Gravidez e Parto na Gata
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Perguntas Frequentes
A minha gata foi coberta. Como é que sei que está grávida?
- Com 3 semanas de gestação é possível detectar a gravidez
por simples palpação abdominal. A fiabilidade deste exame é baixa e em gatas obesas muitas vezes não é de todo
possível fazer uma avaliação.
- A partir dos 45 dias de gestação é possível fazer RX, o que
permite confirmar a gravidez e também contar o número de
fetos.
Quanto tempo dura a gestação?
- Aproximadamente 2 meses (entre 58 e 61 dias).
Que cuidados tenho que ter com a minha gata grávida?
- Uma cadela grávida deve:
* Fazer uma boa alimentação (uma ração premium ou de crescimento);
* Estar vacinada – os anticorpos vão passar para os filhos protegendo-os;
* Ser desparasitada – os parasitas que tiver vão passar para os filhos pela placenta e pelo leite, fragilizando-os.
- Não deve:
* Tomar medicamentos (a menos que sejam receitados pelo veterinário).
Quais são os sintoma que indicam que a gata vai entrar em trabalho de parto?
- A temperatura corporal desce para 37-37,5ºC
- Normalmente recusa a comida.
- Pode sentir-se inquieta, começa a “fazer ninho”.
(Estes sintomas podem aparecer até 48 h antes do parto).
Como é o desenrolar normal do parto?
A gata começa a ter contracções regulares cada vez mais frequentes. Pode deitar-se ou pode querer movimentar-se, ao fim de algumas horas (até 12 horas no 1º parto) faz-se a expulsão do primeiro gatinho.
A bolsa de àguas pode romper-se antes ou durante a expulsão do feto. Se não se romper por si e a gata não
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a romper ao lamber o gatinho, pode ser preciso ajudar.
Depois do primeiro gatinho nascer, os restantes vão nascendo
com intervalos de tempo que podem ir de alguns minutos até
uma ou duas horas.
Cada placenta é expulsa a seguir ao feto. É importante contar o
número de placentas expulsas, porque a retenção placentária
pode originar uma infecção do útero.
O que não é normal? Quando devo ligar ao veterinário?
- Se já houve perda de liquido amniótico ou contracções
regulares e ao fim de 12 horas ainda não nasceu nenhum
gatinho;
- Se ainda há fetos dentro do útero e já passaram mais de 2h
desde o nascimento do último gatinho;
- Sempre que houver hemorragias exuberantes.
Aparentemente correu tudo bem, devo levar a gata ao veterinário?
- Deve ser feita uma consulta pós-parto nas 48h seguintes para avaliar a saúde da gata e dos recém
nascidos. Pode fazer-se rx para confirmar que todos os fetos foram expulsos.
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