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RESUMO: No Brasil, a castração é realizada comumente a partir dos seis meses, 

porém ela pode ser realizada a partir da sexta semana de idade. Entretanto, há 

efeitos adversos relacionados à idade em que o animal foi castrado. A ruptura do 

ligamento cruzado cranial (RLCCr) é um desses efeitos, sendo mais frequente em 

fêmeas castradas, seguidas de machos castrados, machos não-castrados e fêmeas 

não-castradas. Além disso, cães mais leves (e maiores de 5 anos) têm uma 

degeneração do ligamento que leva à desorganização mais tardia de fibras 

colágenas do que cães de grande porte (com mais de 15 kg e menos de 5 anos). 

Sugere-se que a ruptura ocorra pelo fato de que animais castrados precocemente, 

tenham um maior comprimento de ossos longos de forma que altere o ângulo e 

conformação das articulações dos ossos longos. Tal ocorrência deve-se ao fato de 

que os hormônios gonadais associados aos hormônios do crescimento, são 

responsáveis pela maturação e fechamento das cartilagens epifisárias dos ossos 

longos. Em cães castrados até sete meses de idade esse fechamento é retardado. 

O objetivo do presente estudo é avaliar a influência da castração na ruptura do 

ligamento cruzado em machos atendidos no Hospital Veterinário da Universidade 

Anhembi Morumbi, e assim oferecer subsídios para o médico veterinário ao alertar o 

proprietário sobre os efeitos da castração precoce de cães. 

INTRODUÇÃO: Tradicionalmente, no Brasil, a esterilização cirúrgica de cães e 

gatos é realizada a partir de seis meses de idade, quando se completa a primeira 

fase da maturidade física. Entretanto, pode ser realizada a partir da sexta semana 

de idade, como comumente praticado desde 1980, na Europa e Estados Unidos 

(SALMERI et al., 1991). Segundo DUVAL et al. 1999, cães não-castrados 

apresentam menor incidência de ruptura do ligamento cruzado cranial (RLCCr) 

quando comparados aos castrados, não sendo observada diferença significativa 

entre machos e fêmeas. Os hormônios gonadais associados ao hormônio de 

crescimento são responsáveis por maturação e fechamento da cartilagem epifisária 

dos ossos longos (KUSTRITZ, 2002; SYED & KHOSLA, 2005). O fechamento das 

epífises ósseas distais é retardado em cães e gatos submetidos à gonadectomia até 

sete meses de idade (SALMERI et al., 1991; SONTAS & EKICI, 2007) e o período 

de proliferação e hipertrofia dos condrócitos é mais longo, resultando em maior 

crescimento ósseo longitudinal (13% em fêmeas e 9% em machos) (ROOT et al., 

1997). De acordo com Salmeri et al. (1991) existe correlação inversamente 



proporcional entre a idade da gonadectomia e a altura de cães e gatos (animais 

castrados com sete semanas  apresentam maior incidência que os castrados aos 

sete meses, que por sua vez apresentam maior incidência que os castrados após 

fechamento epifisário ou animais inteiros). Porém, segundo Voorwaldet al.2013, 

verifica-se maior crescimento ósseo longitudinal em animais castrados pré-

puberdade, mas não existem estudos que comprovem as implicações do retardo no 

fechamento epifisário, com crescimento assincrônico de ossos longos e, 

subsequente, má conformação articular. Sugere-se que o crescimento prolongado 

ocorra de forma proporcional em todos os ossos, e que a ausência de hormônios 

gonadais não interfere na densidade óssea normal desses animais. Portanto, 

segundo o autor, a castração pré-puberal parece não aumentar a predisposição a 

afecções musculoesqueléticas, em cães e gatos. 

OBJETIVOS: O objetivo do presente estudo é avaliar a influência da castração na 

ruptura do ligamento cruzado em machos atendidos no hospital veterinário da 

Anhembi Morumbi, e assim oferecer subsídios para o médico veterinário ao alertar o 

proprietário sobre os efeitos da castração precoce de cães. 

METODOLOGIA: Serão realizados levantamentos dos casos de cães com ruptura 

do ligamento cruzado atendidos no HOVET da universidade Anhembi Morumbi do 

período de 2009 a 2015. Serão preenchidas fichas de cada animal atendido, com os 

dados como idade do animal, raça, peso, idade quando começaram os sintomas, se 

é castrado, idade à castração, e telefone do proprietário para pesquisa dos dados 

que possam estar faltantes na ficha do animal. Os dados serão analisados, 

correlacionando a idade do aparecimento dos sintomas em animais castrados e não 

castrados, assim como será avaliada a raça e o peso do animal com maior 

incidência da ruptura do ligamento cruzado cranial. 

DESENVOLVIMENTO: O trabalho está em fase de coleta de dados, através da 

pesquisa dos arquivos dos prontuários dos animais atendidos no HOVET- UAM. 

RESULTADOS PRELIMINARES: O trabalho está no início, ainda não há resultados 

preliminares. 
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