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A frequência de cio nas cadelas é de duas vezes por ano,
enquanto que nas gatas pode chegar a ser de 2 em 2 meses.
No espaço de apenas seis anos, uma única cadela e a sua
descendência podem originar 67 000 crias. No mesmo período,
uma gata e a sua descendência podem dar origem a 420 000 crias.
Não seria possível encontrar novas famílias para todos estes
animais.
O aumento do número de ninhadas leva a que estes acabem
por ﬁcar a viver na rua, sujeitos a fome, doenças, falta de abrigo,
mordeduras e atropelamento.
A esterilização é um procedimento cirúrgico que permite
controlar as ninhadas indesejadas, sendo que a diminuição
da natalidade de cães e gatos constitui um dos maiores auxílios
para o controlo do abandono.
BENEFÍCIOS DA ESTERILIZAÇÃO:
> Evita a reprodução e a sobrepopulação.
> Diminui o risco de desenvolvimento de tumores
nos órgãos reprodutores.
> Diminui a agressividade.
> Diminui as manifestações próprias do cio:
ruído, emissões de urina, hemorragias.
> Diminui o risco de fuga dos machos que procuram
fêmea, bem como de visitas inoportunas de machos
da vizinhança, em caso de fêmea em cio.
A proteção animal do município de Peniche intervém nas colonias
de gatos assilvestrados com o Programa Internacional CED
(capturar-esterilizar-devolver) de forma a esterilizar adultos
e encaminhando para adoção as crias das ninhadas recolhidas.
De igual forma, as ninhadas de cachorros recolhidas da via
pública são encaminhados para adoção com a garantia da sua
esterilização entre os 6 e os 8 meses de idade.
Para reforçar o combate ao abandono, todos os animais adultos
que se encontram para adoção nas nossas instalações estão
devidamente esterilizados e identiﬁcados eletronicamente.
As ninhadas de animais domésticos são da responsabilidade
dos detentores e poderiam ser evitadas com a esterilização.
Além do controlo reprodutivo, são inúmeras as vantagens para
a saúde do seu animal de companhia.
Colabore na prevenção das populações errantes.
Ajude a diminuir o número de animais abandonados.
Esterilize os seus animais.

