LA GESTACIÓ
CONSIDERACIONS PREVIES
1. La GESTACIÓ dura uns 60-65 dies en la gossa i 58-62 dies en la gata, encara que
sempre es pot ajornar uns dies més.
2. Durant la PRIMERA MEITAT DE LA GESTACIÓ, degut al poc creixement fetal, s’ha
de mantenir a la mare dins del seu pes ideal aconsellat per evitar la OBESITAT.
3. Durant la SEGONA MEITAT DE LA GESTACIÓ, s’ha de incrementar el suport calòric
a la mare, per tant, és aconsellable una DIETA ESPECIAL. També evitarem l’ús
indiscriminat de complements vitamínics i minerals si no han estat prescrits pel
seu veterinari.
4. MANTENIR L’EXERCICI FISIC en la mesura ideal que la gossa estigui disposada a
realitzar, sense sobrepassar-se, i fins al mateix dia del part.
5. Posi en coneixement del seu veterinari qualsevol MEDICACIÓ que estigui
administrant a la seva gossa/gata gestant.
6. Construir una PARIDERA al lloc més adequat pel part i postpart. Aquest lloc ha
de ser tranquil, amb una temperatura estable, sense corrents d’aire, fora de la
mirada de desconeguts i del contacte d’altres animals de la casa. Aquesta zona
ha de permetre a la gossa/gata, controlar l’entorn i relacionar-se amb la família
quan així ho desitgi. Tenir a prop la zona on ha de fer les seves necessitats així
com l’aigua i el menjar.
7. La futura mare ha de passar al menys DUES REVISIONS VETERINARIES: una per
cada meitat de la gestació. En aquestes revisions és molt important controlar el
creixement i la viabilitat fetal mitjançant un CONTROL ECOGRAFIC. Igualment,
uns dies abans del part, és interessant l’ecografia, per assegurar-nos de que els
cadells són vius, ja que la mort d’algun d’ells podria complicar el moment del
part, o fins i tot, arribar a no donar-se lloc.
8. Igualment, la fase de LACTACIÓ requereix d’ un suport calòric extra que oferirem
en forma de pinsos adequats per aquest moment, com pot ser una dieta per
cadells.

FASES DEL PART
1. FASE PREVIA
- COMPORTAMENT alterat, nerviosisme, canvis en el hàbits alimentaris...
- La SECRECIÓ LÀCTEA comença 24-48h abans del part, en les primerenques.
- Tumefacció dels LLAVIS VULVARS, 24h abans del part, en les primerenques.
- Expulsió del TAP MUCÓS, uns dies abans del part. A vegades no es detecta
pel constant autollepatge.
- Disminució del la TEMPERATURA rectal (fins a 36ºC) 12-24h abans del part
2. FASE DE DILATACIÓ
- Dura de 12 a 24h i fins a 36h en les primerenques.
- La femella està INQUIETA, TREMOLA, PANTEJA i està NERVIOSA
- Comencen les CONTRACCIONS, que solen aparèixer cada 10-20 minuts.
- Es molt important evitar, en aquesta fase, l’estrès a la mare (sorolls, persones
desconegudes, etc...) perquè això podria fer aturar la progressió del part.
- Aquesta fase acaba quan el cadell es posiciona al coll uterí i com a
conseqüència hi ha el TRENCAMENT D’AIGÜES i expulsió de les mateixes per
la vulva.
3. FASE D’EXPULSIÓ FETAL
- Dura de 4 a 12h i fins a més de 24h en alguns parts sobretot si són de molts
cadells
- Correspon al PAS DELS CADELLS del coll uterí fins al exterior.
- L’expulsió del primer cadell pot allargar-se fins a 6h, però els següents
sortiran, com a màxim, cada 2-4h.
- Un cop el cadell és fora, la mare s’encarrega de tallar el CORDÓ UMBILICAL i
L’AMNIOS, que és la bossa que embolcalla el cadell, estimulant-l’hi alhora la
respiració.
- Generalment els cadells NO MAMEN fins que la mare ha acabat el part,
malgrat això, és molt important que els cadells tinguin CONTACTE FISIC amb
la mare, perquè així també s’escalfen.
4. FASE D’EXPULSIÓ DELS ENVOLCALLS FETALS
- Cada PLACENTA serà expulsada de 5-10 minuts després de sortir el cadell. La
mare sol menjar-se-les.
- Les PERDUES VULVARS postpart de fluids verdosos o marronosos continuen
durant 3 o 4 setmanes.

