
 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

”Avaliação de fatores genotípicos, fenotípicos e nosológicos 

associados à duração da gestação na vaca leiteira” 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado em Medicina Veterinária 

 

Nelson Miguel Sousa Matos Bogas 

 

 

Orientador: Professor Doutor João Carlos Caetano Simões 

 

 

-  

 

 

VILA REAL, 2018 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

”Avaliação de fatores genotípicos, fenotípicos e nosológicos 

associados à duração da gestação na vaca leiteira” 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado em Medicina Veterinária 

 

 

  

Nelson Miguel Sousa Matos Bogas 

 

 

Orientador: Professor Doutor João Carlos Caetano Simões 

 

Composição do Júri: 

Professor Doutor Carlos Alberto e Silva Venâncio 

Professor Doutor José Carlos Marques de Almeida 

Professora Doutora Ana Celeste Andrade Martins de Carvalho Bessa 

 

 

 

 

VILA REAL, 2018 



Duração gestação em bovinos leiteiros 

 

i 
 

Resumo 

 

O parto é o momento de maior importância na dinâmica de uma exploração leiteira. A sua 

complexidade exige procedimentos especiais de maneio dos animais envolvidos no período 

imediatamente anterior de forma a minimizar a ocorrência de distocias e a preparação da vaca 

para a nova lactação. Para que se consiga prever de forma adequada a data do parto, é 

essencial conhecer a duração da gestação (DG) e quais os fatores com ela associados.   

O presente trabalho debruçou-se sobre o estudo da associação de diversos fatores com a 

DG. Os dados utilizados na sua elaboração provieram de uma exploração de bovinos de leite 

da região de Barcelos. O período de tempo considerado engloba aproximadamente 17 anos 

(janeiro de 2000 – junho de 2017), envolvendo 1263 partos. Além da DG, avaliaram-se os 

parâmetros sexo do vitelo, raça dos progenitores, efeito individual do progenitor, mês e ano 

do parto, ocorrência de partos simples ou gemelares, mortalidade perinatal e neonatal e du-

ração da lactação consequente ao parto e respetiva produção leiteira.  

A DG foi, em média, de 278,3±5,6 (± desvio-padrão) dias, sendo que a gestação envolvendo 

vitelos machos (279,3±5,3 dias; n=623) foi mais longa, em média, 1,6 dias, do que a de fê-

meas (277,7±5,5 dias; n=588; P<0,001). Observou-se uma diferença de 2,3 dias entre a ges-

tação de vacas primíparas (276,7±5,3 dias; n=382) e multíparas (279,0 ± 5,6 dias; n=881; 

P<0,001). A raça do progenitor influenciou significativamente (P<0,001) a DG. As vacas inse-

minadas com touros das raças Limousin (284,2±7,1 dias; n=18), Aberdeen Angus (280,0±5,5 

dias; n=75) e Brown Swiss (282,0±5,9 dias; n=46) apresentaram uma DG maior do que as 

inseminadas com raças Holstein-Friesian (277,8±5,4 dias; n=972) ou Red Holstein-Friesian 

(275,7±5,1 dias; n=22).  Os partos gemelares (272,8±6,5 dias; n=52) apresentaram menos 

5,7 dias de gestação do que os partos simples (278,5±5,5 dias; n=1211; P<0,001). Os partos 

ocorridos durante o mês de janeiro (279,9±5,3 dias; n=133) tiveram mais 2 a 3 dias de gesta-

ção do que os ocorridos durante os meses mais quentes:  maio (277,2±5,0 dias; n=106), junho 

(277,2±5,6; n=92) e julho (276,8±5,7 dias; n=95; P<0,001). Observou-se ainda uma maior 

percentagem de mortalidade neonatal (P<0,001) à medida que a DG se afastou da média.  

Verificou-se ainda que a DG aumentou (P<0,001) com o aumento da produção média diária 

na lactação seguinte e a estimada aos 305 dias. 

Com os dados obtidos foi possível determinar que, dos vários fatores que afetaram a DG, a 

gestação gemelar, a raça do pai e os meses mais quentes foram os que mais variação pro-

moveram (3 ou mais dias). No entanto, especial atenção deve ser dada às novilhas, uma vez 

que neste grupo, além de se observar um encurtamento da DG, há maior propensão para 
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mortalidade neonatal. Além da determinação da gemelaridade, o sexo fetal pode ser usado 

como preditor, em situações de uso de sémen sexado e/ou de avaliação ecográfica. Final-

mente, a DG está positivamente associada com uma maior produção leiteira na lactação sub-

sequente. 

Palavras chave: duração de gestação, parto, produção de leite, vacas leiteiras.
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Abstract  

Calving is the most important moment in a dairy farm.  Its complexity requires special man-

agement procedures for the animals involved, mainly during the pre-partum period, in order to 

minimize the occurrence of dystocia and to prepare the females for the new lactation phase. 

Additionally, it is essential to know the gestation length (GL) and associated factors to accu-

rately predict the date of parturition.  

The present work aimed to evaluate associations of several factors with the GL. The data used 

in its elaboration came from a bovine dairy farm located in the region of Barcelos (Portugal). 

The considered period of time encompasses approximately 17 years (January of 2000 - June 

of 2017), involving 1263 parturitions. Despite the GL, the calf sex, parental breed, bull individ-

ual effect, month and year of calving, occurrence of single or twin fetuses, perinatal and neo-

natal mortality, and lactation length and respective milk production after delivery were evalu-

ated. 

The GL was 278.3±5.6 (± DP) days. The GL involving male calves (279.3 ± 5.3 days; n=623) 

was 1.6 days longer than the females (277.7 ± 5.5 days; n=588; P<0.001). There was a differ-

ence of 2.3 days between the gestation of primiparous cows (276.7 ± 5.3 days; n=382) and 

multiparous (279.0 ± 5.6 days; n=881; P<0.001). It was observed that cows inseminated with 

service sire from Limousin breed (284.2 ± 7.1 days: n = 18), Aberdeen Angus (280.0 ± 5.5 

days; n=75) and Brown Swiss (282.0 ± 5.9 days; n=46) had a longer gestation period than 

cows inseminated with Holstein Friesian sire’s (277.8 ± 5.4 days; n=972;P<0.001) and Red 

Holstein Friesian (275.7 ± 5.1 days; n=22). Twin births (272.8 ± 6.5 days; n=52) presented less 

5.7 days of GL than single-births (278.5 ± 5.5 days; n=1211; P<0.001). Births occurred during 

January (279.9 ± 5.3 days; n=133) had more 2-3 days of gestation than those occurring in the 

hottest months: May (277.2 ± 5.0 days; n=106), June (277.2 ± 5.6; n = 92) and July (276.8 ± 

5.7 days; n = 95; P < 0.001). The neonatal mortality rate was higher for GL far from mean 

(P<0.001). It was observed that GL increases (P<0.001) with the increase of daily production 

and standardized milk yield. 

In conclusion, the gemelarity, the breed of the father and months of hot season were the factors 

involved in high GL variation (3 or more days). However, special attention should be given to 

heifers, despite the short PL, this females group show more percentage of neonatal mortality. 

The gemelarity and fetal sex can be used as a GL predictor, when sexed semen and/or ultra-

sonographic examination is performed. Finally, GL is associated with increased dairy produc-

tion in subsequent lactation. 

Key words: gestation length, birth, milk production, dairy cows. 
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1. Introdução 

Numa exploração de bovinos leiteiros de produção intensiva, o parto é um dos 

momentos mais importantes quer pelo seu impacto no início de uma (nova) lactação, quer 

pelo número de potenciais patologias que lhe estão associadas. Algumas medidas de maneio 

e profilaxia sanitária têm a sua calendarização própria, especialmente nos últimos meses de 

gestação. Consequentemente, estas tarefas estão dependentes da data prevista de parto.  

Nas explorações de leite atuais, a data de beneficiação é conhecida, visto ser 

comum o uso de inseminação artificial. Assim sendo, definindo a duração de gestação (tendo 

em consideração as médias reportadas para a espécie) é possível predizer a data da ocor-

rência do parto. Dependente da data prevista do parto está a data de secagem, um dos prin-

cipais eventos do anteparto. Com a seleção de animais cada vez mais produtores, as produ-

ções diárias tendem a ser elevadas no final da curva de lactação, isto é, aquando do momento 

da secagem.  Uma melhor predição do parto pode ser usada, por exemplo, para aumentar os 

dias em produção e reduzir os dias em período seco sem comprometer a produção da lacta-

ção seguinte (Kok et al., 2017), o que pode representar ganhos apreciáveis.  

Outro fator que influencia a data de parto e tem um impacto significativo na  dinâ-

mica de uma exploração, é a existência de partos gemelares, os quais estão associados à 

ocorrência de patologias no período pós-parto da vaca leiteira (Ghavi Hossein-Zadeh e 

Ardalan, 2011).  

Além da previsão da data de parto, é também possível alterar a duração da ges-

tação devido a fatores tais como o touro utilizado (Norman et al., 2009), a raça (Fouz et al., 

2013) e o sexo do vitelo (uso de sémen sexado), entre outros. Assim sendo, é importante 

avaliar se a manipulação da duração de gestação (DG) é benéfica para a produção leiteira, 

visto que os animais com DG intermédia são mais produtivos (Jenkins et al., 2016)  e com 

menos problemas durante a lactação (Norman et al., 2011; Nogalski e Piwczyński, 2012). 

