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tema do mês: controlo da reprodução
O ciclo reprodutivo das cadelas e gatas
As cadelas, a partir dos 6 aos 12 meses de idade têm o cio duas vezes por ano, com a
duração média de 2 a 3 semanas.
As gatas atingem a sua maturidade sexual dos 5 aos 12 meses em média, tendo o cio uma
duração média de 6 a 7 dias, ocorrendo de uma forma sazonal.
A duração da gestação das cadelas e gatas varia entre os 58 a 68 dias.

O controlo da reprodução
Antes de pensar em acasalar a sua gata ou cadela, deve ponderar alguns factores
importantes e decisivos:
1. Tempo disponível para cuidar da ninhada;
2. Custos com a assistência veterinária;
3. Destino da ninhada, pois é muito importante a posse responsável.
As cadelas indesejáveis são muitas vezes mal encaminhadas, propiciando o abandono e
todos os problemas daí decorrentes.
Esta problemática gera anualmente milhares de animais abandonados em todo o país,
criando grandes transtornos para a saúde física e psíquica das pessoas, interferindo na
qualidade de vida nos centros urbanos, além do agravamento do sofrimento dos próprios
animais.

Como evitar que a minha cadela ou gata fique gestante?
Existem vários métodos utilizados para evitar que o seu animal venha a gerar crias
indesejáveis, tais como:
1.Evitar o contacto da sua cadela ou gata com os machos se isso for possível.
No entanto, é sabido que é muito difícil para o dono do animal controlar os seus
movimentos 24 horas por dia, durante o período em que a cadela ou a gata apresente
sinais de cio;
Não se esqueça que as fêmeas têm cio até o final da vida! Não existe a "menopausa" nos
nossos animais!
2.O uso de anticoncepcionais
O uso de contraceptivos, vulgarmente conhecidos por “pílulas” em cadelas ou gatas,
disponíveis nas Clínicas Veterinárias, devem ser utilizados com cautela, sob orientação do
seu Médico Veterinário, uma vez que, para além de não serem 100% eficazes, o seu uso
prolongado aumenta o risco de virem a desenvolverem tumores mamários ou infecções
uterinas (piómetras), que podem colocar em risco a vida da sua cadela ou gata, bem como
se torna a longo prazo, uma alternativa mais cara em relação à esterilização.
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3. A Esterilização ou Castração
Trata-se de uma cirurgia efectuada pelo Médico Veterinário, que impede definitivamente a
procriação e a ocorrência do cio (período em que as fêmeas ficam férteis), realizada sob
anestesia geral. Consiste na remoção dos ovários e útero nas fêmeas e na retirada dos
testículos nos machos.
A cirurgia da esterilização é um método 100% eficaz no controlo da reprodução. Uma vez
castrada, a fêmea não voltará a entrar em cio, com os todos os inconvenientes que daí
advêm, é muito menos traumática que a repressão dos instintos sexuais dos animais ou a
eutanásia de crias e adultos indesejados.

Vantagens da esterilização ou castração

animais vacinados

98
microchips colocados

44
animais adoptados

Para as fêmeas
Para os Machos
Sem instinto de reprodução, o animal fica mais tranquilo
Diminui o risco de transmissão de doenças sexuais
Diminui o problema de latidos e uivos excessivos
A cadela e a gata deixam de atrair os
Diminui o risco de fugas atrás das fêmeas
machos e procriar
Diminuem o risco de tumores mamários e
Diminui a necessidade de marcar território
infecções uterinas (piómetras)
através da urina
Não se esqueça!
Esterilize o seu cão ou gato, macho ou fêmea! Aconselhe-se com o seu Médico
Veterinário! Assim, estará a ajudar a salvar muitos outros!
A esterilização ou castração é a única forma de impedir a procriação excessiva dos
animais e a solução mais eficiente para diminuir o número de animais abandonados na
nossa cidade!
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canil municipal
curiosidades
idade do cão vs homem

animais para adopção no canil
ninhada (6 machos e 2 fêmeas)  Porte médio em adulto

canil municipal
endereço
Rua Joana Forjaz Pereira (Junto à estação
de caminhos de ferro)
4520-Santa Maria da Feira

telefone
256 373 862

email
veterinario.municipal@cm-feira.pt

web
canilmunicipaldafeira.blogspot.com

horário de funcionamento
dias úteis (9.00h-12.00h e 13.00h-16.00h)

horário (vacinação e microchip)
terças e quintas-feiras (9.00h-12.00h)

Conheça mais animais que se encontram para adopção no canil municipal em

http://canilmunicipaldafeira.blogspot.com

como adoptar?
1.º passo – Escolher o animal de estimação que pretendem adoptar, contactando ou visitando o canil municipal;

tabela de taxas 2.º passo – Depois de escolhido, ele será vacinado obrigatoriamente contra a Raiva Animal (4,90€);

(preço por animal) 3.º passo – Assinar um termo de responsabilidade (Para o efeito, deve vir munido do seu bilhete de identidade)
vacinação anti-rábica (4,40 €)
boletim de vacinas (0,50€)
microchip (12,60€)

4.º passo (opcional) – Nessa altura ou mais tarde poderá colocar gratuitamente o microchip, que permitirá saber
sempre a quem o animal pertence, em caso de fuga ou perda do animal.
5.º passo – Levá-lo para a sua nova casa.
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