRICO 
Complicações cirúrgicas e anestésicas 

Toda cirurgia traz consigo algum risco para o paciente (ALVES; HEBLING, 
2020). De modo que, todo animal candidato a gonadectomia deve ser avaliado 
antecipadamente quanto a sua idade, peso e condições médicas, a fim de minimizar 
os riscos de complicações cirúrgicas e anestésicas, bem como se faz necessário 
ponderar os riscos e benefícios a longo prazo (HOULIHAN, 2017). 

A realização da gonadectomia pré-puberal é considerada mais simples e 
rápida que a tradicional, por causa do menor porte dos pacientes, menor calibre dos 
vasos sanguíneos e reduzido peso e quantidade de gordura corporal. Tais fatores 
promovem, portanto, redução do tempo cirúrgico, da incisão, do sangramento e 
também da manipulação dos tecidos (VOORWALD et al., 2013). 

Animais neonatos e pediátricos são mais susceptíveis a complicações 
anestésicas devido a suas particularidades anatomo-fisiológicas, como a 
imaturidade do sistema hepático e termorregulatório (LIMA et al., 2019; GRUBB et 
al., 2020). De maneira que, a sua susceptibilidade a hipoglicemia, hipotermia, 
desidratação e sobredose farmacológica devem ser levadas em consideração em 
todo e qualquer procedimento cirúrgico (VANNUCCHI; ABREU, 2017; TAVARES et 
al., 2019; CIMIRRO et al., 2020). 
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Apesar dos riscos supracitados, pode-se verificar que não houve divergências 
na incidência de complicações anestésicas durante a castração pediátrica em 
relação aos animais castrados em idade tradicional (LEVY et al., 2017). 
 
Efeitos no comportamento 

Há relatos da influência da castração em machos, felinos e caninos, sob a 
diminuição do comportamento sexualmente dimórfico de marcação (CAFAZZO et al., 
2019; McGUIRE, 2019). Em fêmeas caninas, no entanto, não foram observadas 
diferenças significativas para desvios de comportamento como micção, arranhão no 
solo, excesso de marcação de urina e excesso de micção (BALOGH et al., 2018). 
Entretanto, Balogh et al. (2018) verificaram que as cadelas, independentemente da 
idade, apresentaram aumento da agressividade, principalmente naquelas 
esterilizadas pós-puberdade. Alguns autores, acreditam que essa alteração 
comportamental pode estar associada à diminuição nas concentrações de 
progesterona, estrógeno e ocitocina, devido aos seus potenciais efeitos ansiolíticos 
em determinadas espécies (KIM et al., 2006; DINWOODIE et al., 2019). 

Ressalta-se que, é importante saber diferenciar e/ou determinar quando o 
surgimento ou inibição de problemas comportamentais são realmente resultado da 
castração ou se ocorrem por interferências externas, sejam ambientais ou físicas, 
tais como traumas, punições verbais ou físicas, predisposição genética, racial, 
sexual, dentre outras (DINWOODIE et al., 2019; McGUIRE, 2019). 

 
Efeitos no sistema reprodutivo 
 
Características Sexuais Secundárias 

Segundo Romagnoli (2017), cadelas castradas com 7 semanas de vida, 
podem não ter completado o desenvolvimento vulvar, o que aumenta o risco de 
ocorrência de hipoplasia vulvar (vulva infantil) nesses animais. Esta afecção pode 
predispor ao desenvolvimento de vaginite crônica e dermatite perivulvar, 
principalmente em fêmeas com excesso de tecido adiposo regional (SALMERI et al., 
1991; VOORWALD et al., 2013).  

Cães castrados da sexta a oitava semana de vida apresentam pênis, prepúcio 
e osso peniano imaturos, sendo observada diminuição na radiodensidade peniana 
(ROMAGNOLI, 2017). Todavia, tais alterações não influenciam na qualidade de vida 
dos mesmos (VOORWALD et al., 2013). 

