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A reprodução animal é das áreas de maior intervenção 
veterinária e farmacêutica, pelo que a compreensão de 
alguns conceitos básicos e diferenças entre as várias 
espécies assume extrema importância no aconselhamento.  
 
Terminologia 
 
Ciclo éstrico: período de tempo entre ovulações sucessivas. 
 
Espécies monoéstricas: Apenas um ciclo éstrico por época 
reprodutiva. Ex. Cadelas. 
 
Espécies poliéstricas: mais de um ciclo éstrico por época 
reprodutiva. Ex.: Vacas, porcas. 
 
Espécies poliéstricas sazonais: mais de um ciclo éstrico por 
época reprodutiva, sendo que esta última ocorre em 
determinada altura do ano. Ex.: Gatas, ovelhas, éguas. 
 

Fases do Ciclo Éstrico 
 
Pró-estro: Fase de crescimento e maturação dos folículos 
ováricos e secreção de estrogénio. 
 
Estro: Fase de receptividade sexual da fêmea. 
 
Metaestro: Fase intermédia em que há diminuição da 
secreção de estrogénio e início da secreção de 
progesterona. 
 
Diestro: Fase de regressão do corpo lúteo e de secreção de 
progesterona. 
 
Anestro: Fase de dormência ovárica, no qual as fêmeas não 
apresentam ciclos reprodutivos. 
 

Duração média das diferentes fases do ciclo 
éstrico 

 

 
Ciclo 
(dias) 

Pró-estro Estro Metaestro Diestro 

Vaca 21 3 1 3 14 

Ovelha 17 2 1 2 12 

Cabra 21 1 1,5 1,5 17 

Égua 21 3 4 7 7 

Porca 21 3 1 17 

 

 

Particularidades específicas 
 
Vacas: Em estro, as vacas apresentam comportamento de 
monta, ou seja, montam e deixam-se montar por outras 
vacas. Exibem também edema da vulva e secreções vaginais 
seromucosas. 
 
Éguas: Poliéstricas sazonais de “dias longos”, as éguas têm 
grande actividade reprodutiva a partir de Janeiro. 
 
Ovelhas: Poliéstricas sazonais de “dias curtos”, com 
actividade reprodutiva mais intensa no Outono. Em estro 
não apresentam alterações comportamentais significativas. 

Cabras: Em estro apresentam algumas alterações 
comportamentais como anorexia, nervosismo e procura 
activa de macho. 
 
Porcas: Um indicador importante de estro é imobilidade 
quando se pressiona a base da cauda. Nesta fase, verifica-se 
ainda congestão e edema da vulva, anorexia e vocalizações.  
 
Coelhas: Nesta espécie a ovulação é induzida pelo acto 
sexual pelo que não existe uma fase de Estro marcada e 
visível. 
 

Reprodução e medicamentos 
 
Os medicamentos destinados à reprodução dos animais de 
produção são, habitualmente, medicamentos com acção 
hormonal. As suas indicações prendem-se com a indução da 
ovulação, a sincronização do estro, o tratamento dos quistos 
foliculares ováricos, melhoria da taxa de gestação, indução do 
parto, entre outras. 
Estes medicamentos são utilizados em protocolos definidos 
pelo médico-veterinário, tendo em conta o estado do animal 
e o objectivo que se pretende alcançar 
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.  


