
Sterilizarea – planificare 
familial pentru feline 

GHID ESEN IAL 6



Organizaţia Cats Protection (Protecţie pentru Pisici) consideră 
că sterilizarea pisicii înainte ca aceasta să poată avea pui este 
o îndatorire de bază a oricărui stăpân responsabil. Pisicile 
se înmulţesc foarte repede, numărul puilor crescând direct 
proporţional cu cantitatea de hrană şi adăposturile disponibile. 
Fără sterilizare, populaţia de pisici din Regatul Unit ar putea 
ieşi rapid de sub control. Vă rugăm să nu contribuiţi la 
creşterea numărului de pisici nedorite, deja de ordinul miilor. 
Suprapopularea duce la creşterea numărului de boli infecţioase 
şi de boli cauzate de stres, şi a numărului de conflicte în rândul 
felinelor, afectând negativ bunăstarea pisicilor.

Ce este sterilizarea?
Sterilizarea este o intervenţie chirurgicală care face ca pisica 
femelă să nu mai poată rămâne gestantă, şi ca pisica mascul – 
motanul – să nu mai poată lăsa femela gestantă.

• Pisica femelă este sterilizată – îi sunt îndepărtate 
• ovarele şi uterul.
• Pisica mascul este castrată – îi sunt îndepărtate testiculele.

Organizaţia Cats Protection recomandă, în general, ca puii 
de pisică să fie castraţi în jurul vârstei de patru luni sau chiar 
mai mici – o pisică poate fi însă sterilizată la orice vârstă. 
Sterilizarea este cea mai bună metodă de rezolvare a gestaţiilor 
nedorite, prin prevenirea acestora. Sterilizarea previne 
de asemenea unele cancere şi boli infecţioase, reducând 
vagabondajul, luptele şi marcarea teritoriului.



Când este bine s  se fac  
sterilizarea?
În mod tradiţional, pisicile erau sterilizate începând de la vârsta 
de şase luni. Datele ştiinţifice actuale indică însă că nu există 
niciun fel de dezavantaje asociate sterilizării la o vârstă mai 
mică – de exemplu, începând de la 8 săptămâni. Întrucât puii 
de pisică pot atinge maturitatea sexuală şi se pot înmulţi încă 
de la patru luni, organizaţia Cats Protection recomandă, în 
general, ca sterilizarea să se facă în jurul vârstei de patru luni, 
sau chiar mai repede.

De ce este necesar  sterilizarea?
Sterilizarea prezintă multe avantaje din punctul de vedere al 
sănătăţii, contribuind totodată la reducerea numărului de pisici 
nedorite din Regatul Unit

Motanii necastraţi:
• prezintă mai multe şanse să fie răniţi sau să contracteze 

o boală ca urmare a luptelor pentru împerechere, 
cu suferinţele de rigoare şi facturi pe măsură la 
medicul veterinar;

• se deplasează cu regularitate în cadrul unui teritoriu întins, 
de ordinul kilometrilor, în căutare de femele nesterilizate, 
riscând să fie victimele accidentelor rutiere sau să fie răniţi, 
ceea ce înseamnă că dumneavoastră veţi rămâne fără animal 
de companie; 

• se vor folosi de urină urât mirositoare pentru a-şi marca 
teritoriul şi atrage femele; 

• riscă să sufere de tumori testiculare; 



• nu sunt mai buni la vânătoare decât pisicile sterilizate, 
deoarece vânătoarea nu este un comportament sexual; 

• pot prezenta niveluri ridicate de stres, respectiv frustrare, 
datorate inabilităţii de a-şi găsi o pereche.

În schimb, motanii castraţi:
• sunt mai puţin tentaţi să se deplaseze pe distanţe mari, 

reducându-se astfel riscul accidentelor rutiere; 
• sunt mai puţin tentaţi de luptele pentru împerechere, ceea 

ce reduce riscul de rănire sau de contractare a unor boli 
grave, cum ar fi cele cauzate de virusul imunodeficienţei 
feline (FIV) sau de virusul leucemiei feline (FeLV); 

• sunt mai puţin tentaţi să îşi marcheze teritoriul;
• nu pot dezvolta tumori testiculare; 
• vor fi animale de companie mai agreabile, deoarece vor fi 

tentaţi să stea acasă.

Femelele nesterilizate:
• rămân gestante frecvent încă de la vârsta de patru luni; 
• adesea vor avea cuiburi de pui de trei ori pe an; aceasta 

contribuie la problema suprapopulării şi la cheltuieli mai 
mari pentru stăpân, îndeosebi dacă se ivesc complicaţii în 
timpul gestaţiei sau fătării;

• vor miorlăi şi se vor văita la fiecare trei săptămâni în sezonul 
de împerechere – din ianuarie până în august – pentru a-şi 
găsi o pereche, până când rămân gestante;

• prezintă mult mai multe riscuri să contracteze boli răspândite 
prin contact sexual sau ca urmare a comportamentului 
de împerechere;

• riscă să contracteze cancer ovarian sau mamar, precum şi să 
dezvolte piometru, o infecţie serioasă a uterului; 



În schimb, femelele sterilizate:
• nu vor rămâne gestante, drept care stăpânii nu vor trebui să 

suporte cheltuielile asociate cuiburilor de pui; 
• nu miorlăie şi nu se vaită ca şi pisicile nesterilizate (Nu vor 

deranja somnul stăpânului şi al vecinilor acestuia!);
• prezintă mai puţine riscuri să contracteze boli cum ar fi FIV 

şi FeLV, răspândite prin muşcături şi prin comportamentul 
de împerechere;

• nu pot dezvolta cancer ovarian sau uterin. În plus, dacă 
sunt sterilizate din timp, se reduce foarte mult şi riscul de 
dezvoltare a cancerului mamar.