Felinos machos castrados geralmente sofrem atrofia das espículas peniana 
até seis semanas após o procedimento, podendo regredir completamente quando 
gonadectomizados precocemente (FOSSUM, 2014). A castração pré-puberal desses 
animais também pode dificultar o desaparecimento da prega balanoprepucial por ser 
um fenômeno hormônio-dependente, impedindo a exposição peniana (VOORWALD 
et al., 2013 ; ROMAGNOLI, 2017).  

 
Efeitos no sistema urinário 
 

Incontinência urinária (IU) 
Acredita-se que a IU sofra influência hormonal e multifatorial sendo raça, 

idade, sexo e peso alguns dos fatores predisponentes (BYRON  et  al.,  2017; 
LEUPOLT et al., 2021). O’Neill et al. (2017) verificaram que cadelas 
gonadectomizadas possuíam 2,23 vezes a chance de desenvolverem a IU em 
comparação às fêmeas inteiras. Essa condição pode surgir, em média, nos três 
primeiros anos pós-castração (SOUSA; FLORENCIO, 2019).  
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Observou-se também, que cadelas com peso adulto entre 20 kg a 30 kg 
submetidas à castração são mais predispostas a IU (O'NEILL et al., 2017; PEGRAM 
et al., 2019). Além disso, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos em 2017, com 
163 cadelas gonadectomizadas, detectou uma discreta correlação entre a idade e a 
castração, peso do animal adulto e a incontinência urinária, onde fêmeas castradas 
em seu primeiro ano de vida com peso adulto superior a 25 kg, tiveram uma redução 
significativa no risco de IU a cada 1 mês de atraso na castração. Para cães de 30 
kg, um atraso de 1 mês na castração reduziu 24% de risco de IU. Entretanto, não 
houve significância na diminuição de risco para cadelas com menos de 15 kg 
(BYRON et al., 2017). 

Pegram et al. (2019, p. 732) sugerem que “[...] a castração precoce (<6 
meses) deve ser considerada cuidadosamente, particularmente em raças de alto 
risco e cadelas com pesos corporais maiores (ou pesos corporais projetados 
maiores), a menos que haja outras razões importantes para fazê-lo”. 

Em pesquisa recente, avaliou-se os efeitos da castração e a idade à 
castração sobre o desenvolvimento da incontinência urinária em cães de 35 raças 
(HART et al., 2020a). Doze raças apresentaram algum grau de risco para IU, porém 
apenas sete possuíam risco relevante para a afecção, sendo a castração pré-púbere 
um dos fatores predisponentes (Tabela 1). 
 

TABELA 1 – Diretrizes sugeridas quanto a melhor idade à castração de cadelas 
de 12 raças, conforme o grau de risco para incontinência urinária. 

Idade sugerida para castração de cadelas: 12 raças 

    Opcional >6 
meses 

>11 
meses 

>12meses >24 
meses 

Risco de IU* 
(%) 

Pastor 
Australiano 

X - - - - 1,0 

Beagle X - - - - 2,0 

Boston 
Terrier 

X - - - - 2,0 

Boxer X - - - - 1,0 

Collie - - X - - 13,0 

Doberman 
Pinscher 

- - - - X 19,0-25,0(1)
 

Springer 
Spaniel Inglês 

- - X - - 13,0 

Pastor 
Alemão 

- - - X - 9,0(2)
 

Labrador 
Retriever 

X - - - - 2,0-3,0(3)
 

Rottweiler - - X - - 4,0-6,0(4)
 

Pastor de 
Shetland 

- - - - X 6,0-33,0(5)
 

West 
Highland 

White 

- - X - - 6,0-14,0(6)
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Com esses dados, é possível obter uma estimativa do risco de IU, quanto à 
idade de castração, para raças geneticamente relacionas àquelas estudadas. 
Entretanto, deve-se ter em mente que os riscos podem variar mesmo entre raças 
relacionadas, e que esse estudo teve como objetivo maior oferecer informações 
confiáveis e acessíveis para auxiliar na tomada de decisão de tutores e veterinários 
sobre a melhor idade à castração, devendo-se avaliar cada caso individualmente 
(HART et al., 2020a). 

Obstrução Uretral 
Pesquisadores afirmam que, gatos machos são mais predispostos a 

obstrução uretral, devido ao maior comprimento e ao menor diâmetro da uretra 
peniana, quando comparados às fêmeas (SILVA et al., 2018).  

