
L’ESTERILITZACIÓ EN ELS ANIMALS DE COMPANYIA 
 

 
L’esterilització dels animals de companyia que conviuen en una família és una pràctica 

cada cop més usual als països europeus i als Estats Units . Pràcticament el 90% dels 

animals siguin mascles o femelles estan esterilitzats.  

 

L’esterilització té avantatges importants l’animal sol tornar-se més tranquil, més 

obedient, més net (solen desaparèixer les conductes de marcatge, orina ...) , 

desapareixen les molèsties del cel en les femelles ( no tenen el flux sanguinolent cada 

sis mesos, podem passejar tranquils sense ser assetjats pels mascles ...) . Hi ha 

estadístiques que demostren que les femelles que s’esterilitzen abans del tercer cel 

tenen menys possibilitats de patir tumors mamaris i desapareix el risc d’infecció de 

matriu, ja que està associada a quists ovàrics. També disminueix o desapareix la 

tendència dels mascles a barallar-se amb d’altres mascles i està científicament 

demostrat que certes conductes d’agressivitat per dominància ( a certs membres de la 

família : nens ...) tenen relació amb les hormones sexuals i l’esterilització disminueix 

aquest risc. La pseudogestació (embaràs psicològic) és un trastorn de comportament 

que es manifesta. 

 

Un animal esterilitzat si que te més tendència a engreixar-se , per tant és important 

controlar la dieta. Es recomana alimentar-lo amb un pinso baix en calories (light) per 

evitar l’obesitat i un percentatge molt baix de les gosses esterilitzades poden tenir 

incontinència urinària hormonal quan arriben a l’edat adulta i s’hauran de medicar amb 

hormones (comprimits per via oral) per evitar-ho.  

Actualment les tècniques quirúrgiques han avançat molt i fan que la esterilització sigui 

una intervenció rutinària i ambulatòria ( l’ animal ingressa a la clínica i al cap d’unes 4 

hores ja se’n pot anar a casa). Hi ha moltes creences populars sobre l’esterilització de 

les nostres mascotes que diuen que te conseqüències negatives pel caràcter de l’animal 

(si es tornarà passiu, deprimit, etc).  

 

Podem afirmar que totes les modificacions sobre la conducta són positives per la 

convivència del animal amb família. amb símptomes de gestació, augment de pes, 

desenvolupament mamari amb producció de llet , instint maternal (agafen ninus, 

objectes...) a vegades irritabilitat, agressivitat... Tot això, ho evitarem esterilitzant a 

l’animal. 

 


