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INTRODUÇÃO 

A cadela apresenta um ciclo reprodutivo muito particular, afastando-se do que são os padrões 

habitualmente encontrados nas outras espécies domésticas. O adequado conhecimento da 

fisiologia reprodutiva desta espécie permitirá, através da identificação do período fértil, 

maximizar as hipóteses de obter uma gestação com um número de crias adequado a cada raça.  

Convém ainda lembrar que, no caso das cadelas, quando se fala em fertilidade da cadela nos 

referimos não só à capacidade para obter uma ninhada (e que se traduz na taxa de gestação), 

mas também para que o número de crias por ninhada se aproxime da média conhecida para 

essa raça, ou seja a “prolificidade”. 

Em seguida iremos abordar a fisiologia do ciclo éstrico ou reprodutivo da cadela e detalhar 

um pouco os fenómenos endócrinos e ováricos que regem o processo reprodutivo nesta 

espécie. 

 

FISIOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA DO CICLO ÉSTRICO 

A puberdade 

A puberdade, definida como o início da função reprodutiva numa fêmea, traduz-se pela 

evidenciação do primeiro cio. A idade a que a cadela atinge a puberdade é muito variável e 

está sobretudo relacionada com o porte médio de cada raça. De um modo geral, as cadelas 

atingem a idade adequada ao arranque da actividade reprodutiva apenas quando o organismo, 

do ponto de vista energético, consegue garantir as condições mínimas à obtenção de uma 

ninhada e sua amamentação. Ou seja, quando as cadelas apresentam pelo menos 65% do peso 

adulto para a raça. Assim, as cadelas de raças de pequeno porte atingem a puberdade mais 

cedo do que as de porte grande ou gigante. Além do mais, a idade à puberdade pode também 

variar dentro de cada raça, em função das linhas genéticas, pois em parte a razão entre a 

massa muscular e a estrutura óssea é um dos parâmetros que pode influir. Podemos 

genericamente dizer que a idade média à puberdade se encontra entre os 6 e os 10 meses, 

podendo chegar aos 14 ou 16 meses em raças gigantes. Para cada raça em particular, e dada a 

amplitude deste intervalo, considera-se que uma cadela tem um atraso na puberdade apenas se 

ela não evidenciar um cio visível quando atingiu o porte ou conformação de adulta, ou num 

máximo até aos 2 anos de idade.  

Uma forma prática de avaliar a integridade funcional do eixo reprodutivo é avaliar as 

dimensões da vulva e a sua posição relativamente ao ânus. Cadelas pré-púberes apresentam a 

vagina numa posição mais baixa, sendo maior a distância ao ânus; apresentam também um 

certo afundamento dos lábios vulvares, que parecem “perder-se” nas pregas da pele 
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circundante. À medida que a puberdade se aproxima, em resposta a níveis mais elevados de 

esteróides circulantes, observa-se um encurtamento da distância ano-vulvar e os lábios da 

vulva sobressaem da pele circundante. 

 

O ciclo éstrico 

O ciclo éstrico das cadelas apresenta características bastante distintas do das outras espécies 

domésticas. A cadela é uma fêmea monoéstrica, ou seja apenas apresenta um único ciclo 

éstrico completo por cada época reprodutiva. Além disso, o seu ciclo caracteriza-se por 

apresentar uma fase lútea de duração similar em fêmeas gestantes e não-gestantes, e por 

apresentar um período de anestro, ou quiescência, entre dois ciclos consecutivos. Esta fase de 

anestro é indispensável, nesta espécie, à aquisição de fertilidade e é também a fase que 

apresenta uma maior variabilidade em termos de duração (2 a 10 meses), sendo ela que 

condiciona a duração total do ciclo éstrico na cadela. 

A duração total do ciclo éstrico é muito variável, não só com a raça mas também com a linha 

genética. Em média, as cadelas apresentam um ciclo a cada 6 meses, embora haja animais 

com uma tendência a apresentarem intervalos interéstricos mais curtos (como algumas linhas 

de Pastor Alemão e de Rotweiller, que mostram intervalos de 4 meses) ou mais longos (como 

os de raça Husky Siberiano, que podem apresentar intervalos de 10 a 12 meses). Assim, não 

se considera que uma cadela que não apresente intervalos interéstricos de 6 meses seja 

potencialmente infértil, desde que seja regular nos intervalos entre ciclos consecutivos. Deve, 

isso sim, valorizar-se uma alteração na duração média do intervalo entre cios para uma mesma 

cadela, ou um prolongamento da duração do cio, pois geralmente acompanha uma patologia 

ovárica ou uterina.  