Apesar da castração ser conhecida como um fator de risco para a obstrução 
uretral, ainda não há dados científicos suficientes que comprovem essa percepção. 
Acredita-se que essa maior prevalência em felinos castrados esteja relacionada às 
alterações ambientais e comportamentais resultantes da ausência dos hormônios 
sexuais (como maior ingestão de alimento e ganho de peso, redução de atividade e 
maior sedentarismo), que podem ser amenizadas com um manejo adequado 
(VOORWALD et al., 2013). 

Efeitos no metabolismo 
 
Obesidade 

A castração é comumente associada ao desenvolvimento da obesidade em 
animais de estimação (VENDRAMINI et al., 2020). Porém, a exata relação entre a 
gonadectomia e a obesidade ainda não foi bem estabelecida (WEI et al., 2014).  
Sugere-se que o estrogênio exerça um papel na sinalização do sistema nervoso 
central (SNC), especificamente no centro da saciedade, sobre o status das reservas 
periféricas de energia, de maneira que sua perda pós-castração pode ser 
responsável pelo quadro de hiperfagia e excesso de peso (ALLAWAY et al., 2017). 
Alguns autores associaram essa influência no SNC a alterações nas concentrações 
séricas de leptina e grelina (WEI et al., 2014).  

Segundo Porsani et al. (2020), cães castrados, independentemente do sexo, 
apresentam 2,88 vezes mais chances de se tornarem obesos ou com sobrepeso do 
que cães inteiros. Bermingham et al. (2010) verificaram que gatos 
gonadectomizados tinham uma necessidade energética 10,4% menor que gatos 
inteiros, corroborando com os resultados obtidos por Wei et al. (2014). 

A castração precoce e a convencional afetam o ganho de peso, a ingestão 
diária de alimento e o nível de atividade de forma semelhante (FOSSUM, 2014; 
ROMANGNOLI, 2017). Entretanto, Allaway et al. (2017) afirmam que a castração 
pré-púbere pode auxiliar no controle do ganho de peso, para que ocorra 
gradativamente durante a fase de crescimento, regulando a ingestão alimentar a fim 
de manter um escore corporal ideal.  

Para Vendramini et al. (2020), a maior propensão à obesidade e sobrepeso 
pode ser evitada por meio de um manejo nutricional adequado no período pós-
castração, calculando-se as necessidades energéticas de cada indivíduo e 
fornecendo uma dieta calórica adequada.  

Diabetes 
A crescente prevalência da Diabetes Mellitus (DM) pode estar relacionada ao 

aumento da obesidade nos animais, embora a obesidade só tenha sido 
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identificada/comprovada como fator de risco na população felina (HOENIG, 2014). 
Contudo, deve-se ter cautela ao se interpretar estudos retrospectivos focados no 
diabetes, pois alterações de peso resultantes da gonadectomia podem confundir a 
atribuição do risco de diabetes à castração (OBERBAUER et al., 2019).  

A castração é consistentemente associada ao maior risco de DM em cães de 
ambos os sexos, embora alguns autores sugiram um efeito protetor dos hormônios 
sexuais masculinos (MATTIN et al., 2014). Nas fêmeas caninas, é relatada a 
ocorrência de Diabetes Mellitus induzida por progesterona (PÖPPL et al., 2018), 
onde é indicada a castração como forma de prevenção de complicações e/ou 
remissão da doença, uma vez que o procedimento permite o restabelecimento do 
equilíbrio hormonal ao se eliminar a fonte de progesterona (SILVA et al., 2017). 

Efeitos no sistema musculoesquelético 
Cães grandes e gigantes tendem a ter maiores chances de desenvolver 

distúrbios articulares (KING, 2017; OBERBAUER et al., 2019), em comparação 
aqueles com peso inferior a 20 kg. Bem como esses riscos podem aumentar, a 
depender da idade em que esses animais forem castrados (HART et al., 2020b). 
Além disso, raças predispostas a alterações articulares também podem se tornar 
mais susceptíveis a esses distúrbios após a gonadectomia. Essas alterações podem 
ser um reflexo da extensa seleção genética adotada na formação das raças ao longo 
dos anos (OBERBAUER et al., 2019). 

