O que deve saber sobre o PARTO DA CADELA

Os proprietários que se dispõem a viver a “aventura” de fazer criação com a sua cadela (sim,
chamo-lhe “aventura” porque muitas vezes é isso mesmo: os donos devem saber que ter uma ninhada de
cachorrinhos em casa pode dar muito trabalho!!) devem ser conhecedores de alguns factos para estarem
preparados quando chegar a hora H.
Assim, aqui ficam algumas noções relacionadas com o parto da cadela:

Cuidados com a cadela grávida:
−

deve estar desparasitada (há desparasitantes que podem ser usados em cadelas gestantes)

−

deve ter uma boa condição física (uma cadela obesa corre mais riscos de complicações durante a
gravidez e parto)

−

manter a alimentação habitual no início da gravidez e no terço final (nota: a gestação de uma cadela
é, aproximadamente, 2 meses) deve passar-se para alimentação própria para cadelas
gestantes/lactantes; nesta fase deve aumentar-se ligeiramente a quantidade de alimento fornecido,
o qual deve ser repartido por três refeições diárias

−

cerca de uma semana antes da data prevista para o parto deve-se construir o “ninho”: deve-se
escolher uma zona tranquila, pouco movimentada e longe de correntes de ar onde se deve colocar
uma caixa grande ou cama de plástico, coberta por mantas que possam ser lavadas e que dêem
conforto

O que ocorre durante o parto:
−

quando o parto está eminente, a cadela pode apresentar vários sinais: inquietação, perda de
apetite, nervosismo, arquejar, tremer, ajeitar o ninho...

−

as contracções uterinas iniciam-se e gradualmente vão aumentando de intensidade. Depois de
serem expelidos fluidos aquosos nasce o primeiro cachorro (podem passar cerca de duas horas até
este momento)

−

depois do primeiro cachorro segue-se o resto da ninhada. O intervalo entre cachorros pode ir de

minutos até uma a duas horas, podendo até haver maior espaçamento
−

após cada nascimento a cadela intervém: rompe a bolsa amniótica, roe o cordão umbilical e lambe
intensamente o cachorro, libertando-o do líquido amniótico, estimulando-o a respirar e também a
urinar e defecar

−

após o nascimento os cachorros fazem a sua primeira refeição que é muito importante. Só depois a
cadela terá o devido descanso

A intervenção do dono:
−

o dono, à partida, deverá ter uma papel passivo, de mero espectador e deve garantir um ambiente
tranquilo para a cadela

−

um erro comum é o dono precipitar-se e levar a cadela ao veterinário sem ser necessário, e o stress
induzido por essa viagem pode provocar problemas no parto. Assim, o dono não se deve precipitar
e só deve dirigir-se ao veterinário se ocorrer uma das seguintes situações:
−

mais de 2 horas com contracções abdominais sem haver nascimentos

−

uma pausa entre nascimentos (sem contracções) superior a 6 horas

−

rebentamento das águas sem ocorrer o primeiro nascimento no prazo de duas horas

−

corrimento vaginal escuro e espesso e ausência de sinais de parto.
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