Contrariamente ao que vulgarmente se crê, os cães não são uma espécie de reprodução 

sazonal; apenas uma raça, o Basenji, e animais híbridos com coiote e com lobo evidenciam 

um ritmo reprodutivo sazonal. A sua actividade é sobretudo regida pelo momento do 

nascimento e o do atingir da puberdade. 

As cadelas mantêm os seus ciclos ao longo de toda a vida, embora o intervalo entre ciclos 

possa vir a aumentar gradualmente em idades avançadas e a sua prolificidade diminua com a 

idade. Os vários factores que condicionam o arranque do ciclo éstrico na cadela são 

apresentados no Quadro 1. 

 

As fases do ciclo éstrico 

Classicamente, o ciclo éstrico da cadela divide-se em 4 fases: o pro-estro, o estro, o diestro e 

o anestro, cada uma delas caracterizada pelos seus aspectos morfológicos, comportamentais e 

endocrinológicos (Figura 1 e Quadro 2).  

Genericamente, podemos afirmar que, para a cadela, o pro-estro e o estro constituem o 

designado período de cio, o diestro é a fase de dominância progestagénica, semelhante quer a 

cadela esteja ou não gestante, e o anestro é a fase de repouso sexual, que separa o diestro do 

pro-estro seguinte.  

Por intervalo interéstrico, ou interestro, entende-se o período que separa dois cios, e engloba o 

diestro e o anestro. É um período particularmente longo, na cadela, com uma duração média 

de 6 meses, embora seja muito variável em função da raça ou da linha, como já foi dito. A 

variabilidade observada na duração deste período é devida sobretudo às variações na duração 
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do anestro, que podem oscilar entre os 2 e os 10 meses. A fertilidade da cadela não está 

relacionada com a maior ou menor duração do intervalo interéstrico, embora se reconheça a 

importância do anestro na manutenção da capacidade de nidação do útero.  

 

Quadro 1 - Factores que influenciam a ciclicidade reprodutiva na cadela (Adaptado de Kustritz, 2006). 

Factor Tipo de influência na ciclicidade 

Idade 

Atraso relativo na puberdade em animais de grande porte ou gigantes. 

Animais de maior idade tendem a aumentar o intervalo interéstrico 

O avançar na idade representa um decréscimo na fertilidade ou na prolificidade 

Parto 

Embora não tenha sido possível demonstrar qualquer relação entre a 

ocorrência de um parto e um atraso no ciclo éstrico seguinte, por vezes observa-

se uma encurtamento ou um alongamento até 3 semanas relativamente ao 

intervalo interéstrico normal para aquela cadela 

Saúde 

A actividade reprodutiva pode ser influenciada por vários factores endógenos, 

como: 

- O hipotiroidismo 

- O hiperadrenocorticismo 

- Doença sistémica grave ou prolongada 

- Cariótipo anómalo 

- Anomalia estrutural congénita do genital 

Efeitos sociais 

O alojamento com outras fêmeas cíclicas favorece a actividade reprodutiva e a 

sincronização dos ciclos [efeito “dormitório”] 

Em algumas situações a actividade reprodutiva pode ser inibida pela coabitação 

com cadelas de hierarquia social dominante 

Nível de actividade e 

tratamentos endócrinos 

Animais mantidos num regime que potencializa as situações de stresse, como 

um calendário desportivo ou de exposições muito intenso, tendem a apresentar 

uma deficiente actividade reprodutiva 

Animais mantidos por tempo prolongado num regime de supressão de cios 

podem apresentar ciclicidade irregular 

Animais tratados (desnecessariamente) com hormonas da tiróide podem 

apresentar ciclos irregulares, sobretudo quando cessam o tratamento 

 

 
 

 

Figura 1 - Representação esquemática da proporção relativa entre 

as diferentes fases do ciclo nas cadelas. 