Alteração no crescimento e fechamento das epífises ósseas 

A castração pré-púbere de cães e gatos retarda o fechamento das epífises 
ósseas em média de 8 a 9 semanas, o que resulta em maior crescimento ósseo 
longitudinal. Esse retardo no fechamento das placas de crescimento pode torná-las 
mais susceptíveis a traumas e fraturas (FOSSUM, 2014).  

Felinos gonadectomizados com 7 semanas e 7 meses de vida apresentam 
um atraso de 5 a 7 meses no fechamento epifisário, podendo resultar em um 
aumento de 10% no tamanho dos ossos longos comparados aos de gatos castrados 
em idade superior e/ou intactos. Cães castrados nas mesmas faixas etárias 
apresentam um atraso significativamente superior quando o procedimento é 
realizado às 7 semanas de idade (ROMAGNOLI, 2017). 

Em seu estudo, Perry et al. (2014) observaram que gatos machos castrados 
têm um retardo maior no fechamento da placa epifisária que os machos inteiros, e 
apenas em fises específicas, sendo essas a trocantérica maior, femoral distal e 
tuberosidade tibial. Eles também sugerem que gatos com sobrepeso têm maiores 
chances de atrasar o fechamento das fises. 
 
Doença do disco intervertebral  

Em um estudo, que averiguou a castração como fator de risco para a doença 
do disco intervertebral (DDIV) em Dachshunds, constatou-se que fêmeas castradas 
possuíam maiores chances de desenvolver a DDIV do que cadelas inteiras, porém 
essa diferença não foi significante entre machos castrados e inteiros. Nesse trabalho 
também se verificou que, em ambos os sexos, a incidência da afecção foi maior nos 
animais castrados precocemente (<12 meses), sendo que as fêmeas castradas em 
idade precoce apresentaram taxa de risco de 2,12% e machos de 1,54% (DORN; 
SEATH, 2018). Na pesquisa de Belanger et al. (2017) envolvendo outras raças, a 
DDIV teve maior incidência apenas em fêmeas, sendo um risco aumentado de 70%. 
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Ruptura do ligamento cruzado cranial (RLCC) 
Em estudo realizado com Goldens Retrievers, se observou que cães inteiros e 

fêmeas castradas tardiamente não desenvolveram a ruptura do ligamento cruzado 
cranial (RLCC). Porém, quando machos e fêmeas foram submetidos à castração 
precoce, houve uma ocorrência de 5,1% e 7,7%, respectivamente, para essa 
patologia (TORRES DE LA RIVA et al., 2013), o que corrobora com os achados de 
Hart et al. (2014).  

Segundo Duerr et al. (2007), a castração precoce em cães pode ocasionar um 
aumento excessivo no ângulo do platô tibial (APT) e, consequentemente um 
aumento no risco de RLCC. Apesar da relação entre esses fatores ainda não ser 
bem compreendida, teoriza-se que um aumento do APT pode gerar uma carga 
excessiva e crônica sob o ligamento cruzado anterior, aumentando o risco de ruptura 
(DUERR et al., 2007; FOSSUM, 2014). Para Duerr et al. (2007), esse aumento no 
APT pode ocorrer em resposta a ausência de hormônios gonadais resultante da 
castração precoce, que levaria a um aumento no crescimento do aspecto cranial da 
fise tibial proximal e/ou ao fechamento prematuro do aspecto caudal dessa mesma 
fise. Cães de grande porte, castrados com menos de 6 meses de idade, possuíam 
três vezes mais chances de apresentarem um APT ≥35 graus (uni ou bilateral) nos 
membros pélvicos, sugerindo um aumento do risco desses animais desenvolverem 
uma degeneração do ligamento cruzado cranial. 

