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A decisão de acasalar o seu pet 

  No que devemos pensar? 

"   Descendentes 

"   $$$$$ 

"   Tempo disponível para cuidar da ninhada 

"   Custos com assistência veterinária e exames 

"   Custo para manutenção e destino dos filhotes  
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Visita ao veterinário 

  Assegurar-se  de que o seu cão está em 
saúde excelente  

  Discutir uma dieta adequada para a 
gravidez 

  Se tem um cachorro de raça 
"   Discutir  qualquer possíveis problemas 

hereditários 
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Como escolher o “par ideal” 

  Raças 
"   Qualidades 

  Estruturais 

  Aptidão 

  temperamento 

"   Defeitos  
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Escolhendo o “par ideal” 

  “jogos de caça” 
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Escolhendo o “par ideal” 
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Hora de acasalar 

  Características do cio 

  Comportamento da fêmea 

  Comportamento do macho 

  Cópula natural 

  Inseminação artificial 

  Insucessos  
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Características do cio - Cadelas 

  As fêmeas entram no cio em torno de 6 a 10 
meses de idade 

  O cio da fêmea tem duração de 15 dias 

  Ela aceitará o macho a partir do 7 o ou 8o dia 
  O ideal é a fertilização no 11o dia (momento 

em que 50% dos óvulos são liberados pelos 
ovários) 

  Atrativos para o macho 
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Cópula natural 

  Machos diferentes 

  Osso peniano × fraturas 
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  As gatas começam a entrar no cio entre os seis 

e nove meses de idade – ovulação pós cruza 

  Rolam no chão, sobem em armários e emitem 

sons diferentes, ronronados.  

  O macho começa a acasalar mais cedo, porém 

é dos nove aos doze meses que ele consegue 

fecundar a fêmea.  

  Atrativos para o macho 

Características do cio - Gatas 
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O acasalamento – gatos  
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Quem não deve acasalar? 

  Animais portadores de enfermidades 
transmissíveis geneticamente  
"   Displasia coxofemoral 
"   Criptorquidismo 
"   Alergias graves 
"   Catarata precoce 
"   Epilepsia  
"   Cardiopatias 
"   Fêmeas com excesso de peso 
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  Cães com doenças sexualmente 
transmissíveis  

"   Tumor de Sticker 

"   Brucelose  

  Fêmeas muito novas  

Quem não deve acasalar? 



ROA 

Tumor de Sticker 

  O que é? 
  Qual a etiologia (causa) e incidência? 
  Como é transmitido? 
  Onde ele se localiza? 
  Quais os sintomas principais? 
  Como tratar? 
  Como prevenir esse tipo de doença? 
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Inseminação artificial 

  Em que casos é preciso recorrer à 

inseminação artificial? 

  Qualquer raça de cão pode ser inseminada? 

  Existem raças que tenham dificuldade de 

acasalar e seja preciso recorrer à inseminação 

artificial com maior freqüência? 

  A técnica usada na inseminação artificial 

produz dor na fêmea ou no macho? 
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  É necessário sedar ou anestesiar o animal? 

  Existe a possibilidade da inseminação ocasionar 

algum problema na cadela, como infecção 

uterina? 

  Qual o melhor dia para inseminar a cadela? 

  Qual a chance da fêmea ficar prenhe? 

  O número de filhotes que nascem por meio 

inseminação será menor do que em um 

acasalamento natural? 

Inseminação artificial 
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  Guia rápido: que passos seguir? 
"   procure um macho da mesma raça e que tenha um 

tamanho igual ou não muito maior que a fêmea 

"   leve a fêmea para uma avaliação veterinária antes 
do acasalamento 

"   coloque em dia as vacinas e faça um exame de 
fezes um mês antes do cio 

"   não acasale fêmeas muito jovens, o ideal é a partir 
do 3o cio 

"   fêmeas obesas não devem acasalar, aguarde o 
próximo cio quando o animal deve estar num peso 
compatível com sua raça e tamanho. 

A decisão de acasalar o seu pet 
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