 

 

 

Quadro 2 - Factores que influenciam a ciclicidade reprodutiva na cadela (Adaptado de Kustritz, 2006). 
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Estádio 

do ciclo 

Duração 

Média (dias)* 

Acontecimento 

fisiológico 

Hormona 

dominante 
Alterações físicas 

Alterações 

comportamentais 

Pro-

estro 

9 

(1-17) 

Desenvolviment

o folicular 
Estrogénios 

Vulva edemaciada e 

firme 

Corrimento vulvar 

hemorrágico 

Eventual interesse 

por parte dos 

machos 

A fêmea recusa a 

monta 

Estro 
9 

(3-21) 
Ovulação 

 estrogénios 

 progesterona 

Vulva menos túrgida  

Corrimento mais 

tenue e claro 

Macho interessado 

Fêmea procura e 

aceita a monta 

Diestro 60 
Corpo lúteo 

(gestação) 
Progesterona 

No início desta fase 

pode ser observado 

um ligeiro corrimento 

mucoso 

Fraco interesse do 

macho 

Fêmea recusa a 

monta 

Anestro 
120-150 

(60-250) 
______ Gonadotrofinas ______ ______ 

* entre parêntesis está indicado o intervalo de ocorrências 

 

 

Pro-estro  

O pro-estro é o primeiro estadio do ciclo éstrico, e corresponde à fase em que se observa 

desenvolvimento folicular nos ovários. Esta fase tem uma duração média de 9 dias, embora 

possa variar entre 1 a 19 dias. Durante este período verifica-se o aumento rápido dos níveis 

circulantes de estrogénios, que acompanham o crescimento folicular até ao estadio pré-

ovulatório, e que alcançam um pico no final do pro-estro. Associado a este aumento dos 

estrogénios em circulação encontram-se as modificações clínicas, morfológicas e 

comportamentais que caracterizam o cio nesta espécie e que são reconhecidos pelo 

proprietário. Em qualquer programa de maneio reprodutivo é ao proprietário que cabe registar 

o início do cio na cadela, bem como o momento do final do corrimento de cio.  

São vários os sinais clínicos que evidenciam o início do pro-estro. Estes compreendem a 

congestão e o edema da vulva e o posterior aparecimento de um corrimento vulvar sero-

sanguinolento. Este corrimento tem uma origem uterina, sendo causado pela passagem dos 

glóbulos vermelhos através do endométrio e por microruptura dos vasos endometriais. O 

aparecimento deste corrimento é utilizado para estabelecer a cronologia desse ciclo em 

particular, correspondendo ao primeiro dia de pro-estro; esta fase termina quando a fêmea 

aceita a monta.  

Apesar da maior parte das cadelas apresentarem um corrimento característico no pro-estro, a 

quantidade de corrimento eliminado é muito variável de cadela para cadela, e até entre ciclos 

do mesmo animal. Existem mesmo algumas cadelas que pouco ou nenhum corrimento 

evidenciam, como tem sido referido em fêmeas Pastor de Beauce e em algumas linhas de 

Castro Laboreiro. Não se deve associar a quantidade de corrimento produzido com quaisquer 

parâmetros de fertilidade, já que são fenómenos independentes. No entanto, mesmo em 

animais com corrimento vulvar insignificante, a produção de feromonas é suficiente para 

atrair e estimular o macho pelo que está contra-indicada a administração de qualquer 

substância para tornar o cio “mais forte”.  



Payan Carreira e Bessa                                                                                                     O Cão nº 10 (2010), 6-11 

6 

Durante o pro-estro as fêmeas apresentam a vulva edemaciada e hipertrofiada e há um 

aumento geral da retenção de fluidos (edema) em todas as estruturas do genital; verifica-se 

ainda o crescimento dos ductos e túbulos da glândula mamária, o que é particularmente 

notório nas fêmeas mais jovens. Estas modificações estão directamente relacionadas com o 

incremento nos estrogénios circulantes.  

As alterações de comportamento mais características incluem a demarcação urinária (aumento 

da frequência da micção), inquietação, desobediência e tendência para fugir, e ainda uma 

tendência acrescida para a ingestão de água.  