 

Displasia de quadril e displasia de cotovelo 
Estudos apontam que cães machos castrados são mais predispostos à 

displasia de cotovelo (DC) e a displasia de quadril (DQ) do que machos inteiros e 
fêmeas (HART et al., 2014; O’NEILL et al., 2020; TORRES DE LA RIVA et al., 2013). 
Em estudo realizado com 759 Goldens Retrievers a castração não influenciou no 
risco de DQ em fêmeas; contudo, os machos gonadectomizados com menos de 12 
meses de idade (considerada, pelos autores, uma idade precoce para a raça) 
tiveram risco de 10% em relação aos machos intactos (TORRES DE LA RIVA et al., 
2013). Contrariamente a esses resultados, em pesquisa envolvendo 1500 
Labradores, fêmeas castradas em idade precoce apresentaram maiores riscos de 
DQ em comparação com as intactas (HART et al., 2014). 

 Com relação à displasia de cotovelo, ser macho, castrado, de raça 
predisposta (como: Labrador, Rottweiler, Golden e Pastor Alemão) com sobrepeso e 
idade avançada foram considerados fatores de riscos para essa alteração articular 
(O'NEILL et al., 2020). 

Vale ressaltar que, apesar da contraindicação da castração precoce de 
animais pré-dispostos a determinadas alterações articulares hereditárias, deve-se 
evitar a procriação dos mesmos, a fim de prevenir a perpetuação do genótipo 
associado a essas patologias, principalmente da displasia de quadril (ANDERSON, 
2011). Neste contexto, a castração precoce pode e deve ser associada à 
sinfisiodese púbica juvenil, técnica realizada entre a 16ª a 20ª semana de vida, para 
melhoria da conformação e estabilidade do quadril em animais pré-dispostos à DQ 
(ANDERSON, 2011; ROUSH, 2012). 

Neoplasias 
De forma geral, as neoplasias sofrem influência de diversos fatores tais como, 

raça, idade, infecção viral, ambiente, predisposição genética, inflamação crônica e 
estado de castração. Sendo assim, a gonadectomia pode diminuir a incidência de 
alguns tipos de neoplasias e aumentar a incidência de outras. De modo que, ao se 
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avaliar os riscos e benefícios da castração sobre o desenvolvimento neoplásico, 
devem-se considerar os índices de mortalidade e morbidade de cada câncer, e sua 
prevalência em determinada população e/ou raça específica (HOULIHAN et al., 
2017). 

 
Neoplasia prostática 

Sabe-se que cães machos castrados apresentam maiores riscos de 
desenvolver neoplasia prostática quando comparados aos seus homólogos intactos 
(BRYAN et al., 2007). Pois, quando a gonadectomia é realizada, ocorre um aumento 
na concentração dos componentes ductais e uroteliais que são independentes de 
andrógenos, devido à diminuição na proporção dos componentes acinares 
glandulares andrógenos-dependentes, o que aumenta o risco de desenvolvimento 
neoplásico (RHODES et al., 2000; LEAV et al., 2001). Entretanto, pela sua 
baixíssima ocorrência, calcula-se que os benefícios do procedimento sobre a 
prevenção de prostatopatias e neoplasias prostáticas se sobrepõem aos riscos 
(BRYAN et al., 2007). 

 
Neoplasia mamária 

As neoplasias mamárias acometem principalmente fêmeas felinas e caninas 
intactas, e em idade média de 8-11 anos (BURRAI et al., 2020; GONÇALVES et al., 
2020). Os machos de ambas as espécies apresentam uma baixa incidência de 
neoplasias mamárias; contudo, quando acometidos, os tumores geralmente 
possuem alta malignidade (REZENDE; GAMA, 2018).  

Voorwald et al. (2013) observaram, em sua rotina clínica, um efeito protetor 
dose-dependente da castração no desenvolvimento neoplásico da glândula 
mamária, indicando assim, que o procedimento seja feito logo nos primeiros anos de 
vida do animal. Segundo Kristiansen et al. (2013), a castração realizada tardiamente 
tem pouco efeito sobre o risco de neoplasias mamárias, pois o risco de câncer 
mamário está diretamente associado ao tempo de vida cumulativo em que o tecido 
mamário é exposto aos hormônios.  