Puii născuţi ca urmare a unei gestaţii neplanificate:
• riscă să sufere boli;
• costă mult sub raportul îngrijirii şi asistenţei veterinare 

– mult mai mult decât se poate recupera prin vânzarea 
acestora pe o piaţă deja suprasaturată; 

• se pot trezi fără adăpost;
• pot priva o altă pisică – adultă sau pui – de un nou 

stăpân, întrucât nu există suficiente persoane dornice să 
adopte pisici.

Mulţi stăpâni nu ştiu cu care dintre felinele venite „în 
vizită” s-a împerecheat pisica lor nesterilizată, drept care 
nu ştiu cu ce boli infecţioase, posibil cauzatoare de moarte, 
s-a ales aceasta. În plus, temperamentul motanului poate 
afecta comportamentul puilor născuţi. Împerecherea cu un 
„străin” poate produce pui care nu sunt potriviţi ca animale 
de companie.



Opera ia
Pisica dumneavoastră va trebui să rămână la cabinetul 
veterinar timp de o zi. Întrucât operaţia se va face sub 
anestezie necesară, pisicii nu i se va da să mănânce în orele 
anterioare intervenţiei. Medicul veterinar vă va spune când 
să îi daţi mâncare. Operaţia, atât pentru masculi cât şi pentru 
femele, este foarte simplă. În general vă puteţi duce şi lua 
pisica de la cabinet în aceeaşi zi.

După operaţie, femelele vor avea o mică porţiune rasă în zona 
laterală a corpului sau în zona abdominală – blana va reveni 
la normal după câteva săptămâni. Tăietura va fi cusută cu fire 
care, dacă nu sunt dizolvabile, vor fi scoase de veterinar după 
circa 10 zile de la operaţie.

Pisicile sunt foarte viguroase şi stoice – într-o măsură mult 
mai mare decât oamenii – şi de obicei îşi revin foarte repede 
după operaţie. Medicul veterinar vă va spune cum să vă 
îngrijiţi pisica în perioada de recuperare. Puii par să îşi revină 
mult mai repede decât pisicile adulte. După sterilizare, 
pisica dumneavoastră va avea nevoie de mai puţină mâncare 
deoarece organismul acesteia va avea mai puţin de lucru. Va 
trebui probabil să ţineţi sub observaţie greutatea pisicii şi să 
reduceţi cantitatea de mâncare dată pentru ca aceasta să nu se 
îngraşe prea mult. Veţi economisi astfel şi bani.



Cât cost  opera ia?
Costul operaţiei diferă în funcţie de unde locuiţi. Costul mediu 
variază între 30 şi 60 de lire sterline pentru un motan, şi între 40 
şi 80 de lire sterline pentru o pisică. Medicul veterinar vă va emite 
o factură proforma înainte de operaţia propriu-zisă. Este bine 
să contactaţi mai multe cabinete veterinare şi să vă interesaţi de 
preţ. În anumite cazuri, organizaţia Cats Protection acordă ajutor 
financiar stăpânilor de pisici cu venituri mici. Pentru mai multe
detalii, vizitaţi www.cats.org.uk/neutering sau telefonaţi la 
03000 12 12 12.

Cum s  g si i un veterinar pentru 
sterilizarea pisicii
Cu toate că majoritatea cabinetelor veterinare fac intervenţii 
de sterilizare, unele dintre ele nu sterilizează de obicei animale 
înainte de vârsta de şase luni. Numărul acestora este însă în 
scădere datorită suportului oferit de diverse grupuri cum ar 
fi Asociaţia Medicilor Veterinari Britanici pentru Animale Mici 
(British Small Animal Veterinary Association – BSAVA). Pentru 
a găsi un cabinet veterinar care oferă operaţii de sterilizare 
la vârste mai mici în zona în care locuiţi, vizitaţi site-ul Web al 
organizaţiei Cats Protection la www.cats.org.uk

Sterilizarea la vârste mici se practică de mult timp în numeroase 
ţări, inclusiv în Australia şi SUA, siguranţa şi eficacitatea acesteia 
fiind bine documentată. Studiile nu au găsit nicio dovadă 
că aceasta ar avea efecte negative, pe termen lung, asupra 
dezvoltării sau comportamentului. Noile tehnici şi medicamente 
au făcut ca preocupările anterioare legate de riscurile 
prezentate de operaţie să nu mai fie justificate; se consideră 
că puii tineri se refac mult mai repede după operaţie decât 
pisicile adulte.