Os machos mostram-se muito atraídos para as fêmeas em pro-estro ou para a sua urina, em 

virtude das feromonas produzidas (compostos químicos produzidos pela mucosa vestibular 

sob a influência do estradiol e disseminadas por frequentes emissões de urina ou pelos 

corrimentos vulvares e têm uma grande importância na exibição do status sexual e na 

disponibilidade da fêmea para o acasalamento), e têm tendência para lamber a região perineal 

da cadela ou as zonas em que ela urinou, batendo os dentes, de modo contínuo e rápido, ou 

babando-se, e urinam em cima da urina da cadela. Machos mais experientes podem não ligar 

muita importância às cadelas nesta fase, embora as mantenham sob vigilância. Regra geral as 

cadelas em pro-estro deixam o macho aproximar-se e cheirá-las, mas quase sempre impedem 

qualquer tentativa de monta. São excepção algumas cadelas mais “permissivas” que podem 

permitir a monta de machos de hierarquia superior mesmo durante o pro-estro.  

Do ponto de vista endócrino, esta fase caracteriza-se pelo aumento gradual das concentrações 

circulantes de estrogénios (passam de 25 pg/ml para os 60-70 pg/ml antes da ovulação); no 

final desta fase, os estrogénios são mantidos num plateau (ou patamar) de concentrações mais 

elevadas, por um período de 24 a 48 horas. Na sequência deste patamar ocorre o pico pré-

ovulatório de LH, a hormona hipofisária responsável pela ovulação. A LH favorece a 

maturação final dos folículos e estimula-os a produzirem progesterona, para além de activar o 

mecanismo local da ovulação. Na cadela, e ao contrário do que ocorre nas outras fêmeas 

domésticas, a secreção de progesterona inicia-se ainda antes da ovulação, e para o final do 

pro-estro os valores circulantes desta hormona sobem para além de 1ng/ml. 

 

Estro  

O segundo estadio do ciclo, ou estro, é caracterizado pela receptividade da fêmea ao macho, 

com reacção de imobilização quando o cão cheira a região vulvar, afastamento da cauda e 

elevação da vulva a fim de permitir a cobrição. Esta fase tem uma duração média de 9 dias, 

mas também aqui se observa uma grande variabilidade individual, podendo durar entre os 3 e 

os 21 dias. Embora haja vários critérios para definir o estro, em termos académicos diz-se que 

o estro se inicia com o pico de LH. Neste momento, os valores de progesterona circulante 

encontram-se entre 2 e 4 ng/ml. 

24 a 48 horas após o pico de LH dá-se a ovulação de ovócitos imaturos, que são captados 

pelas trompas, onde terão de passar por um processo de maturação (o qual dura 48-72 horas) 

para poderem ser fecundados. A ovulação ocorre quando os valores de progesterona rondam 

os 4 a 10ng/ml, e no momento da fecundação, caso esta ocorra, os valores de progesterona 

circulante encontram-se próximo dos 14-16ng/ml.  

Durante esta fase, o edema da vulva tende a diminuir, e o corrimento vulvar torna-se menos 

abundante e mais claro, embora esta última modificação não seja observada sistematicamente 
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em todas as fêmeas. A principal modificação nesta fase é comportamental: a fêmea procura 

activamente o macho, oferece-lhe a zona do flanco ou da cauda, exibe a região perineal e 

desvia lateralmente a cauda. O cão, que se sente atraído, cheira e lambe o períneo, e em 

resposta à feromonas franze o nariz, bate os dentes ou saliva-se. A cadela reage ao toque 

elevando a vulva em direcção ao ânus. Esta reacção pode também ser utilizada pelo 

proprietário para testar a fase do cio. O macho tenta a monta para comprovar a 

disponibilidade da cadela, medida pela ausência de agressividade e pela imobilidade.  

Do ponto de vista endócrino, a fase de estro caracteriza-se pelo aumento significativo dos 

teores circulantes de progesterona e o decréscimo progressivo dos teores de estrogénios. É 

esta elevação da concentração sanguínea de progesterona que é considerada responsável pela 

alteração do comportamento da fêmea, que procura e se mostra receptiva ao macho.  

Ocasionalmente pode acontecer que existam ciclos nos quais os folículos não ovulam e que se 

caracterizam por um período de comportamento de pro-estro incompleto, em que a cadela 

tende a retornar ao cio algum tempo depois caso se verifique o desenvolvimento de uma nova 

onda de folículos. Este tipo de ciclos [interrompidos a meio] é designado por “cio 

incompleto” ou “cio desdobrado” ou ainda por “cio de lobo”. É possível que estímulos de 

stresse mais intenso, interferindo a nível central na produção das hormonas que regem a 

actividade ovárica, possam induzir cios incompletos ou desdobrados. 