Adicionalmente, sabe-se que a duração da gestação tem também evoluído ao longo das últi-

mas décadas, com o aumento da produção de leite (Norman et al., 2009). 

Pelo acima exposto, torna-se necessário realizar estudos para estimar com a 

maior precisão possível a data de parto em cada circunstância. Desta forma, pretende-se 

avaliar os fatores que influenciaram a DG ao longo de quase duas décadas numa exploração 

intensiva de bovinos leiteiros, de âmbito familiar. 
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2. Mecanismos e evolução cronológica do final de gestação e início 

do parto 

2.1. Final da gestação: mecanismos hormonais do parto 

Durante a gestação, o útero  vai aumentando progressivamente, sendo a proges-

terona a principal responsável pelo estado quiescente do útero e pela cérvix fortemente fe-

chada (Davidson e Stabenfeldt, 2013). São as alterações a este nível que estão relacionadas 

com a eficiência do trabalho de parto, que está dependente da coordenação das contrações 

rítmicas da musculatura uterina, com as contrações da musculatura abdominal e com o rela-

xamento do canal de parto (Hartigan, 2004). 

 As alterações hormonais que desencadeiam o parto são iniciadas, em grande 

parte, pelo stress fetal, produzindo-se hormona libertadora de corticotropina (CRH) pelo hipo-

tálamo, que aumenta a libertação da hormona adrenocorticotrópica (ACTH), que por sua vez 

estimula à libertação de cortisol pelas glândulas adrenais do feto (Hartigan, 2004; Norman e 

Youngquist, 2007). O cortisol induz a placenta a libertar maiores quantidades de estrogénios 

na circulação materna e ambos (cortisol e estrogénios) atuam no miométrio de forma a au-

mentar a libertação de prostaglandina F2α, que provoca a degradação do corpo lúteo 

(Hartigan, 2004). A lu-

teólise desencadeia uma 

diminuição da produção 

de progesterona e a li-

bertação da relaxina an-

teriormente sintetizada 

pelo corpo lúteo 

(Davidson e Stabenfeldt, 

2013). 

Na  Figura 1, 

encontra-se esquemati-

zado o controlo hormo-

nal do desencadea-

mento do parto atual-

mente aceite. 

Figura 1 - Possíveis vias do controlo hormonal do parto (adaptado 
de Ball e Peters, 2004). 
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A inversão do rácio estrogénios : progesterona abole o bloqueio da progesterona 

sobre a musculatura uterina, promovendo a contratibilidade uterina e o aumento de recetores 

para oxitocina e PGF2α, iniciando-se as contrações rítmicas e espontâneas do miométrio 

(Hartigan, 2004). A relaxina é a responsável pela separação da sínfise púbica, ao afrouxar o 

ligamento interpúbico, sendo também responsável pelo relaxamento dos músculos e ligamen-

tos que revestem o canal de parto (Davidson e Stabenfeldt, 2013) e pela abertura da cérvix 

(Ball e Peters, 2004). A maturação do córtex adrenal do feto é, portanto, de extrema impor-

tância para o início do parto (Davidson e Stabenfeldt, 2013). 

Na Figura 2 estão esquematizadas as variações hormonais ocorridas durante o 

período pré-parto, parto e pós-parto. 

 

Figura 2- Variações hormonais plasmáticas no peri-parto. Dia 0 corresponde ao parto (adaptado de 
(Noakes et al., 2001a) 

 

2.2. Evolução cronológica do parto 

As alterações hormonais referidas no ponto anterior são acompanhadas de alguns 

sinais que podem indicar o início de trabalho de parto e ao qual se denomina de período 

prodrómico. Embora a sua duração seja de aproximadamente 24 a 48 horas, este período 

apresenta uma elevada variabilidade individual, pelo que a predição do parto pelos pródromos 

se torna difícil quando se considera individualmente cada animal. 
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Os sinais externos que são indicativos do início do trabalho de parto são (Jackson, 

2004; Norman e Youngquist, 2007): 

• Relaxamento dos ligamentos pélvicos; 

• Aumento do tamanho e da tensão do úbere; 

• Presença de colostro na cisterna dos tetos (consistência mais espessa e ama-

relado com a proximidade do parto); 

• Observação de corrimento vaginal translúcido e mucoso; 

• Redução do tónus muscular da cauda nas 24 horas antes do início do trabalho 

de parto; 

• Vulva ligeiramente edematosa. 

Também é possível, por palpação transrectal, identificar a cabeça e os membros 

do feto e consequentemente a disposição fetal. No entanto, à semelhança dos sinais anterio-

res, não permite determinar com rigor o momento exato do parto (Norman e Youngquist, 

2007). 

Após estas alterações, inicia-se o trabalho de parto propriamente dito. A evolução 

do trabalho de parto encontra-se dividida em 3 fases (fase de dilatação cervical, fase de ex-

pulsão fetal e fase de expulsão placentária), apesar de não haver uma demarcação entre elas, 

pois o parto é um processo contínuo (Jackson, 2004; Norman e Youngquist, 2007). 

 

2.2.1 Fase de dilatação cervical 

A primeira fase do parto, ou fase de dilatação cervical, tem uma duração entre 

quatro a vinte e quatro horas (Norman e Youngquist, 2007). Este é um intervalo muito alargado 

por ser difícil determinar o seu início. Os sinais externos incluem desconforto, anorexia, fazer 

círculos, deitar-se e levantar-se de seguida e a cauda levantada. É também caracterizado pelo 

progressivo relaxamento e dilatação da cérvix e o inicio das contrações uterinas (Jackson, 

2004).  

Com o aumento da pressão no interior do útero o feto roda e toma a apresentação 

com os membros anteriores e a cabeça orientados para o canal de parto. Este alinhamento é 

importante para que ocorra um parto, sendo que uma falha na apresentação do vitelo pode 

originar distocia. A pressão exercida na cérvix aumenta, aumentando a secreção de oxitocina 

que aumenta as contrações uterinas, levando o miométrio ao seu máximo de força de contra-

ção. Nesta fase, a cabeça e os membros anteriores entram no canal cervical, o cório-alantóide 
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é expulso e dá-se a sua rutura, o que marca o final da primeira fase e início da segunda fase 

do parto (Noakes et al., 2001a; Norman e Youngquist, 2007).  

O parto normal é definido como eutócico, decorrendo dentro dos limites normais 

considerados para a espécie. Em oposição, as dificuldades de partos ou a absoluta incapaci-

dade de expulsão, tornam o parto distócico. É nestes casos que se verifica um aumento de 

debilidade fetal, mortalidade neonatal e da ocorrência de nado-mortos ocasionados pela asfi-

xia neonatal (Norman e Youngquist, 2007; Troedsson, 2009; Schuenemann, 2012) 

 

2.2.2 Fase de expulsão fetal 

A segunda fase dura entre meia hora a três horas. Normalmente, o animal encon-

tra-se em decúbito mas pode se colocar em pé (posição de estação), principalmente se for 

perturbada. Surge a membrana amniótica e é possível visualizar o feto através desta. Quando 

ocorre a rutura da membrana aumentam as contrações uterinas e abdominais aumentam em 

frequência e intensidade (Jackson, 2004). 

A vaca pode vocalizar e passar de um decúbito esternal para lateral. O maior es-

forço ocorre aquando da passagem da cabeça pela vulva. O cordão umbilical normalmente 

permanece intacto até a vaca se colocar de pé, o que ocorre, normalmente, dez minutos de-

pois do nascimento para lamber o vitelo, terminando assim a segunda fase (Jackson, 2004). 

 

2.2.2 Fase de expulsão placentária 

 

A terceira fase é caracterizada pela expulsão da placenta. Esta expulsão ocorre 

com a continuação das contrações uterinas depois do nascimento. A placenta é normalmente 

expulsa até doze horas após o parto, podendo ser expulsa imediatamente ou apenas alguns 

minutos após o parto. Normalmente as vacas já se encontram a pé nesta fase e a lamber os 

vitelos (Jackson, 2004). 
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3. Duração média da gestação e duração de gestação ideal em bovi-

nos leiteiros  

 A DG, o período que decorre entre a fertilização e o parto, é uma característica 

reprodutiva que afeta significativamente a reprodução e a produção (Jainudeen e Hafez, 2000; 

Nogalski e Piwczyński, 2012). Nos bovinos, esta varia entre os 275 e 287 dias (Fielding e 

Matthewman, 2004). 

No estudo de Silva et al. (1992), com 13612 observações, a duração média da 

gestação em bovinos leiteiros das raças Jersey, Holstein-Friesian e Guernsey foi 280 dias. 

Neste trabalho, a duração média da gestação aumentou, no total, quatro dias nos 50 anos em 

estudo. Segundo os autores, este aumento poderá ter resultado da seleção natural ou da 

seleção artificial de características correlacionadas. 

Os resultados de diversos estudos, apontam para que fatores como a idade da 

progenitora, raça, sexo do feto, gemelaridade e mês da conceção, possuam o principal im-

pacto na duração da gestação. Estes fatores são, de seguida, explanados. 

Gestações mais longas estão associadas a uma maior dificuldade de parto, devido 

ao maior peso do feto (Norman e Youngquist, 2007; Nogalski e Piwczyński, 2012) e a uma 

maior retenção placentária (Fleming, 2015; Constable et al., 2017). Assim sendo, poderia fa-

zer sentido induzir farmacologicamente o parto. Contudo, está reportado que quando se usam 

glucocorticoides de ação curta para induzir o parto em novilhas, ocorre distocia devido ao 

insuficiente relaxamento do canal de parto e ao trabalho de parto ineficiente (Barth, 2015). 

