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Macho ou fêmea
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Ela ou ele?
Muita coisa que a gente pensa sobre o sexo dos
nossos amigos é mito. Conheça aqui um pouco da
história e das diferenças entre cachorros e cadelas
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guerra dos sexos também atinge
os cães. Na hora de comprar ou
adotar um aninal, decidir por
machos ou fêmeas é sempre algo
que gera muitas dúvidas. Mas a
boa notícia é que a distância entre elas e eles
vem se encurtando cada vez mais. Com a
evolução da história dos cães e dos processos
de melhoramento genético das raças, muitos
impasses comportamentais e até mesmo físicos
relacionados ao sexo nos cachorros se perderam
pelo caminho. De quebra, traços que ainda são

considerados inconvenientes pontuais – como o
cio delas ou o xixi que eles fazem em todo lugar –
hoje podem ser amenizados graças ao progresso da
medicina veterinária e das técnicas de adestramento.

Relação com a matilha
Boa parte das características popularmente
associadas ao temperamento de cachorros ou
cadelas ao longo dos anos encontra explicação nos
primórdios da história canina, quando nossos amigos
ainda viviam em grupos selvagens mundo afora. Nas
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1 As fêmeas são a melhor opção
para quem pretende ter crias em
casa e gerar novos ﬁlhotes
2 Para ter um convívio mais
harmonioso, o ideal é evitar ter dois
machos, que costumam disputar
mais o domínio do território

matilhas, os indivíduos exerciam funções e seguiam rituais que eram
predeterminados, muitas vezes, de acordo com seu sexo: enquanto
as fêmeas tinham a incumbência de assistir os filhotes, os machos
cuidavam do território do bando. Por isso, alguns dizem que elas têm
caráter superprotetor – e seriam melhores companhias para famílias –,
ao passo que eles agem de maneira territorialista – e dariam guardas
mais competentes.
Muito do que se fala, entretanto, não passa de suposição: “Estas
ideias são muito anedóticas. Não há estudo que as comprove”, explica
Carolina Rocha, especialista em comportamento animal e médica-veterinária formada pela Universidade de São Paulo. De científico,
sabemos que, nas matilhas, os líderes costumavam ser machos por
conta do comportamento dominante favorecido pela testosterona
– hormônio sexual masculino. Quem já pesquisou o tema foi o
canadense Bruce Fogle, renomado veterinário e autor de diversos
livros sobre psicologia canina. Na prática dos dias de hoje, entretanto,
observa-se que as cadelas podem ser tão dominantes quanto eles. E que
eles, por sua vez, podem ser tão “família” quanto elas. “Mais do que
o sexo, o que determina este tipo de temperamento é a personalidade
somada à história de vida do cão”, assegura Carolina Rocha.
Por outro lado, o poder da matilha ainda se manifesta quando
o assunto é a convivência. Uma dupla de macho e fêmea costuma
se entender melhor que dois cachorros do mesmo sexo: “O
relacionamento fica mais fácil porque cães de sexos iguais podem lutar
por desempenharem o mesmo papel no grupo”, explica a profissional. O
inevitável, quando se tem um casal, é que eles vão tentar se reproduzir.
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3 Com a evolução natural e as técnicas
de adestramento, a distância entre
machos e fêmeas é cada vez menor
4 Enquanto elas enfrentam o problema
do cio, eles incomodam com o xixi.
Mas os dois casos têm solução
5 A castração é recomendada para
diminuir alguns inconvenientes e até
prevenir doenças, mas nas fêmeas a
cirurgia é um pouco mais complicada
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Hormônios e
castração
No que diz respeito à
reprodução, é óbvio constatar
que, enquanto a atividade sexual
dos cachorros é constante, a das
cadelas é cíclica. Eles estão sempre
disponíveis para a procriação, elas
só afloram este instinto de tempos
em tempos, quando entram no
cio – que, aliás, é a preocupação
de muitos donos de fêmeas. Nessa
fase, os hormônios femininos
– estrógeno e progesterona – se
alteram, as cachorras perdem
sangue pela casa e ficam
ligeiramente mais manhosas que
de costume. Para contornar esses
transtornos, há disponíveis no
mercado calcinhas absorventes
que evitam a sujeira no chão e

nos móveis e até sprays anticheiro
que disfarçam o odor da secreção
que atrai os machos durante o
período fértil.
Apesar de mascararem
sintomas, esses recursos não
impedem que a cadela engravide,
caso encontre um parceiro. Se os
donos não desejam vivenciar a
experiência da gestação com suas
cachorras, a solução definitiva
mesmo é a castração. “Nas fêmeas,
o processo é um pouco mais
complicado do que nos machos, já
que envolve intervenção cirúrgica
no interior da região do abdome.
Nos machos, por outro lado, o
procedimento é externo e acontece
na bolsa testicular”, explica a
médica-veterinária Maria Cecília
Fleury, do Hospital Veterinário
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O mais importante é escolher um animal que se adapte a toda família

Xixi em todo canto
Se no caso das cadelas o que
incomoda muita gente é a perda
de sangue no período fértil, no
caso dos machos o problema é
a famosa mania que eles têm de
fazer xixi em todo lugar por onde
passam. Diferentemente do que
acontece quando se fala do cio, o
impasse não cessa completamente
com a castração. Isso porque
o hábito tem mais a ver com
comportamentos já aprendidos do
que com a questão hormonal – o
que desmente, também, que a
testosterona faz dos machos seres
mais territorialistas.
Para o xixi, não há outra
solução que não treinamento.
Com as técnicas de adestramento
certas, o animal aprende que, pelo
menos dentro de casa, levantar a
perninha só é permitido no lugar
indicado pelo dono.

Diferença física
Fisicamente falando,
perpetuou-se por muito tempo a
ideia de que os cachorros seriam
mais corpulentos do que as cadelas.
Há algum tempo, isso era verdade:
tinham maior porte e até pelos
mais brilhantes. Prova disso é que,
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durante anos, só apareciam nos
filmes e seriados de TV os machos
– mesmo para interpretar papéis
femininos. O caso mais conhecido
é o da Lassie, collie que encantou
o público durante décadas
como uma cachorra corajosa e
inteligente. A personagem, na
realidade, foi representada por uma
sucessão de cães do sexo masculino
– simplesmente porque eles eram
mais vistosos e tinham melhor
aparência em frente às câmeras que
qualquer fêmea da mesma raça.
Décadas depois do sucesso
de Lassie, pode-se dizer que a
situação tomou novas formas
– e as cadelas também. “Com
os processos de cruzamento e
melhoramento genético das
raças, a tendência é que esse
dimorfismo (existência de dois
tipos distintos de indivíduos
em uma mesma espécie)
diminua cada vez mais, pelo
menos no caso dos cães”, ressalta
Carolina Rocha.
No fim das contas,
convenhamos: pouco importa se
o bichinho é fêmea ou macho.
Ter um cachorro ao lado – seja
menino, seja menina – é sempre
sinônimo de boa companhia.

iStockphoto

Sena Madureira, de São Paulo, SP.
A castração ainda oferece a
vantagem de prevenir contra as
principais doenças relativas ao
sexo que acometem os peludos:
câncer de testículo neles e
piometra – infecção bacteriana
que ocorre dentro do útero –
nelas. A desvantagem é que, por
conta das alterações hormonais
que a operação causa, a tendência
à obesidade, tanto em machos
como em fêmeas, fica maior.
Maria Cecília Fleury alerta: “No
pós-cirúrgico, é importante que o
dono fique atento e não permita
que seu animal leve uma vida
sedentária”.