 

Ovulação e período fértil  

A ovulação é um fenómeno espontâneo na cadela, e ocorre 24 a 72 horas após o pico de LH, 

no 2º dia do estro. As cadelas têm habitualmente ovulações múltiplas e os exames histológico 

e laparoscópico revelaram que, embora a maior parte das ovulações ocorra num intervalo de 

30 a 48 horas após o pico de LH, alguns folículos não ovulam antes das 96 horas após o pico 

de LH.  

Os oócitos são ovulados num estadio imaturo (ainda em oócito primário), contrariamente ao 

que se observa nas outras espécies, pelo que não estão prontos a ser fecundados (Figura 2). A 

fecundação só pode ocorrer após a maturação dos oócitos. Todos estes fenómenos de 

maturação se processam nos oviductos, e não estão completos antes de decorridas 48 horas 

após a ovulação. Tendo em conta que o intervalo entre o pico de LH e a ovulação é de 48 

horas, pode concluir-se que a fecundação não ocorre antes do dia 4 após o pico de LH. Este 

dia pode ser designado como o início do período fértil. É neste período que se obtêm os mais 

elevados índices de fertilidade. O intervalo de tempo entre o início do estro e o início do 

período fértil é variável. Algumas cadelas podem aparecer em estro 5 dias antes do início do 

período fértil ou continuar receptivas 5 dias após o seu final.  

Vários são os factores responsáveis pelo longo período fértil observado na cadela, para além 

daqueles já mencionados:  

 um tempo de sobrevivência dos espermatozóides relativamente prolongado (de vários dias) 

nas trompas; este factor justifica ainda a possibilidade de obtenção de uma gestação associada 

a uma cobrição precoce, ainda que com um tamanho de ninhada menor, e a possibilidade de a 

cadela ter cachorros de pais distintos, quando acasala com mais do que um macho em 

momentos distintos do cio. 

 o tempo entre a ovulação e a maturação ovocitária, que é de 2 dias. 

 e ainda a capacidade de sobrevivência dos ovócitos nos oviductos, que é de 2 a 3 dias.  



Payan Carreira e Bessa                                                                                                     O Cão nº 10 (2010), 8-11 

8 

Quando todos estes factores são tidos em consideração, o período fértil da cadela varia entre 

os dias 4 e 7 após o pico de LH. É em consequência desta variabilidade que, quando datada 

em relação à data da cobrição/Inseminação a duração da gestação pode variar entre os dias 58 

e os 72, ao passo que se fosse datada em relação ao dia do pico pré-ovulatório de LH a 

duração da gestação seria de 64 dias, com muito pouca variabilidade.  

 

Fecundação  

A acção dos estrogénios na mucosa das estruturas genitais está, na maior parte das espécies, 

relacionada com a estimulação das secreções que favorecem a sobrevivência e o transporte 

dos gâmetas. Os estrogénios são ainda responsáveis pela estimulação da excitabilidade do 

músculo liso, provavelmente por via indirecta, através de receptores adrenérgicos. Este efeito 

e a estimulação da acção ciliar favorecem o transporte ascendente dos espermatozóides e o 

transporte dos oócitos ovulados até ao local de fecundação, nos oviductos.  

 
 

 

Figura 2 - Representação gráfica dos fenómenos 

fisiológicos que caracterizam as fases de pro-estro e 

estro da cadela (Adaptado de Purswell e Parker, 

2000).  

 

 

Posteriormente, e em consequência do aumento das concentrações plasmáticas de 

progesterona, surgem alterações na constituição das secreções da mucosa ao longo do trato 

genital, o que prejudica a migração de espermatozóides através da cérvix, mas favorece a 

passagem lenta dos embriões em direcção ao útero. A progesterona diminui também a 

excitabilidade do músculo liso, e provavelmente atrasa a passagem dos embriões nas trompas, 

o que se reflecte num atraso na entrada de embriões no útero até que estejam reunidas as 

condições mais favoráveis à implantação. Nos cães, a migração dos embriões nas trompas é 

relativamente prolongada. A entrada dos embriões no útero dá-se por volta do dia 10 após o 

pico de LH, observando-se uma intensa movimentação no interior do útero, o que permite a 

sua distribuição pelos dois cornos uterinos. Os embriões permanecem livres no útero até ao 

dia 18 após o pico de LH, quando se inicia a implantação, ou nidação. 

