
Hem de prevenir alguns riscos 
 

 Els gossos i gats esterilitzats més propensos a guanyar pes 
per que el seu metabolisme canvia i es ralentitza. Per tant 
tindrà tendència a engreixar-se si no s’ajusta l’alimentació 
a les seves noves necesitats. 
 

 Als gats, l’esterilització produeix canvis en el sistema 
urinari que poden donar lloc a la formació de cristalls i 
càlculs urinaris. 
 

 Un petit percentatge de famelles, normalment de races 
grans poen patir d’incontinència urinaria. 
 

Els gossos i gats esterilitzats son 
 
   

vegades més propensos a engreixar-se. 

Els gats esterilitzats son  
 
 

vegades més propensos a la formació de 
càlculs urinaris. 

de la teva mascota a llarg plaç 
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Recomanada pels veterinaris 
 
 

 L'esterilització és una intervenció molt habitual i recomanada 
pels veterinaris ja que permet millorar la salut i qualitat de vida 
a llarg plaç tant de les mascotes com de les famílies amb les 
que conviuen. 
 

 Així mateix evita embarassos no desitjats i com a 
conseqüència la sobrepoblació canina i l'abandonament. 
 

En els mascles es redueix… 
  
• EI marcatge territorial amb orina i fugides durant el zel. 
• Les mostres d'agressivitat cap a altres mascles.  
• La tendència de muntar objectes o persones. 
• La possibilitat de patir malalties prostàtiques. La possibilitat de 

patir malalties prostàtiques i testiculars, que tan freqüents son 
a partir dels 7 anys. 

• La possibilitat de patir malalties prostàtiques i testiculars, que 
tan freqüents son a partir dels 7 anys. 

 

En les femelles  
 

• Elimina el zel (perdues de sang).  
• Elimina les pseudogestacions (falses gestacions). 
• Redueix significativament la possibilitat d'aparició de tumors 

de mama si es realitza  entre el 1º i 2º zel 
• Evita l'aparició d'infeccions de matriu (piómetres) 
• Evita quists i tumors ovàrics. 

 



Cada uno de estos objetos deberá tener su lugar 
asignado dentro de la casa.  

La zona de alimentación deberá estar alejada de la 
zona de aseo (cajón de arena) y de la zona de comida 
de la familia 

1. Mascotes més calmades: 
Molta gent diu que les seves mascotes (particularment 
els gossos) estan més calmades o menys actives 
després de l’esterilització. 
Podria ser veritat però trigarà un temps. 
 

2. Exercici als gossos: 
Evita que faci exercici a les primeres 24 hores (treu-lo 
a passejar només per a que faci les seves necessitats i 
sempre lligat). Durant els propers 10 dies els passejos 
han de ser curts i l’exercici molt lleuger, evitant que 
corri, salti o faci exercici intens, especialment les 
femelles (per evitar que la ferida quirúrgica es torni a 
obrir). 

 

4. Mantenir l’exercici a llarg plaç:  
Un cop recuperat de la cirurgia, assegura’t que 
mantingui una elevada activitat física per evitar  
que guanyi pes. 
 

5. Necessiten una alimentació especial: 
Al tenir més tendencia a engreixar-se, un aliment 
específic per a mascotes esterilitzades, el pot ajudar 
a mantenir el seu pes ideal. 
 
 
 
 
 

6. Control del seu pes periòdicament: 
Assegura’t de pesar-lo cada mes per a controlar 
l’evolució del seu pes. 

Què fer després de la intervenció?  

...que ha de prendre a partir d’ara. 

A Nova veterinària  
Recomanem la esterilització dels: 
 Gats i gossos  mascles a partir de la 

pubertat sobre els  8/10 mesos. 
 Gates i gosses femelles entre el 1º i el 

2º zel. 

 

3. Exercici als gats: 
No el deixis sortir a l’exterior 
durant 10-14 dies. Evita que hagi de 
fer salts molt alts els primers dies 
reorganitzant les seves coses (safata 
de sorra, menjadora, etc). 
 