A durações de gestação que se afastam mais da média (muito curtas ou muito 

longas) está associado um maior número de nados-mortos, sendo que as gestações que du-

ram entre 270 e 282 dias são as que apresentam maior possibilidade de sobrevivência para 

a descendência (McGuirk et al., 1999; Hansen et al., 2004; Vieira-Neto et al., 2017). Jenkins 

et al. (2016) refere também que os animais com gestações intermédias produziram mais leite 

do que as 5% mais curtas e as 5% mais longas. 

Vieira-Neto et al. (2017) referem além disso que animais com DG mais curta (me-

nor que 270 dias) apresentam maior incidência de desordens reprodutivas e produtivas no 

pós-parto. Nesse estudo, as vacas multíparas com gestações curtas apresentaram 35,5% de 

retenção de placenta e 44,5% desenvolveram metrite, refletindo-se numa morbilidade aos 90 

dias de lactação de 63% e maior taxa de refugo (32,6%) aos 300 dias de lactação destes 

animais. Os animais multíparos com uma DG dentro da média (entre 270 e 282 dias) apenas 
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apresentaram 5,1% de retenção de placenta, 11,5% de metrites e 39,7% de morbilidade, 

tendo uma taxa de refugo de 24,5%. Os animais com durações acima de 282 dias apresenta-

ram 8,2% de retenção de placenta, 16,7% de metrites, 46,2% de morbilidade aos 90 dias de 

lactação e 23,4% de refugo aos 300 dias de lactação. Neste estudo incluiu-se na morbilidade 

qualquer umas das seguintes patologias: retenção placentária, metrites, mamites, laminites, 

hipocalcemias, deslocamento de abomaso, pneumonias entre outras. Por tudo o referido an-

teriormente, uma indução farmacológica ou uma seleção genética para alterar a DG deve ser 

efetuada com cuidado para não afetar a performance produtiva e reprodutiva do animal. 

 

4. Fatores que influenciam a duração da gestação 

 

4.1 Sexo do vitelo 

A duração da gestação de vitelos machos é mais longa que a de fêmeas, existindo 

estudos que reportam  ser 1,1 dias (Hansen et al., 2004; Silva et al., 1992) a 1,8 dias (Nogalski 

e Piwczyński, 2012) mais longa, em média. Consequentemente, estes vitelos são maiores e 

o parto é mais difícil, ocorrendo mais mortes ao nascimento (McGuirk et al., 1999). Tem sido 

apontada uma maior demora do desenvolvimento final do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 

nos machos relativamente às fêmeas, resultando em gestações mais longas (Vieira-Neto et 

al., 2017). 

O sexo dos vitelos também parece influenciar na DG de partos gemelares no sen-

tido em que uma gestação com duas fêmeas parece ser mais curta (tabela 1).  

Tabela 1 - DG em partos gemelares em relação ao sexo do vitelos (adaptado de Echternkamp e 
Gregory, 1999; Vieira-Neto et al., 2017) 

Estudo (Echternkamp e Gregory, 
1999) 

(Vieira-Neto et al., 2017) 

Sexo dos vitelos Número 

partos 

Dias Gestação Número 

partos 

Dias Gestação ± 

Desvio padrão 

Macho: Macho  207 275,8 87 277,3 ± 0,6 

Macho: Fêmea  331 276,0 175 273,6 ± 0,5 

Fêmea: Fêmea   195 275,1 96 274,3 ± 0,7 
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4.2 Raça 

A DG é uma característica fenotípica da raça. No estudo de Silva et al. (1992), a 

duração média da gestação em diferentes raças foi 280 dias para Holstein-Friesian, 278 dias 

para Jerseys e 282 dias para Guernseys. Norman et al. (2009) avaliou também a DG para as 

algumas raças e os seus resultados estão expostos abaixo na tabela 2. 

Tabela 2 - Média de DG para diferentes raças puras em primíparas e multíparas (adaptado de 
Norman et al., 2009). 

 
 Média de gestação (dias)  

Raça  Primíparas   Multíparas  

 Ayrshire    281.6 ± 5.1    281.7 ± 5.5  

 Brown Swiss    287.2 ± 6.6    287.5 ± 6.2  

 Guernsey    284.8 ± 5.9    285.7 ± 5.7  

 Holstein    277.8 ± 5.5    279.4 ± 5.7  

 Jersey   278.4 ± 5.4    280.0 ± 5.2  

 Milking Shorthorn    279.3 ± 6.8    281.1 ± 6.8  

 Red and White   279.5 ± 6.5    280.4 ± 6.2  

No entanto, uma caracterização da DG não é fácil nem consensual. Na tabela 3, 

estão representados os resultados de Sobek et al. (2015) que apresenta uma diferença de 

dois dias nas duas raças comuns ao estudo de Norman et al. (2009) (Holstein e Jersey). 

Tabela 3 - Média de DG em diferentes raças (tabela adaptada de Sobek et al., 2015). 

Raça Número partos Média ±  Desvio-padrão 

Holstein-Friesian Black-White   1,769,065  279.9  ± 6.17  

Holstein-Friesian Red-White  55,431 279.0  ± 6.40 

Jersey  3,911 280.3  ± 5.64  

Montbéliard  18,405 286.6  ± 6.78  

Simental  2,172 283.5  ± 6.56  

Polish Red-White   6,208 281.5  ± 6.35  

Polish Red  5,396 283.3  ± 5.90  

Polish Black-White   3,508 280.5  ± 6.51  

Whitebacked  324 281.1  ± 6.33  

Total  1,864,420  279.9  ± 6.22 

King et al. (1985) avaliaram a DG de 1484 gestações que resultaram de transfe-

rência de embriões e a DG da raça do embrião, expostas na tabela 4. Neste estudo conclui-
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se que a raça do feto é mais determinante do que a raça e idade do animal recetor, sendo 

que este também influenciou a duração de gestação (tabela 5). Jainudeen e Hafez (2000) 

também fazem referência à maior importância para a DG da raça do feto do que a raça da 

mãe recetora, como foi constatado ao se transferir embriões de raças com DG inferior/superior 

à da vaca recetora. 

Tabela 4 - Média de DG para diferentes raças que resultaram de transferência de embriões para ou-

tras raças (adaptado de King et al., 1985). 

Raça Número de 

partos 

Média ± Desvio-

padrão em dias 

Holstein  351 278,7 ± 0,31 

Hereford  459 285,7 ± 0,27 

Angus  166 281,0 ± 0,43 

Limousin  248 289,7 ± 0,35 

Simmental  260 287,6 ± 0,35 

 

Tabela 5 – Média de DG dos animais recetores por raça e idade. (adaptado de King et al., 1985) 

Animal receptor Número de 
animais 

Média ± Desvio-padrão 
em dias 

Raças britânicas e cruzamentos com 

menos de 4 anos idade 

301 282,1 ± 0,32 a 

Raças europeias e cruzamentos com 

menos de 4 anos idade 

656 283,8 ± 0,22 b 

Raça Holstein com menos de 4 anos 

idade 

264 284,4 ± 0,35 b 

Raças britânicas e cruzamentos com 

mais de 4 anos idade 

95 285,3 ± 0,54 bc 

Raças europeias e cruzamentos com 

mais de 4 anos idade 

168 286,0 ± 0,41 c 

Letras diferentes (a-c) na mesma coluna: P<0.05 

No que toca a cruzamentos entre raças, Fouz et al. (2013) observaram que 

quando vacas da raça Holstein-Friesian são cruzadas com raças de aptidão carne, a duração 

da gestação aumenta. A média para vacas de raça pura Holstein-Friesian foi 279,2 dias, en-

quanto que nas inseminadas com Belgian Blue a duração média da gestação foi de 281,5 

dias, com Galician Blonde 284,2 dias e com Limousin 285,1 dias (Fouz et al., 2013).  
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Fitzgerald et al. (2015) estudou a DG em animais de raças leiteiras cruzadas com 

touros de diferentes raças e obteve uma média de 283,42 ± 0,32dias para a raça Aberdeen 

Angus, 283,15 ± 0,45 dias para a Belgian Blue, 283,97 ± 0,67dias para a raça Hereford, 281,06 

± 0,33 dias para a raça Jersey e 280,81 ± 0,07 dias para a raça Holstein Frisian. 

 

4.3 Idade da progenitora 

A duração da gestação é mais curta em novilhas do que em vacas multíparas 

(Jainudeen e Hafez, 2000; Mcclintock et al., 2003).  Enquanto alguns estudos referem que da 

primeira gestação para as seguintes, a duração aumentou em média um dia (Mcclintock et 

al., 2003; Nogalski e Piwczyński, 2012; Kumar et al., 2016), outros chegaram a diferenças 

ligeiramente superiores ( Norman et al., 2009; Gunawan et al., 2013; Tomasek et al., 2016). 

No estudo de Norman et al. (2009), a duração média da gestação em novilhas e 

vacas multíparas  foi, respetivamente, de 277,8 e 279,4 dias para Holstein-Friesian, 278,4 e 

280,0 dias para Jerseys, 279,3 e 281,1 dias para Milking Shorthorns, 281,6 e 281,7 dias para 

Ayrshires, 284,8 e 285,7 dias para Guernseys, e 287,2 e 287,5 dias para Brown Swiss. 