Em estudo recente, Burrai et al. (2020) reforçam os efeitos protetores da 
ovariohisterectomia ao constatarem uma maior prevalência de neoplasias mamárias 
em cães não gonadectomizados (83%). No entanto, sugerem a necessidade de 
reavaliação do parâmetro tamanho (T) do sistema de estadiamento "TNM" clínico 
para câncer mamário canino, visto que, em sua pesquisa foi observada uma grande 
quantidade de tumores malígnos (TMs) medindo menos do que 1 centímetro. 

Além disso, foi possível concluir que a castração realizada coadjuvantemente 
ao tratamento do câncer mamário diminui em média 50% o risco de desenvolver 
novos tumores ao longo da vida, quando comparada às fêmeas mantidas intactas 
após mastectomia. Desta forma, os hormônios ovarianos atuam de forma crucial na 
carcinogênese mamária (KRISTIANSEN et al., 2013). 

 
Hemangiossarcoma (HSA) 

Em um estudo recente, constatou-se que a castração está associada ao 
surgimento do hemangiossarcoma (HSA) geral e esplênico, porém essa associação 
não foi observada no HSA cardíaco. Nessa pesquisa, foi possível observar que cães 
castrados, independentemente do sexo, possuíam um risco maior à doença do que 
seus homólogos intactos (ROBINSON et al., 2020). 

Torres de la Riva et al. (2013) verificaram que cadelas castradas antes dos 12 
meses de idade, assim como as intactas, tinham uma redução significativa (4%) na 
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chance de ter a doença, comparativamente às fêmeas castradas com idade maior 
que 12 meses. Tais disparidades ainda são incógnitas (HOULIHAN, 2017); 
entretanto, Torres de la Riva et al. (2013) levantaram a hipótese de que, ao se 
realizar a castração pré-púbere, as células potencialmente neoplásicas não seriam 
sensíveis ao estrogênio, de modo que a gonadectomia não influenciaria na 
ocorrência da doença. Todavia, quando a cadela é exposta ao estrogênio por meio 
dos ciclos estrais, essas células com potencial neoplásico são sensibilizadas, de 
forma que esse hormônio atuaria como protetor, enquanto a fêmea permanece 
inteira. Isso explicaria a maior taxa de HSA e de tumor de mastócitos em cadelas 
gonadectomizadas em idade tardia comparada aquelas castradas precocemente. 
Porém, os autores ressaltam que, muito ainda deve ser estudado, avaliado e 
explorado sobre as ações específicas do estrogênio no desenvolvimento dessas 
neoplasias.  

 
Osteossarcoma 

Acredita-se que, o alto risco de osteossarcoma apendicular em caninos de 
raças grandes e gigantes pode estar relacionado a mutações replicativas causadas 
pelos processos inerentes da divisão celular que são necessários para o 
desenvolvimento de ossos longos, com modestas contribuições de fatores 
ambientais e hereditários (MAKIELSKI et al., 2019). Tendo em vista que animais 
castrados precocemente podem apresentar um aumento no crescimento dos ossos 
longos e, que o osteossarcoma acomete cães com rápido crescimento ósseo, 
Voorwald et al. (2013) sugerem que animais com maior predisposição a essa 
neoplasia sejam castrados após a puberdade. 
 
Tumor de mastócitos (TM)  

Assim como em hemagiossarcomas e osteossarcomas, a castração é 
claramente associada a um aumento do risco mastocitomas em cães (BELANGER 
et al., 2017). Também White et al. (2011) verificaram que cadelas castradas 
apresentaram 4 vezes mais chances de diagnóstico para o tumor de mastócitos; 
entretanto, quando intactos, cães machos tinham maior risco de ter a neoplasia 
comparado às fêmeas. Neste mesmo estudo, também se constatou uma maior 
predisposição dessa neoplasia em cães de raça de grande porte.  

