ESTERILITZACIÓ EN LA GOSSA
Indicacions per a la esterilització
L’esterilització d’una gossa (ovariohisterectomia) presenta diferents avantatges,
tant per als propietaris com per a la salut de l’animal, ja sigui preventivament o
per al tractament d’algunes patologies. Les principals indicacions són:
F Control de la reproducció:
L’efecte més evident i de vegades el motiu principal pel qual realitzem
l’esterilització de la nostra gossa és el control sobre la reproducció. Les gosses
no esterilitzades entren en zel generalment dues vegades a l’any, durant el qual
els augmenta el tamany vulvar i tenen pèrdues de sang. És durant aquests dies
que hi ha risc de que la gossa tingui un embaràs no desitjat. L’esterilització és
el mètode més eficaç per a prevenir-los, és irreversible i és el mètode amb
menys efectes secundaris indesitjables. Altres mètodes com la injecció de
productes hormonals són poc recomanables ja que afavoreixen l’aparició de
neoplasies mamàries, infeccions de matriu, quistes ovàrics, entre altres.
F Modificació del comportament sexual
Apart d’eliminar els símptomes físics del zel, la esterilització elimina també el
comportament de zel, com la tendència a escapar-se per a buscar la manera
de aparellar-se, o l’atracció de mascles de la zona que intentin cobrir la nostra
gossa durant les hores de passeig. La modificació del comportament de zel és
més evident en cas dels mascles, però no deixa de ser un motiu important en
les femelles.
F Eliminació de l’aparició de certes patologies lligades als òrgans
sexuals:
Amb l’esterilització de la gossa s’aconsegueix que aquesta no tingui
pseudolactacions (embaràs psicològic) o patologies com infeccions de matriu,
hiperplasia quística endometrial, quistes i tumors ovàrics... Aquestes són
patologies freqüents en gosses d’edat més avançada, ja que avui dia
l’esperança de vida dels nostres animals ha augmentat considerablement. Són
patologies que poden posar en perill la vida de la nostra mascota i que el
tractament és quirúrgic. Com podem entendre, és millor realitzar una cirurgia
preventiva en una gossa sana i jove, que no una cirurgia d’urgència en una
gossa malalta i gran, on el risc anestèssic i de la cirurgia en si són més elevats.
F Disminució del risc d’aparició de neoplàssies mamàries
Si l’esterilització es realitza just abans o després del 1r zel, es disminueix molt
el risc de que en un futur la gossa desenvolupi neoplassies mamàries, que en

la gossa són malignes en un 40-50% dels casos. Com més tard realitzem la
esterilització, més disminueix aquest avantatge.
F Altres
La esterilitazió també esta indicada com a control de la diabetes, alguns
problemes de pell, i com a tractament de les patologies abans esmentades
(piometra, tumors ovàrics....)

Efectes secundaris no desitjables
Apart de les possibles complicacions intra i post operatòries inherents a
qualsevol tipus de cirurgia, la ovariohisterectomia pot provocar una major
predisiposició a la obesitat i incontinència urinària.
F Obesitat
L’obesitat predisposa a patir altres trastorns com problemes osteo-articulars,
diabetes, major risc anestèsic/quirúrgic i en resum una esperança de vida més
curta. Si bé és cert que els animals esterilitzats tenen major risc d’obesitat,
aquest risc disminueix o desapareix si l’animal té una alimentació i activitat
adequades després de la cirurgia.
Pel que fa a l’activitat, es recomana que facin l’exercici habitual i normal per a
l’edat i tamany de cada gos, que ja hauria de fer abans de la cirurgia. Cada
animal, segons raça i tamany, necessitarà fer més o menys exercici, però és
convenient que de manera general surtin almenys 3 vegades al dia.
Pel que fa al tipus d’alimentació, es recomanen unes dietes (pinsos)
específicament formulades per a animals esterilitzats, que tenen en compte
aquest risc de obesitat. Són pinsos que tenen una major quantitat de fibres per
augmentar l’efecte saciant, i menor quantitat de grasses. La nostra
recomanació és el Royal Canin Neutered, adequant la gama segons edat i
tamany de l’animal.
F Incontinència urinaria
Un baix percentatge de les gosses poden desenvolupar incontinència urinària
(generalment apareix 1 o 2 anys després de la cirurgia). Aquesta patologia es
resol amb medicació. En la majoria de les gosses desapareix la incontinència
amb l’administració del producte farmacològic adequat cada 2-3dies.
“Llegendes urbanes”. És veritat que......?
És veritat que és millor que les gosses pareixin una vegada abans de
esterilitzar-les?
Rotundament, no. No és millor. El part o la criança de cadells no millora ni
empitjora res. No és cert que el fet de alletar els cadells disminueixi el risc de

neoplàsies mamàries, en canvi sí que està demostrat que l’esterilització en
l’edat adequada (just abans o després del 1r zel) sí que el disminueix.
D’aquesta manera, si deixem passar varis zels a una gossa perquè la volem fer
cadellar, estem disminuint (empitjorant) un dels avantatges que té
l’esterilització.
És veritat que els canvia el caràcter després de esterilitzar-les?
Com hem explicat abans, amb l’esterilització desapareix el comportament
sexual. És en aquest sentit que canvia el caràcter, però pel que fa a la resta,
després de la cirurgia la nostra gossa continuarà sent la de sempre.
És veritat que s’engreixen molt?
En l’apartat anterior hem explicat els efectes indesitjables de l’esterilització.
Com heu llegit, el risc d’obesitat augmenta en gosses esterilitzades, però no és
inevitable que s’engreixin, sinó que podem controlar aquest risc amb unes
pautes ben senzilles: una bona dieta i una mica d’exercici (exactament el
mateix que ens recomanen a nosaltres... no?)

Esperem que aquesta informació us hagi resolt els dubtes que puguéssiu
tenir respecte aquest tema. Si teniu qualsevol altre pregunta no dubteu a
fer-nos-ho saber, us atendrem encantats.
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