As novilhas são mais pequenas que as vacas multíparas, tendo menor espaço na 

cavidade abdominal para acomodar o útero e o feto no final da gestação, o que poderá gerar 

stress fetal e alterar o fluxo sanguíneo e a disponibilidade de oxigénio, estimulando o eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal (Vieira-Neto et al., 2017). 

 

4.4 Gemelaridade 

Numerosos estudos foram publicados relativamente ao efeito da gemelaridade, 

concluindo que gestações gemelares são significativamente mais curtas que gestações sim-

ples (Norton Jr., 1956; Foote, 1981; Jainudeen e Hafez, 2000; Norman et al., 2009; Tomasek 

et al., 2016; Vieira-Neto et al., 2017). 

No estudo de Norman et al. (2009), a gemelaridade foi o fator que mais afetou a 

duração da gestação. As gestações gemelares em vacas Holstein-Friesian foram 5,7 dias 

mais curtas que as gestações simples de machos e 4,6 dias mais curtas que as simples de 

fêmeas. Nas vacas de raça Jersey, foram 5,4 dias mais curtas que as gestações simples de 

machos e 4,0 dias mais curtas que as simples de fêmeas. Nas vacas de raça Brown Swiss, 
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foram 5,9 dias mais curtas que as gestações simples de machos e 4,7 dias mais curtas que 

as simples de fêmeas. 

Sawa et al. (2015) refere que gestações gemelares estão associadas a gestações 

mais curtas, como mostra a tabela 6. Echternkamp e Gregory (1999) referem que essa ges-

tação mais curta está associada a maior incidência de retenções placentárias, afeta negativa-

mente a sobrevivência dos vitelos e prejudica a performance reprodutiva na lactação seguinte. 

  

Tabela 6 - DG em gestações simples, gémeos ou trigémeos. Adaptado de Sawa et al. (2015) 

Primíparas Multípara 

Tipo de gestação Tipo de gestação 

Simples Gémeos Trigémeos  Simples Gémeos Trigémeos  

278,8 a 276,0 a 275,5 280,7 a 276,1 a 274,4 b 

Letras diferentes (a;b) na mesma coluna: P<0.05 

 

As diferenças na DG entre vacas com gestação gemelar e simples, provavel-

mente, contribuirão para as diferenças no peso dos vitelos ao nascimento, em que se obser-

vou uma diferença média de 9,8 kg (48,2 kg de peso ao nascimento médio para machos re-

sultantes de partos simples e 38,4 kg de peso médio para vitelos machos de partos gemela-

res) (Echternkamp e Gregory, 1999). 

No  trabalho de Koong et al. (1982) é referido que vacas de carne com gestações 

gemelares tinham maiores necessidades energéticas do que os animais com gestações sim-

ples, principalmente no último terço de gestação. Baseando-se neste trabalho, Fricke (2001) 

extrapola os resultados para vacas de leite, referindo que as fêmeas com gestações gemela-

res necessitam de maiores cuidados nutricionais. Como referimos anteriormente, gestações 

gemelares têm uma DG mais curta, pelo que devem ser identificadas, de modo a realizar a 

secagem e a mudança para uma dieta de pré-parto mais cedo, para reduzir as perdas na 

produção de leite associadas a períodos curtos de secagem (Rastani et al., 2005; Kok et al., 

2017). Deve-se ainda prestar maior auxílio no momento do parto, visto haver maiores índices 

de mortalidade neonatal e distócia em partos gemelares (Andreu-Vázquez et al., 2012; Sawa 

et al., 2015) e assim reduzir o impacto económico negativo das gestações gemelares (Nielen 

et al., 1989).  
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4.5 Clima 

A DG em vacas que parem no final do Outono e durante o Inverno é superior às 

que parem na Primavera e no Verão (Mcclintock et al., 2003; Tomasek et al., 2016). Isto po-

derá ser explicado pelo facto do calor gerar stress, havendo libertação de cortisol pelo feto 

mais precocemente, fazendo com que a gestação seja mais curta 1,5 dias, em média (Tao e 

Dahl, 2013; Vieira-Neto et al., 2017). Além da diminuição da DG, os vitelos nascem mais pe-

quenos e com menor quantidade de reservas de tecido adiposo castanho para o período ne-

onatal (Phillips, 2001). 

Para avaliar o efeito do clima, Norman et al. (2009) comparou a DG de animais 

em localizações diferentes e que foram inseminados em diferentes meses do ano. Nesse tra-

balho concluiu que animais que se encontravam mais a norte e que tinham verões mais ame-

nos obtiveram uma menor amplitude de DG ao longo do ano do que os animais situados mais 

a sul (com verões mais quentes), sendo que em todos os locais estudados a DG era menor 

no verão. 

 

5. Mortalidade perinatal e neonatal  

A mortalidade perinatal (nascimentos de nado-mortos e a ocorrida nas primeiras 

48 horas) e a mortalidade neonatal (ocorrida até aos 7 dias de idade) está associada a diver-

sos fatores dos quais se destacam: raça do touro e da mãe, a paridade da vaca (futura primí-

para ou multípara), a dificuldade de parto (aumenta a probabilidade de distócias), o sexo, 

tamanho e o número de fetos (Wijeratne e Stewart, 1970; Hartman et al., 1974; Mee, 1991). 

Uma das principais causas de mortalidade perinatal está relacionada com desproporções feto-

maternas em que a pélvis é relativamente estreita considerando o tamanho do vitelo (Johan-

son e Berger, 2003). No entanto, a mortalidade perinatal está associada em maior intensidade 

à gemeralidade, mesmo que os fetos possam nascer, em média, mais pequenos que os de 

gestação simples. De facto, partos de gestações gemelares apresentam uma taxa de morta-

lidade entre 15,7 a 22,5%, enquanto os partos de gestações simples apresentam uma taxa 

entre 3,2 a 6,2% (Pfau et al., 1948; Erb e Morrison, 1959; Cady e Van Vleck, 1978; Nielen et 

al., 1989; Day et al., 1995). 

Echternkamp e Gregory (2002) observaram diferenças significativas entre o tipo 

de parto e a percentagem de vitelos vivos no momento do parto, após 72 horas e aos 200 
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dias de vida (Tabela 7). Uma maior percentagem de distócias induz uma maior mortalidade 

neonatal e vitelos com baixo peso e mais vulneráveis durante os primeiros meses de vida.  

 

Tabela 7 - Efeito do tipo de parto na percentagem de vitelos vivos desde o momento do parto até aos 
200 dias de vida Adaptado de Echternkamp e Gregory (2002). 

 Percentagem de vitelos vivos 

Tipo de parto (P<0,01) N.º de vitelos 
nascidos 

No momento do 
parto (%) 

Após 72 horas 
(%) 

Aos 200 dias 
(%) 

Simples 2045 96,4 94,2 88,6 

Gemelar 2274 85,9 83,0 76,2 

Trigémeos 123 71,5 66,7 60,2 

 

De facto, as distócias são uma importante causa de ocorrência de nados-mortos e de 

morte perinatal, especialmente em partos de gestações gemelares (Gregory et al., 1996; Ech-

ternkamp e Gregory, 2002). Embora a incidência de distócias seja maior em vacas primíparas 

dos que em vacas multíparas (Berger, 1994), a gemelaridade agrava e sobrepõe o seu efeito 

(Cady e Van Vleck, 1978; Gregory et al., 1990, 1996). 

 

6. Produção leiteira na lactação subsequente ao parto 

O nível de produção leiteira está positivamente relacionado com a DG nas vacas, 

embora não se tenha verificado esta associação nas vacas primíparas (Tomasek et al., 2016). 

No estudo realizado por Tomasek et al. (2016), com 5924 gestações, e em que comparam 

duas explorações de alta e baixa produção, observou-se que a duração média da gestação 

na exploração leiteira de alta produção foi entre 1,1 e 3,1 dias mais longa. A exploração con-

siderada de alta produção apresentou uma produção média anual de 11060 quilogramas de 

leite por vaca, enquanto a designada de baixa produção 8854 quilogramas.  

Norman et al. (2009) estudaram esta relação em três raças de aptidão leiteira. Nas 

vacas da raça Holstein-Friesian com produções anuais acima dos 14000 quilogramas as ges-

tações foram, em média, mais longas de 0,6 dias comparativamente às vacas com produções 

inferiores a 8000 quilogramas. Já nas vacas de raça Jersey esta diferença foi, em média, de 

0,8 dias, enquanto nas vacas de raça Brown Swiss não se constatou qualquer tendência. 
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Norman et al. (2009) referem que uma correlação genética positiva entre a produ-

ção leiteira e a duração da gestação poderia explicar o aumento da DG ao longo de 50 anos 

reportado por Silva et al. (1992). 

Jenkins et al. (2016) referem que tanto as gestações 5% mais curtas como as 5% 

mais longas produziram menos leite do que as gestações intermédias. Norman et al. (2011) 

obtiveram os mesmos resultados, acrescentando ainda que os animais com gestações mais 

longas foram ligeiramente mais produtivos do que os com gestações mais curtas. Os autores 

referem que esse ligeiro aumento possa ser devido ao maior tempo de recuperação do tecido 

do úbere que as vacas com DG mais longas têm comparativamente aos animais com gesta-

ções mais curtas. 