Informa ii care disemineaz  miturile 
legate de sterilizare
• Pisicile se pot împerechea începând de la numai patru luni.
• Puii de pisică pot fi sterilizaţi, în condiţii de siguranţă, înainte 

de a împlini vârsta de şase luni. 
• Pisicile se vor împerechea cu uşurinţă cu fraţii, surorile şi 

părinţii lor. 
• Pisicile nu beneficiază de faptul că sunt lăsate să intre în 

călduri sau să aibă un cuib de pui înainte de a fi sterilizate. 
• Durata gestaţiei la pisici este de numai nouă săptămâni, 

o femelă putând intra cu uşurinţă în călduri la numai şase 
săptămâni după ce a fătat. 

• O pisică poate avea cu uşurinţă până la trei cuiburi pe an, 
fiecare a câte cinci sau şase pui. Organizaţia Cat Protection 
trebuie deci să găsească, în fiecare an, 18 stăpâni iubitori 
pentru puii unei singure pisici! Acest ritm de reproducere 
este foarte epuizant, putând fi dăunător pentru 
pisica mamă.

• În numai cinci ani, o femelă nesterilizată poate fi 
răspunzătoare pentru 20.000 de descendenţi – pisicile 
nesterilizate se găsesc unele pe altele cu uşurinţă, puii 
neplanificaţi şi nedoriţi apărând extrem de frecvent. 

• Pisicilor sterilizate nu le „lipsesc” organele sau posibilităţile 
de a se reproduce sau a creşte pui – ele nu sunt fiinţe umane! 

• Pisicile femelă pot fi sterilizate şi atunci când sunt 
în călduri, sunt gestante sau în lactaţie – adresaţi-vă 
medicului veterinar.



Cu toate că majoritatea stăpânilor îşi sterilizează pisicile, 
din nefericire un număr de pisici cu stăpân sunt lăsate să se 
reproducă înainte de a fi sterilizate, contribuind la problema 
suprapopulării şi suprasolicitând organizaţiile caritabile care 
se ocupă de animale. Vă rugăm să nu amânaţi până când este 
prea târziu. Discutaţi cu medicul dumneavoastră veterinar şi 
programaţi-vă pisica pentru sterilizare chiar astăzi. Sterilizarea 
va fi benefică pentru pisica dumneavoastră, este posibil 
să prevină suferinţa acesteia, şi este cea mai importantă 
măsură pe care o puteţi lua pentru a ajuta populaţia de pisici 
în general.

Înv a i lucruri noi despre pisica  
dumneavoastr  online!
Aruncaţi o privire instrumentului nostru interactiv pentru 

a înţelege mai bine originile pisicii şi comportamentul 

acesteia în casa noastră. 

http://learnonline.cats.org.uk/content/ufo



Organizaţie caritabilă înmatriculată la numărul 203644  
(Anglia şi Ţara Galilor) şi SC037711 (Scoţia)
SEPT-13 CODE: 84006

Pentru mai multe informaţii despre organizaţia 
Cats Protection sau pentru a face o donaţie, vizitaţi 
www.cats.org.uk sau sunaţi linia noastră de 
asistenţă telefonică la 03000 12 12 12.
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1 Cum să vă îngrijiţi pisica

2 Cum să primiţi o nouă pisică în 
casă

3 Mutarea într-o nouă locuinţă

4 Alimentaţia şi obezitatea

5 Cum să vă protejaţi pisica

6 Sterilizarea – planificare 
familială pentru feline

7 Când să vă luaţi rămas bun

8 Chip-ul electronic

9 Cum să înţelegeţi 
comportamentul pisicii

10 Cum să controlaţi 
comportamentul pisicii

11 Locuinţele cu mai multe pisici

12 Pisicile de curte şi pisicile de 
apartament

13 Pisicile şi legea

14 Pisicile şi oamenii

15 Cum să vă îngrijiţi pisica

16 Pisicile bătrâne

17 Pisicile sălbatice

18 Pisicile gestante, fătarea şi 
îngrijirea puilor mici

 GHIDURI VETERINARE

1 Artrita

2 Bolile tractului urinar inferior 
felin 

3 Diabetul

4 Mâncărimi ale pielii la pisici – 
boli de piele

5 Parvovirusul felin

6 Boala de rinichi sau renală

7 Pisicile cu dizabilităţi

8 Hipertensiunea

9 Virusul imunodeficienţei feline 
(FIV) şi virusul leucemiei feline 
(FeLV)

10 Coronavirusul felin (FCov) şi 
periton ita infecţioasă felină 
(FIP)

11 Murmurul cardiac şi boala 
cardiacă

12 Hipertiroidismul

13 Astmul felin

14 Dentiţia şi igiena orală

15 Purecii şi alţi paraziţi

16 Gripa felină

17 Bolile infecţioase şi vaccinarea

18 Afecţiuni digestive – 
vărsăturile şi diareea

19 Dumneavoastră şi medicul 
dumneavoastră veterinar

20 Pisicile şi femeile gravide 
– toxoplasmoza


