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O ciclo reprodutivo da gata, bem como o controlo da 
reprodução desta espécie são temas recorrentes na 
farmácia. 
 
Reprodutivamente, as gatas são consideradas espécies 
poliéstricas sazonais, o que significa que apresentam vários 
ciclos reprodutivos em determinada altura do ano. 
 
A ocorrência do primeiro estro (cio) da gata é mais 
dependente da época do ano do que da idade do animal. No 
hemisfério norte a puberdade tem lugar logo após o 
solstício de Inverno (21 de Dezembro) e quando a gata 
atinge cerca de 80% do peso em adulto. 
 
O comportamento reprodutivo da gata é bastante 
característico, especialmente no que diz respeito às 
vocalizações e às posturas corporais. 
 
A actividade reprodutiva desta espécie mantém-se durante 
toda a vida do animal, verificando-se apenas uma ligeira 
diminuição da actividade ovárica a partir dos 14 anos. 
 

Contracepção. Que método escolher? 
 
A contracepção da gata pode ser feita por via farmacológica 
ou por via cirúrgica. 
 
Contracepção por via farmacológica: Os contraceptivos 
orais são a solução escolhida por inúmeros proprietários de 
gatas e a opção procurada na farmácia. São medicamentos 
hormonais, compostos por progestagénios de síntese. A 
molécula mais utilizada é o acetato de megestrol, que tem 
propriedades anti-ovulatórias por bloqueio do eixo 
hipotálamo-hipofisário, devido à supressão da hormona 
folicuoestimulante. 
Desde que utilizados correctamente, os contraceptivos orais 
impedem o estro e as suas manifestações nestes animais. 
Nas gatas, a posologia recomendada é a administração 
única de 5mg por animal, de 15 em 15 dias. 
 

A contracepção farmacológica NÃO deverá ser 
feita: 
 

 Antes do 1º cio; 

 Durante o cio; 

 Durante a gestação; 

 Durante a lactação; 
 

A utilização de contraceptivos orais não é isenta de riscos. A 
longo prazo, estes fármacos aumentam a probabilidade de 

desenvolvimento de neoplasias mamárias, infecções do 
útero (piómetras) e Diabetes mellitus tipo II. 
 
A piómetra é uma infecção do útero, muito comum em 
gatas adultas, com mais de 6 anos, não esterilizadas. O risco 
de desenvolvimento de piómetra aumenta com a 
administração de progestagénios. Esta doença é altamente 
debilitante e tem resolução cirúrgica. Quando não tratada, 
conduz invariavelmente à morte do animal. 
 
Contracepção por via cirúrgica: Outro método de 
contracepção é a esterilização cirúrgica. Neste 
procedimento, removem-se os ovários e o útero da gata. 
Deixa de haver actividade reprodutiva, desaparecendo os 
episódios de estro. É um método definitivo e irreversível. A 
esterilização pode ser realizada em qualquer altura da vida 
do animal, no entanto, é recomendada antes do 1º cio. 
 

Medicamentos e produtos mais utilizados 
 

Contraceptivos orais: Megecat®; Pilusoft® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O comportamento reprodutivo 
 
As manifestações de estro, nas gatas, são bastante típicas e 
diferentes das apresentadas por outras espécies. Durante o 
cio, o comportamento destes animais caracteriza-se por 
vocalizações exuberantes, ansiedade e alterações na 
postura (rebolam-se, levantam os quartos traseiros e 
lateralizam a cauda). Algumas gatas podem também 
marcar o território com urina, embora este comportamento 
seja menos frequentemente. 
 
As informações contidas neste documento são de carácter geral, para utilização exclusiva da equipa 
técnica das farmácias aderentes ao projecto ESPAÇO ANIMAL. Não dispensam a avaliação clínica 
dos animais pelo Médico-Veterinário e a receita Médico-Veterinária.  