 

7. Causas de aborto e parto prematuro 

 

Por vezes torna-se difícil diferenciar entre um aborto no último terço de gestação, 

um parto prematuro e um parto no termo da gestação com ocorrência um nado-morto. Se-

gundo “Recommendations for standardizing bovine reproductive terms” (1972), um aborto 

consiste numa expulsão do feto antes do termo da gestação e incompatível com uma sobre-

vivência independente, considerando-se um aborto tardio o que ocorre entre os 180 e os 260 

dias de gestação. Um parto prematuro ocorre entre os 260 dias e o termo da gestação, sendo 

que o vitelo é capaz de sobreviver de forma independente, isto é, é capaz de se alimentar 

sozinho e de se levantar. Um nado-morto pode definir-se como um vitelo com o desenvolvi-

mento completo e que, apesar da gestação estar completa, nasce morto, independentemente 

da causa.    

 A divisão dos 260 dias entre os partos prematuros e os abortos é adotada pela 

maioria dos autores, embora este limite possa não ser consentâneo. Por exemplo, Norman et 

al. (2012) definiram no seu estudo o limite de 250 dias para definir a ocorrência de abortos. 

G. Caldow e D. Gray (2004) citando Noakes et al. (1986) consideraram como aborto um parto 

que ocorreu antes do 271º dia de gestação tendo daí resultado um vitelo vivo ou morto, sendo 

que partos ocorridos depois do 272º dia foram considerados normais, pudendo ter nascido 

um nado-morto. 

As causas de aborto podem ser variadas. Os agentes infeciosos são as mais co-

muns, embora anomalias genéticas e agentes tóxicos (como por exemplo as aflotoxinas) tam-
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bém possam desencadear abortos em diferentes fases de gestação (Hovingh, 2009). Se-

gundo o relatório de “Animal and Plant Health Agency" (2014), as fetopatias mais comuns no 

Reino Unido foram as descritas no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Percentagem das fetopatias ocorridas no Reino Unido (foram excluídas as fetopatias em 
que não se obteve um diagnóstico. Retirado de Animal and Plant Health Agency, 2014. 

 

De seguida, serão descritas as principais causas infeciosas que podem provocar 

aborto no último terço de gestação e que eventualmente possam ser confundidas com parto 

prematuro. 

 

7.1 Brucelose 

A brucelose é uma doença zoonótica provocada pela bactéria Brucella abortus. Este agente 

é um cocobacilo Gram-negativo, e está presente em descargas uterinas, fetos abortados e 

placenta de animais infetados. Normalmente a infeção ocorre por ingestão de água ou comida 

contaminada e a infeção é para toda a vida do animal. Os principais sinais de infeção é endo-

metrite, placentite e aborto seguido normalmente de retenção placentária. O aborto normal-

mente ocorre depois dos 6 meses de gestação, podendo nascer vitelos vivos mas fracos ( G. 

Caldow e D. Gray, 2004; Cabell  E., 2007; Holler, 2007).  

Em Portugal as explorações de bovinos são sujeitas a controlo da brucelose, 

sendo que em 2016 na zona norte foram testados 93,75% dos animais elegíveis, dos quais 

apenas 0,036% foram positivos (“www.dgv.min-agricultura.pt,” consultado em 08 de fevereiro 

de 2018). Devido a esse controlo frequente espera-se que haja uma baixa percentagem de 

abortos causados por esta bactéria, no entanto como é uma zoonose deve estar presente nos 

diagnósticos diferenciais para diminuir a probabilidade de contaminar humanos. 
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7.2 Leptospirose 

 

A leptospirose é também uma doença zoonótica causada por bactérias do género 

Leptospira. Os bovinos podem ser infetados por vários serovares, sendo o mais comum a 

Leptospira interrogans. Afetam o sistema reprodutor, causando aborto, nascimento de vitelos 

mortos e vitelos vivos mas mais fracos (Noakes et al., 2001b).  

O aborto ocorre normalmente entre os 4 meses e o final da gestação, provocando 

entre 3% e 10% de abortos nos animais afetados, podendo chegar aos 30%. A infertilidade 

normalmente responde à vacinação e ao tratamento (Holler, 2007).  

As infeções ocorrem através da exposição à urina contaminada, com penetração 

da bactéria nas mucosas do animal, provocando bacteremia (G. Caldow e Gray, 2004).  

 

7.3 Salmonelose 

 

Os abortos por salmonelose normalmente ocorrem na segunda metade da gesta-

ção provocando frequentemente retenção placentária (Anderson, 2007). Os abortos devido a 

Salmonella geralmente não apresentam outros sinais clínicos relevantes, podendo no entanto 

ocorrer febre e inapetência (Noakes et al., 2001b). 

Nos Estados Unidos da América a ocorrência de abortos por esta bactéria é de 

pouca importância, no entanto no Reino Unido é uma importante causa de aborto, sendo prin-

cipalmente causados por Salmonella dublin (Anderson, 2007). 

A infeção é adquirida pela ingestão de água e comida contaminada (Fleming, 

2015). O feto normalmente apresenta-se ligeiramente autolisado e pode estar também enfi-

sematoso (Anderson, 2007). Ocorre placentite com infiltrado neutrofílico e mineralização com 

proliferação bacteriana nas vilosidades dos cotilédones (Anderson, 2007).  

Todas as espécies do género Salmonella apresentam potencial zoonótico (Cabell, 

2007). 

 

7.4 Listeriose 

 

A listeriose é provocada pela bactéria Listeria monocytogenes, podendo se manifestar 

de diferentes formas: infeção do sistema nervoso central, aborto, septicemia e mamite (Chase 

et al., 2017). Para o presente trabalho, apenas será abordada a afeção reprodutora. L. mono-

cytogenes possui capacidade de invadir a unidade fetoplacentária, com ou sem sinais de en-

cefalite ou septicemia na mãe, causando aborto numa fase tardia da gestação (Chase et al., 

2017).  
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Esta bactéria é ubiquitária no ambiente (Cabell, 2007), sendo essencialmente encon-

trada em silagem de má qualidade e deteriorada (Hovingh, 2009). Os surtos de listeriose são 

mais comuns no inverno, ocorrendo após o início da alimentação com silagem contaminada 

(Cabell, 2007; Holler, 2007). Pensa-se que a infeção ocorra após lesão nas membranas mu-

cosas da cavidade oral e conjuntiva ocular (Chase et al., 2017), causando de seguida placen-

tite pois apresenta tropismo para a placenta (Cabell, 2007; Rocha et al., 2017). Os abortos 

ocorrem aproximadamente uma semana após a infeção (5 a 12 dias), ocorrendo essencial-

mente durante o último trimestre de gestação (Holler, 2007; Hovingh, 2009). O feto abortado 

apresenta-se frequentemente autolisado (Holler, 2007). As vacas infetadas, uma vez recupe-

radas da doença, parecem resistir a uma reinfeção (Hovingh, 2009). Devido ao potencial zo-

onótico, medidas de higiene e segurança devem ser tomadas (Chase et al., 2017). 

 

7.5 Campilobacteriose 

 

As infeções pelo bacilo Gram-negativo Campylobacter fetus fetus podem provocar 

abortos (Cabell, 2007). O agente é transmitido pela ingestão de alimentos e água contamina-

dos por fezes, corrimentos vaginais, fetos abortados ou membranas fetais infetadas (Chase 

et al., 2017). De seguida, ocorre bacteremia e colonização da vesícula biliar, havendo enterite, 

hepatite, abortos e nascimento de vitelos mortos (Chase et al., 2017). 

 

7.6 Abortos esporádicos associados a infeções bacterianas oportunistas 

 

Neste grupo incluem-se as bactérias não diretamente patogénicas e que são encon-

tradas no ambiente ou nas superfícies mucosas dos bovinos. A bacteremia provocada na vaca 

gestante é o meio pressuposto pelo qual os agentes infeciosos alcançam o útero, infetando a 

placenta (Anderson, 2007).  

Dentro deste grupo, Trueperella pyogenes é o agente mais comumente implicado, mas 

Bacillus spp., Escherichia coli, Haemophilus somnus, Pseudomonas spp., Serratia marces-

cens, Staphylococcus spp. e Streptococcus spp também têm sido identificados como causa 

de aborto (Anderson, 2007). Trueperella pyogenes, anteriormente designada por Arcanobac-

ter pyogenes e Actinomyces pyogenes, é considerada um agente oportunista por estar nor-

malmente presente no ambiente e no trato gastrointestinal dos bovinos, aproveitando-se de 

lesões na barreira cutânea ou na mucosa oral (Chase et al., 2017). Da mesma forma, também 
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consegue penetrar através da mucosa do rúmen lesada, devido a por exemplo, acidose rumi-

nal (Chase et al., 2017). Enquanto que na mãe esta bactéria poderá não causar qualquer sinal 

de doença, já o feto parece ser mais suscetível, em grande parte devido ao seu sistema imu-

nitário imaturo (Hovingh, 2009).  

Embora as infeções bacterianas oportunistas sejam uma proporção substancial dos 

abortos diagnosticados, a sua ocorrência individualizada é esporádica. Na revisão bibliográ-

fica de Anderson (2007), os abortos esporádicos associados a infeções bacterianas oportu-

nistas foram entre 24,7 e 48,9% do total de abortos diagnosticados. 