 

Diestro  

A fase de diestro inicia-se quando a cadela rejeita o macho e nega a cópula, normalmente 6 a 

8 dias após o início do estro, ou seja 8 a 10 dias após o pico pré-ovulatório de LH. Esta fase 

está associada à secreção e dominância da progesterona e tem uma duração aproximada de 60 

dias (57-58 dias em ciclos gestantes e até 75 dias em ciclos onde não ocorreu gestação).  
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As alterações físicas características desta fase são discretas. O edema vulvar vai 

desaparecendo progressivamente. A cadela torna-se mais calma e os machos perdem o 

interesse por ela. Na ausência de grandes indícios comportamentais, as modificações 

observadas nos esfregaços vaginais e na vaginoscopia podem ser úteis na determinação do fim 

do período fértil e na transição para o diestro.  

Esta fase corresponde ao período de dominância da progesterona, que aumenta 

progressivamente desde o início do estro, atingindo um pico de 15 a 60 ng/ml duas a três 

semanas após o início do diestro. Durante um período de uma a duas semanas mais, os teores 

de progesterona mantêm-se entre estes valores, constituindo o plateau (patamar) da curva 

desta hormona. Só então se observa um decréscimo gradual nas concentrações sanguíneas de 

progesterona até atingirem valores basais no final deste período.  

Em resposta ao aumento da concentração circulante de progesterona, o útero mantém a 

estrutura glandular e a vascularização necessárias a uma eventual implantação e gestação. 

Uma incapacidade em manter os níveis de progesterona entre 10 a 30 ng/ml durante os 2 

meses após o pico de LH é indicativa de ciclos anovulatórios ou de insuficiência luteínica.  

Com base na função lútea, a duração do diestro é equivalente em cadelas gestantes e não 

gestantes, já que o período total de gestação está incluído no diestro. Independentemente da 

existência de gestação, a progesterona é secretada exclusivamente pelos corpos lúteos, não 

existindo tanto quanto se sabe qualquer contribuição da placenta para a secreção de 

progesterona, como acontece noutras espécies.  

As diferenças no perfil de progesterona durante o diestro surgem com a queda mais brusca 

dos níveis de progesterona antes do parto, enquanto que nas cadelas não-gestantes estes caem 

gradualmente para 1-3 ng/ml durante os 30 a 60 dias seguintes, dada a ausência de um 

mecanismo luteolítico específico.  

As concentrações de prolactina, o principal factor estimulador da secreção ovárica de 

progesterona, aumentam, em particular no período do dia 35 a 65 após o pico de LH, 

independentemente da existência de gestação, e continuarão em níveis elevados entre os dias 

60 a 90, especialmente nas cadelas que amamentam.  

 

Anestro  

Em ciclos gestantes esta fase é definida como o intervalo entre o parto e o pro-estro e, por 

isso, incorpora normalmente a lactação. Em ciclos não gestantes, o anestro é a fase entre o fim 

da fase lútea e o início de um novo pro-estro. O período pré-púbere é relativamente 

semelhante a esta fase no que respeita aos fenómenos ováricos.  

O anestro tem uma duração média muito variável; é a duração desta fase que rege a duração 

do período interéstrico, já que as fases anteriores têm uma duração relativamente constante. 

Assim, considera-se que o anestro possa ter uma duração de cerca de 1 mês, em cadelas com 

intervalos entre cios de 4 meses, a oito meses, em cadelas que apresentam intervalos de cerca 

de 12 meses, sendo em média de 120 dias. 