Em pesquisa envolvendo 35 raças caninas, foi observado um aumento 
significativo do risco de tumor de mastócitos (TM) para fêmeas da raça Cocker 
Spaniel (17%), quando castradas entre 12 a 24 meses de idade (HART et al., 
2020a). Enquanto, não foram observadas influencia da castração sobre o 
desenvolvimento tumoral nas raças Labrador (HART et al., 2014) e Pastor Alemão 
(HART et al., 2016). 
Linfoma 

Estudos recentes apontaram que cães machos castrados com idade ≤ 12 
meses são mais propensos ao linfoma comparados a cães intactos e fêmeas 
castradas (TORRES DE LA RIVA et al., 2013 ; HART et al., 2014, 2020a). 
Contrariamente, fêmeas da raça Poodle Standart (HART et al., 2020a), e Golden 
Retriever (TORRES DE LA RIVA et al., 2013) apresentaram maior risco de 
desenvolver essa patologia, quando castradas com idade superior a 12 meses. 
Villamil et al. (2009) levantaram a hipótese de que os níveis de hormônios gonadais 
em fêmeas intactas reduziriam os riscos do linfoma, associando-os a um papel 
protetor, de maneira que, sugeriram uma maior investigação sobre o papel dos 
estrógenos endógenos na etiologia do linfoma. 
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Diante do exposto, nota-se que os resultados obtidos por estudos envolvendo 
uma raça específica não podem ser aplicados a uma população em geral, ou para 
raças divergentes, uma vez que alguns cânceres (e outras enfermidades) sofrem 
influência dos componentes hereditários de certas raças, que podem influenciar na 
frequência em que essas neoplasias ocorrem. Contudo, estudos que avaliam a 
população como um todo podem ser aplicados à espécie em geral, levando-se 
sempre em consideração as possíveis interferências do fator racial sobre o resultado 
final (HOWE, 2015).  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A castração pré-púbere vem sendo adotada de forma gradativa pela classe 
veterinária, de forma que vem ganhando cada vez mais notoriedade entre esses 
profissionais, principalmente, por ser uma importante ferramenta para o controle 
populacional de cães e gatos errantes, e auxiliar no controle reprodutivo de animais 
de abrigos e ONGs, assim como daqueles domiciliados. 

A gonadectomia precoce também auxilia na prevenção e controle de algumas 
doenças hormônios-dependentes, a exemplo da piometra, neoplasia mamária e 
hiperplasia prostática, bem como contribui para a redução/eliminação de alguns 
problemas de comportamento das espécies felina e canina. Contudo, o inverso 
também pode ocorrer, de maneira que o procedimento pode propiciar o aumento ou 
surgimento de problemas comportamentais (a exemplo do aumento da 
agressividade em cadelas), assim como pode intensificar os riscos dos animais 
quanto ao surgimento de alterações ortopédicas, incontinência urinária e alguns 
cânceres como a neoplasia prostática, hemangiossarcoma, osteossarcoma, linfoma, 
mastocitoma, entre outras enfermidades.   

Logo, é evidente que a castração pré-púbere traz tanto benefícios quanto 
riscos para a população canina e felina. Mas, devido à complexibilidade e a falta de 
elucidação sobre o papel dos hormônios gonadais na fisiopatologia de diversas 
alterações e aspectos associados à castração precoce; ainda se faz necessária 
cautela, por parte dos médicos veterinários, para a adoção e aplicabilidade desse 
procedimento na rotina clínico-cirúrgica. De modo que, é importante que haja um 
maior envolvimento da classe acadêmico-científica na elaboração de pesquisas que 
abordem essa temática, e que também incluam a espécie felina em seus estudos, 
principalmente no Brasil, onde há poucos trabalhos realizados.  

Deve-se deixar claro, que os estudos atuais permitem uma avaliação geral 
sobre a importância clínica e magnitude dos riscos e benefícios associados à 
castração, de modo podem auxiliar o médico veterinário na sua avaliação e decisão 
clínica-cirúrgica. 

Por fim, fica claro que não há uma idade adequada para a castração, mas sim 
aquela que se adequa melhor a cada paciente. Uma vez que, uma série de fatores 
(individuais, raciais, ambientais, genéticos, etc.) deve ser avaliada antes de qualquer 
tomada de decisão. Logo, cabe ao médico veterinário estar munido de conhecimento 
para poder avaliar e eleger, junto ao tutor, o melhor momento para a realização do 
procedimento que beneficie a saúde e o bem-estar do animal. 
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