 

7.7 Neosporose 
 

Neospora caninum é uma coccídea responsável por causar abortos ou pelo nasci-

mento de vitelos fracos e sem vitalidade (Chase et al., 2017), embora nem todas as vacas 

infetadas abortem (Hovingh, 2009). Estima-se que entre 10 a 20% do efetivo bovino a nível 

mundial esteja infetado com N. caninum, sendo que a neosporose é responsável por cerca de 

20% dos abortos diagnosticados em bovinos (Chase et al., 2017). Uma vaca que já tenha 

abortado uma vez devido a neosporose apresenta grande risco de voltar a abortar na gesta-

ção seguinte (Hovingh, 2009). Parece existir uma recrudescência da infeção durante a gesta-

ção, possivelmente associada às alterações ocorridas no estado imunitário local do útero du-

rante este período (Cabell, 2007).  

Os abortos ocorrem principalmente entre os 5 e os 6 meses de gestação (Chase et al., 

2017), contudo podem ocorrer desde os 3 até aos 8 meses de gestação (Cabell  E., 2007;). 

Num estudo realizado por Davison et al. (1999), observou-se que a prevalência de N. caninum 

no grupo de vacas que abortaram foi três vezes superior à prevalência no grupo de vacas com 

gestação normal (18% versus 6%).  

Os bovinos são hospedeiros intermediários deste parasita, havendo transmissão: 

• Horizontal: os bovinos ingerem oocistos esporulados de N. caninum, através 

da contaminação dos alimentos por fezes dos hospedeiros definitivos (cães) 

(Cabell, 2007; Chase et al., 2017). 

• Vertical (transplacentária): este é o principal modo de transmissão do parasita 

em bovinos (Cabell, 2007). Fêmeas gestantes persistentemente infetadas ou 

com infeção aguda podem conduzir a infeção do feto, resultando em aborto, 

vitelos vivos mas fracos ou então neonatos aparentemente saudáveis (infeção 
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subclínica) (Chase et al., 2017).  Apesar de aparentemente saudáveis, se usar-

mos estes animais para reposição de novilhas, poderão elas próprias sofrerem 

abortos ou infetar a descendência (Cabell, 2007). 

7.8 Rinotraqueíte infeciosa bovina 

 

A rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR) é causa pelo Herpesvirus bovino tipo I e 

pode provocar aborto, vulvovaginite, balanopostite, doenças respiratórias, conjuntivite, ence-

falomielites e infeções sistémicas nos neonatos. Pode apresentar também infertilidade e mor-

tes embrionárias se resultar de infeções no início da gestação. A infeção pode ocorrer  através 

do contacto com secreções oculares, respiratórias e reprodutivas de animais infetados 

(Anderson, 2007). A exposição de fêmeas gestantes não vacinadas e nunca antes expostas 

ao vírus pode resultar em surtos de abortos, com 25 a 60% das vacas a abortarem (Fleming, 

2015). 

Os abortos normalmente acontecem entre os 4 meses e o termo da gestação, 

podendo ocorrer várias semanas após a mãe ter sido infetada (Anderson, 2007; Hovingh, 

2009). Durante este período, as fêmeas podem exibir outros sinais de doença além do aborto 

(Anderson, 2007).  

 

7.9 Fungos 

 

Aspergillus fumigatus é o agente mais comumente isolado nos abortos causados 

por fungos (entre 60% a 80% dos abortos micóticos). Zygomycetes é o segundo grupo mais 

comum, incluindo-se neste grupo Absidia corymbifera, Absidia ramosa, Mortierella wolfii, Rhi-

zomucor pusillus, e Rhizopus arrhizus (Walker, 2007). 

Os abortos micóticos são esporádicos, raramente afetando mais de 10% dos ani-

mais gestantes da exploração sendo que o principal fator de risco são fenos e silagens de má 

qualidade e o seu mau armazenamento e compactação nos silos (Walker, 2007), assim como 

bagaço de cevada (Cabell, 2007). 

Normalmente os abortos ocorrem entre os 6 e os 8 meses de gestação, embora 

possam ocorrer desde os 2 meses de gestação (Walker, 2007; Hovingh, 2009). O aborto 

ocorre logo após a morte fetal se for causado por Aspergillus spp., mas se o agente for do 

grupo zygomycetes o feto poderá ficar retido 24 horas e as carúnculas ruturarem pelo pedún-

culo e serem expelidas aderidas aos cotilédonos. A placenta frequentemente permanece fir-

memente retida. Se não ocorrerem lesões graves no endométrio, a recuperação é boa e a 

vaca pode voltar a ficar gestante (Walker, 2007).  



Duração gestação em bovinos leiteiros 

 

21 
 

Parte II – Estudo retrospetivo dos fatores associados à   

duração de gestação 
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1. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi estimar a duração média de gestação e avaliar a 

associação de um conjunto de fatores, numa exploração de bovinos leiteiros de origem fami-

liar e localizada na condições edafo-climáticas do concelho de Barcelos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Animais e descrição da exploração 

Os animais do estudo são provenientes de uma exploração do concelho de Bar-

celos, localizada a 41°32'58.2" Norte, 8°33'48.7" Oeste. Esta exploração tem como atividade 

principal a de produção de leite e como complemento a produção de carne. Atualmente 

(2018), com cerca de 105 vacas adultas em produção, é uma exploração leiteira considerada 

em Portugal, de pequena a média dimensão com mão de obra predominantemente familiar. 

Tem ainda 50 animais de engorda e 65 fêmeas para reposição, perfazendo um total de 220 

animais.  

Os animais estão confinados durante todo o ano e divididos em: parque de produ-

ção (Figura 3), parque para vacas secas, parque de pré-parto e de partos (Figura 4), parques 

para as novilhas e vitelas separadas por idades e parques para os animais de engorda (Figura 

5). Apenas o parque de produção tem sistema de ventilação, para controlar a temperatura 

quando esta ultrapassa os 26ºC dentro do pavilhão. A ordenha é realizada duas vezes por 

dia, a alimentação consiste em silagem de milho, silagem de erva, palha e concentrado distri-

buído exclusivamente por Unifeed, não havendo diferenças dentro do lote de produção.  

Figura 3 - Parque dos animais de produção. 
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Figura 4 - Sala de partos e parque de pré-parto. 

 

Figura 5-  Parque de animais de engorda (à es-
querda) e parque de novilhas (à direita). 

 

 

 

É efetuada a secagem abrupta aproximadamente aos 230 dias de gestação, ex-

ceto se a produção for inferior a 15 litros diários, sendo efetuada a secagem mais cedo nesta 

situação. Aquando do momento da secagem, estes animais são movidos para outro parque, 

com alimentação de vacas secas até aos 265 dias de gestação. Por esta altura, estes animais 

passam para o parque de pré-parto, tendo aqui uma alimentação mais parecida com a ali-

mentação de produção. 

Na exploração em estudo, foram secas 79 vacas no ano 2016, com uma produção 

média aos 305 dias de lactação de 9307 quilogramas por vaca e com uma média de 338 dias 

de lactação. Contextualizando com o concelho de Barcelos, em 2016 foram avaliadas 248 

explorações com uma média de 47,3 vacas secas por exploração, 9450 quilogramas de leite 

por vaca em 305 dias de lactação e uma média de 348 dias de lactação por vaca. Os valores 

globais a nível nacional são de 1676 explorações em contraste, 52,1 vacas secas por explo-

ração, uma produção de 9497 quilogramas de leite em 305 dias e uma média de 350 dias de 

lactação. A produção de leite foi obtida pelos contrastes leiteiros efetuados pela ABLN (Asso-

ciação para o Apoio à Bovinicultura Leiteira Norte), através de medições mensais da produção 

de duas ordenhas de um mesmo dia. 

O clima em Barcelos de acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger é 

classificado como clima mediterrânico Csb, ou seja, um clima temperado com verão seco e 

suave e inverno ameno com chuvas. Segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera, em 

Braga, entre 1981 e 2010 a média de temperatura máxima no verão é de 28º C e no inverno 

teve uma média de temperatura mínima de 4,3ºC (http://www.ipma.pt/pt/oclima/nor-

mais.clima/1981-2010/004/ consultado em 26 de dezembro de 2017). 

http://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/1981-2010/004/
http://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/1981-2010/004/
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2.2. Registos 

Os registos dos animais foram obtidos a partir da base de dados informática (Isa-

leite, ISAGRI SAS) presente na exploração desde o ano de 1998.  Foram considerados, para 

o presente estudo, os partos ocorridos entre Janeiro de 2000 e Junho de 2017, com 1263 

partos de 435 animais diferentes. Todos estes animais eram da raça Holstein-Friesian ou cru-

zados de Holstein-Friesian com outras raças tais como Jersey, Brown Swiss ou Montbéliarde. 

A maioria das gestações foram obtidas a partir de inseminação artificial, sendo usados sémen 

de 222 touros diferentes e de 15 raças distintas.  

Foram incluídos todos os partos com DG superior a 250 dias por não haver ne-

nhum parto com DG inferior com nados-vivos. Só foram considerados elegíveis para o estudo 

os partos com registo da inseminação ou com cobrições que ocorreram num único dia. Ani-

mais adquiridos gestantes sem registo de inseminação foram excluídos. 

As variáveis usadas no presente estudo, além da DG foram: 

• Sexo do vitelo 

• Raça da mãe 

• Raça do pai 

• Nome do pai (efeito individual do pai) 

• Idade da mãe 

• Número de parições.  Classificadas em primíparas (ou novilhas ao parto) 

e vacas adultas (animais com mais do que um parto). 