Caso tenha havido uma gestação, o útero encontra-se em processo de involução. A involução 

uterina é um processo lento, que permite que o útero retome as suas características pré-

gravídicas. Nas primeiras 9 semanas pós-parto observa-se uma intensa descamação do 

endométrio, necrose, e inflamação que se acompanham de eliminação de lóquias e reabsorção 

de fluidos. Posteriormente, verifica-se uma fase de intensa reconstrução tecidular, em que o 
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endométrio se regenera e retoma à situação pré-gravídica. Habitualmente considera-se que o 

processo da involução uterina está completo entre as 12 e as 18 semanas. Aceita-se que a 

cadela apresente corrimento vulvar até às 6-8 semanas após o parto, devendo este ser 

gradualmente mais incolor e menos intenso.  

O corpo lúteo do ciclo anterior ainda é visível no ovário, mas já não está funcional, e as 

concentrações circulantes de progesterona encontram-se em valores basais (cerca de 1 ng/ml).  

Esta fase do ciclo caracteriza-se pela inactividade reprodutiva e a actividade ovárica não é 

significativa sobretudo na fase inicial e intermédia do anestro. Assim, no início e no meio do 

anestro, tanto as concentrações circulantes de estrogénios como as de progesterona se 

encontram em níveis basais. Só no anestro tardio se observa um lento e ligeiro crescimento 

folicular e em consequência as concentrações de estradiol começam a subir, sendo detectadas 

concentrações relativamente elevadas de estradiol cerca de 10 a 20 dias antes de qualquer 

manifestação exterior de pro-estro. Esta actividade folicular é consequência da estimulação de 

gonadotropinas que se observa no final do anestro. 

 

FACTORES QUE INFLUENCIAM O INTERVALO INTERÉSTRICO  

Como já referimos algumas vezes, a periodicidade do ciclo éstrico da cadela é bastante 

variável e não pode por isso ser indiscriminadamente utilizado para prever a ocorrência do 

próximo cio, sobretudo em animais muito jovens e em animais idosos.  

Um dos primeiros factores de variação da ciclicidade sexual na cadela é a genética: as 

variações entre raças e entre algumas linhas de certas raças é grande. Em consequência, 

existem cadelas que apresentam intervalos interéstricos que vão dos 4 aos 11 - 12 meses, o 

que é devido essencialmente a uma menor ou maior duração da fase de anestro. Mas a 

genética não interfere apenas com a duração do intervalo interéstrico. Também a duração das 

fases de pro-estro e de estro é muito influenciada por este factor, sendo possível encontrar 

cadelas que têm uma duração das fases de pro-estro/estro muito curta (inferior a uma semana) 

ou muito longa (com duração próxima dos 21 dias).  

Está também descrito que cadelas gestantes podem apresentar um alongamento do intervalo 

interéstrico após o parto (mais cerca de 3 semanas), assim como o facto de animais mais 

velhos poderem apresentar um alongamento gradual do intervalo entre ciclos. No entanto, em 

nenhum dos casos parece haver diminuição da fertilidade.  

Não foi encontrada a existência de qualquer associação entre o porte do animal e a duração 

das fases de pro-estro/estro e aparentemente a periodicidade do ciclo éstrico não parece ser 

influenciada pelo porte ou peso da cadela dentro do padrão estabelecido para cada raça.  

Não há sazonalidade no ciclo éstrico da cadela, à excepção do Basenji.  

 

CONCLUSÃO 

Como vimos, apesar de ser possível definir as diferentes fases que constituem o ciclo éstrico 

da cadela, existe nesta espécie uma grande variabilidade, individual e racial, no que respeita 

ao intervalo interéstrico e em particular na duração de cada uma das duas fases que integram o 

designado período de cio. É também esta variabilidade, subjacente à dificuldade em 

identificar o momento ideal para o cruzamento, que está na origem de uma percentagem 

relativamente elevada de infertilidade aparente nesta espécie. 
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Assim, e com o objectivo de maximizar a fertilidade de uma cadela, recorre-se 

frequentemente ao estadiamento do seu ciclo éstrico, o que se pode fazer através da realização 

de citologias vaginais seriadas, acompanhadas da determinação dos teores circulantes de 

progesterona. Apenas com estes procedimentos se consegue delimitar, com algum grau de 

precisão o período fértil e ajustá-lo ao regime de beneficiação pretendido: monta natural, 

inseminação artificial com sémen fresco, refrigerado ou congelado. Deste modo será possível 

garantir uma boa taxa de fecundação e de prolificidade, bem como acompanhar 

adequadamente a gestação e determinar com algum grau de precisão a data do parto. 
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