• Gestação: simples ou gemelar  

• Mês do parto 

• Ano do parto 

• Ocorrência de mortalidade perinatal (até aos 2 dias) e neonatal (até aos 7 

dias)  

• Produção leiteira total (acumulada) na lactação subsequente ao parto 

• Produção leiteira aos 305 dias na lactação subsequente ao parto 

• Dias em lactação na lactação subsequente ao parto 

 

De forma a tentar avaliar o efeito do pai na DG, considerou-se apenas o nasci-

mento de animais vivos em partos simples dos touros de raça Holstein-Friesian com mais 

nascimentos. O desvio para a média foi calculado pela diferença de DG média obtida para a 

raça Holstein-Friesian no presente estudo e a obtida para cada touro.  
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Para determinação da associação entre a mortalidade neonatal e a DG foram de-

terminadas 5 classes: gestações dentro do desvio-padrão, inferior ao desvio padrão e dois 

desvio-padrão, inferior a dois desvio padrão, superior ao desvio padrão e dois desvio-padrão 

e superior a dois desvio padrão. 

Para determinar as associações da variável DG com os dias em lactação e com a 

produção leiteira, foram consideradas as produções totais superiores a 4000 quilogramas (kg), 

isto é, foram eliminadas as lactações com maior probabilidade de terem sido afetadas por 

processos nosológicos com repercussões na produção de leite.  

Os dias de lactação foram agrupados em classes de 50 dias de amplitude, sendo 

a primeira classe “inferior a 250 dias” e a última “superior a 500 dias”. Foi avaliada a média de 

DG para cada classe. 

Para avaliar a DG média por classe produtiva, dividiu-se a produção aos 305 dias 

em quatro grupos: inferior 8000, entre 8000 e 10000, entre 10000 e 12000 e superior a 12000 

kg.  

Para avaliar a produção média por classe de DG, dividiu-se a DG em três grupos: 

dentro do desvio-padrão e acima e abaixo do desvio-padrão. Dividindo-se a produção total 

pelos dias em lactação obteve-se a média de quilogramas produzidos diariamente. 

  

2.3. Análise estatística  

Foi usada análise estatística descritiva e inferencial. 

O procedimento Generalized Linear Models no pacote JMP11 (SAS, 2013) foi uti-

lizado para analisar o efeito do mês e do ano de parto, paridade das fêmeas e sexo do vitelo, 

na DG. O rácio de mortalidade de vitelos em relação a diferentes grupos foi avaliado usando 

o teste de Pearson Chi-Square. As restantes associações, incluindo a mortalidade, produção 

de leite ou os dias em lactação e a DG foram avaliados usando o teste ANOVA e o teste de 

Tukey HSD. 

Usaram-se correlações polinomiais de grau 2 para testar a relação entre a idade 

da mãe e a DG, entre os dias de gestação e a produção aos 305 dias, e entre o ano do parto 

e os dias de gestação. 

Todos os valores significativos foram avaliados para um nível de confiança de 

0,05. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Duração gestação 

Foram observados 1263 partos em 435 animais diferentes. Nesses partos, a mé-

dia da DG foi de 278,3 ± 5,6 dias (± desvio-padrão) sem considerar qualquer outro fator. 

O intervalo de confiança de 95% foi de 278,0 a 278,6 dias. Na Tabela 8 e Figura 

6 encontra-se descrito os quartis e a distribuição, respetivamente. 

 

Tabela 8 - Quartis da duração de gestação do estudo. 

 
 

 

 
Figura 6 - Distribuição do número de partos pela duração de gestação em dias. 

 

 

 

 

 

     

100.0% maximum 300 

99.5%  294 

97.5%  289 

90.0%  285 

75.0% quartile 282 

50.0% median 279 

25.0% quartile 275 

10.0%  272 

2.5%  267 

0.5%  258 

0.0% minimum 252 



Duração gestação em bovinos leiteiros 

 

27 
 

3.2. Sexo do Vitelo 

Considerando apenas os partos em que houve gestações simples e avaliando a 

diferença entre a DG no caso do vitelo ser do sexo masculino ou feminino, foi observado uma 

diferença significativa (p<0,001) da DG entre os machos e fêmeas de 1,6 dias. Os machos 

obtiveram uma média de 279,3 dias e as fêmeas 277,7 dias, como mostra a seguinte tabela:  

 

Tabela 9 - Efeito do sexo do vitelo na duração de gestação. 

Sexo do vitelo 
Duração da gestação 

(Média ± Desvio Padrão) 

Valor de P 

Macho (n=623) 

Fêmea (n=588) 

279.3 ± 5.3 

P<0.001 

277.7 ± 5.5 

 

3.3. Raça mãe 

Neste estudo, a raça da mãe não apresentou diferenças significativas (P>0.05) na 

DG. A Tabela 10 resume os resultados de partos com fêmeas puras ou cruzadas de Holstein-

Friesian com as seguintes raças, sendo o pai sempre de raça Holstein-Friesian. 

 

Tabela 10 - Diferenças entre a duração de gestação nas diferentes raças das mães. 

 

Raça da mãe Número 

de partos 

Duração da gestação 

(Média ± Desvio Padrão) 

HOLSTEIN-FRIESIAN 870 277,82 ± 5,51 

XX MONTBÉLIARDE 18 276,56 ± 4,71 

XX BROWN SWISS 26 278,62 ± 6,06 

XX JERSEY 31 276,29 ± 4,62 
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3.4. Raça pai 

Quando considerada a raça do pai, observou-se uma DG maior em touros das 

raças Limousin, Aberdeen Angus e Brown Swiss comparativamente a touros das raças 

Holstein-Friesian e Red Holstein-Friesian. Estas diferenças foram significativas (p<0,001). Na 

Tabela 11 encontra-se representada a média de DG e número de partos registados para cada 

raça.  

 

Tabela 11  - Efeito da raça do pai na duração de gestação. 

 

Raça do pai Número 

de partos 

Duração da gestação (Mé-

dia ± Desvio Padrão) 

Aberdeen Angus  75 280,0 ± 5,5 a,b 

Belgian Blue 17 279,9 ± 5,0 a,b,c,d 

Holstein-Friesian 972 277,8 ± 5,4 c,d 

Red Holstein-Friesian 22 275,7 ± 5,1 d 

Jersey 24 279,4 ± 4,2 a,b,c,d 

Limousin 18 284,2 ± 7,1a 

Minhota 10 282,7 ± 4,9 a,b,c 

Montbéliarde 21 280,0 ± 8,6 a,b,c,d 

Brown Swiss 46 282,0 ± 5,9 a,b 

Red Swedish 10 278,5 ± 3,2 a,b,c,d 

Outra 48 278,9 ± 4,4 b,c,d 

Letras diferentes na mesma coluna: P<0.001 
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3.5. Efeito individual do pai 

Na Tabela 12 podemos observar a média obtida no estudo, o desvio padrão e o 

desvio em dias entre a média do touro e a média da raça neste estudo. Houve diferenças 

significativas (P<0,05) entre alguns touros de raça Holstein-Friesian. 

 

Tabela 12 - Diferenças de duração de gestação entre touros de raça Holstein-Friesian. 

 

Nome touro Número 

de partos 

Duração da gestação 

(Média ± Desvio Padrão) 

Desvio para a Média 

(dias) 

BINAS ISY 25 274,16 ± 5,91 d -3,64 

CLIMB ISY 14 276,21 ± 4,48 c,d -1,59 

ESTUDANTE 14 278,00 ± 4,15 b,c,d 0,20 

FIRENZA 19 282,37 ± 5,36 a,b 4,57 

FLORIJN 32 280,25 ± 4,93 a,b,c 2,45 

JACOBE 26 283,85 ± 6,27 a 6,05 

KAMPMAN 16 276,69 ± 6,28 c,d -1,11 

SPARTEN 17 276,47 ± 4,61 c,d -1,33 

TOYSTORY 19 275,84 ± 2,89 c,d -1,96 

Letras diferentes na mesma coluna: P<0.05 
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3.6. Idade mãe e duração de gestação 

No gráfico 2, observa-se a distribuição das DG’s dos partos observados com a 

idade da mãe em meses. Existe uma correlação (polinomial de grau 2) muito significativa mas 

baixa (r= 0,23; r2=0,06; p<0,001; n=1211) entre a idade da vaca e a duração de gestações 

simples. De igual forma, a correlação entre o número de parições e a duração de gestação foi 

muito baixa (r=0,22; r2=0,05; p<0,001; n=1211). Foram observadas diferenças muito signifi-

cativas (p<0,001) entre a duração de gestação de primíparas e de vacas adultas (mais do que 

um parto), com uma diferença média de 2,3 dias, como se pode verificar na Tabela 13. 

 

Gráfico 2 - Variação da duração de gestação em dias em relação com a idade da vaca em semanas. 

Linhas a tracejado: Intervalo de confiança de 95%; r= 0,23; r2=0,06; p<0,001; n=1211 

 

Tabela 13 - Diferença entre a duração de gestação (dias) em vacas primíparas e multíparas. 

 

Paridade 
Duração da gestação 

(Média ± Desvio Padrão) 

Valor de P 

Primípara (n=382)  

Multípara (n=881) 

276.7 ± 5.3 
P<0.001 

279.0 ± 5.6 
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3.7. Efeito gemelaridade 

Foram observados 52 partos gemelares em 46 animais diferentes, ou seja de to-

dos os partos observados 4,1% foram partos gemelares (52/1263). Dos partos gemelares 31% 

deram origem a dois machos (16/52), outros 31% a duas fêmeas (16/52) e 38% dos partos 

deram origem a um macho e uma fêmea (20/52).  

Na Tabela 14, observa-se que as gestações gemelares são mais curtas, com uma 

diferença de 5,7 dias em relação às gestações simples. 

Não foram observadas diferenças significativas na DG e o sexo dos vitelos. 

Tabela 14 - Diferenças da duração de gestação entre gestações simples e gemelares. 

 

Gestação 
Duração da gestação 

(Média ± Desvio Padrão) 

Valor de P 

Simples (n=1211) 

Gémeos (n=52) 

278.5 ± 5.5 

P<0.001 

272.8 ± 6.5 

 

3.8. Efeito do mês  

Relativamente ao mês e independentemente do ano em questão, observou-se que 

as vacas paridas em maio, junho e julho tiveram uma duração de gestação menor que em 

janeiro, coincidindo assim os meses quentes com menor DG (Tabela 15). 
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Tabela 15 - Diferenças da duração de gestação entre os diferentes meses do ano.  

 

Mês de 

parto 

Número 

de partos 

Duração da gestação 

(Média ± Desvio Padrão) 

Janeiro 133 279,9±5,3 a 

Fevereiro 94 278,2±5,0 a,b 

Março 105 278,7±4,5 a,b 

Abril 117 278,9±5,7 a,b 

Maio 106 277,2±5,0 b 

Junho 92 277,2±5,6 b 

Julho 95 276,8±5,7 b 

Agosto 112 278,1±5,2 a,b 

Setembro 104 278,1±5,8 a,b 

Outubro 111 277,8±6,4 a,b 

Novembro 99 278,9±6,5 a,b 

Dezembro 95 279,1±5,9 a,b 

Diferentes letras (a-b) significam P<0.05 

 

3.9. Mortalidade perinatal e neonatal 

Foi registado 9,5% de nados-mortos ou vitelos que morreram nos primeiros 7 dias 

após nascimento (120/1263) sendo que 8,4% (106/1263) ocorreu nas primeiras 48 horas. 

Considerando apenas os partos simples, registou-se uma mortalidade de 8,7% (105/1211): 

7,5% ocorreu nas primeiras 48 horas (91/1211) e 1,2% (14/1211) entre as 48 horas e os 7 

dias de vida. Nos partos gemelares, observou-se uma mortalidade de 20,2% (21/104), em que 
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todos os vitelos morreram nas primeiras 48 horas. De referir que em 11,5% dos partos geme-

lares morreram ambos os vitelos (6/52) e em 17,3% morreu apenas 1 dos vitelos perfazendo 

um total de 28,8% dos partos gemelares em que se observou pelo menos 1 vitelo morto.  

Nas vacas primíparas, observou-se uma percentagem de 13,3% de mortalidade 

nos vitelos (51/383) sendo que 12,3% (47/383) foram nas primeiras 48 horas, enquanto que 

nas multíparas obteve-se 7,8% de mortalidade (69/880; P<0.001) sendo que 6,7% (59/880; 

P<0.001) ocorreram nas primeiras 48 horas. Foi ainda observado que novilhas com partos 

simples nas quais ocorreu mortalidade neonatal tiveram uma DG de 278,5 ± 7,7 dias (n=42) 

enquanto que nos partos normais foi de 276,5 ± 4,8 dias (n=337; P< 0.001). Nas vacas adultas 

as diferenças da DG não foram significativas (P>0.05). 

Foi possível observar que a menor percentagem de mortalidade (6,1%; 56/906) 

ocorreu em DG dentro de um desvio padrão (intervalo entre 273 e 283 dias) aumentando a 

mortalidade com a aproximação dos extremos da DG (duração da gestação <268 e >289 dias 

obtiveram 19,3%; 11/57; P<0.001; Tabela 16). 

 
Tabela 16 – Número de vitelos mortos e percentagem de mortalidade de acordo com a duração de 

gestação (P<0.001). 

Intervalos da duração 

de gestação 

Número             

vitelos mortos 

Número             

Partos 

Percentagem 

>289 5 24 20,8% 

284-289 17 161 10,6% 

273-283 56 916 6,1% 

268 - 272 12 129 9,3% 

<268 6 33 18,2% 
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3.10. Dias de lactação 

O grupo com lactações infe-

riores a 250 dias e o grupo com lacta-

ções superiores a 500 dias apresenta-

ram DG com diferenças significativas 

(P<0,05) comparativamente ao grupo 

com lactações entre 451 e 500 dias (Ta-

bela 17). 

 

3.11. Produção leiteira 

Observou-se uma associa-

ção estaticamente significativa (P<0.01) 

entre a DG e a produção leiteira esti-

mada aos 305 dias (Tabela 18). A DG no 

grupo inferior a 8.000 kg foi menor que 

no grupo de 10.001 a 12.000 e no grupo 

superior a 12.000 kg.  Entre o grupo me-

nos produtivo e o grupo mais produtivo a diferença foi de 3,4 dias. 

 

Tabela 18 - Diferenças na duração de gestação entre diferentes grupos produtivos, tendo em consi-

deração a produção padrão aos 305 dias. 

Produção 305 dias (kg) Número de 

lactações 

Duração da gestação 

(Média ± Desvio Padrão) 

<8.000 319 277,7 ± 6,0a 

8.001-10.000 541 278,2 ± 5,2a,b 

10.001-12.000 245 278,9 ± 5,4b,c 

> 12000 29 281,1 ± 5,4c 

Diferentes letras (a-c) significam P<0.01 

 

Tabela 17 - Duração de gestação em relação à dura-

ção de lactação seguinte. 

Dias 

Lactação 

Número de 

lactações 

Média ± DP 

<250 95 279,3 ± 5,5a 

251-300 268 278,3 ± 5,3 

301-350 334 278,2 ± 5,5 

351-400 187 278,1 ± 5,0 

401-450 119 278,0 ± 5,3 

451-500 53 276,3 ± 7,3b 

>500 78 279,7 ± 6,1a 

 

Diferentes letras (a-b) significam P<0.05 
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Foi observada uma correlação significativa, embora muito baixa, entre a DG e a 

produção estimada aos 305 dias para o grupo de vacas com uma duração de lactação entre 

251 e 300 dias (r = 0,20; r2 = 0,03; n = 334; P< 0,001; Gráfico 3). Uma correlação similar (r = 

0,20; r2 = 0,04; n = 187; P< 0,01) foi observada no grupo de vacas com uma duração de 

lactação entre 301 e 350 dias.  

Foi também possível observar que os animais com gestações mais curtas foram 

os que produziram menos leite diariamente. Os animais com gestações longas produziram, 

em média, mais 1,9 quilos diários, como se pode observar na Tabela 19.  

 

Tabela 19 - Diferenças na duração de gestação entre diferentes grupos produtivos, tendo em conside-

ração a produção padrão aos 305 dias. 

 

Dias gestação Número Média quilos diários 

(Média ± Desvio Padrão) 

<273 194 27,7 ± 4,8a 

273-284 781 28,8 ± 4,7b 

>284 159 29,6 ± 5,4b 

Letras (a-b) significam P<0.001 

 

 

 

 

Linha tracejada: Intervalo de 
confiança de 95%. 
r2= 0,03; n= 334; P< 0,001 

 
Gráfico 3 - Correlação entre os dias 
de gestação e a produção aos 305 
dias. 



Duração gestação em bovinos leiteiros 

 

36 
 

3.12. Evolução ao longo dos anos 

Foi observada uma baixa correlação negativa (r=0,14; n=1263; p<0,001) entre os 

anos de 2000 e 2017 e a DG (Gráfico 3). Esta correlação manteve-se quando se consideram 

as vacas adultas (r=0,15; r2= 0,02; n=880;  p<0,001) em separado. 

Foi observado que as diferenças estatisticamente significativas (p<0,01) se en-

contram entre o ano de 2002 e a maioria dos anos de 2009 a 2016 (Tabela 20). 

  

 

 

 

Linha tracejada: Intervalo de con-
fiança de 95%. r=0,14; r2= 0,02; 
n= 1263; P< 0,001 

 
Gráfico 4 - Correlação entre o 
ano do parto e os dias de ges-
tação. 
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Tabela 20 - Evolução da duração de gestação entre os diferentes anos.  

Ano Número Duração gestação  (Média ± Desvio Padrão) 

2000 51 278,3 ± 4,5 

2001 56 280,3 ± 6,5 

2002 70 281,1 ± 6,0 a 

2003 67 278,8 ± 4,8 

2004 68 278,2 ± 5,1 

2005 60 279,4 ± 5,0 

2006 52 278,4 ± 6,2 

2007 63 278,9 ± 5,7 

2008 73 278,7 ± 6,4 

2009 69 276,8 ± 5,1 b 

2010 68 277,5 ± 6,7 b 

2011 71 277,8 ± 5,0 b 

2012 72 277,3 ± 7,1 b 

2013 81 278,5 ± 5,5 

2014 87 278,0 ± 5,1 b 

2015 92 277,0 ± 4,9 b 

2016 105 277,4 ± 4,6 b 

2017 58 278,3 ± 5,3 

Diferentes letras (a-b) significam P<0.01 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 Duração gestação 

A DG média foi de 278,5 dias para partos simples, sendo valores semelhantes ao 

trabalho de Norton Jr. (1956), Foote (1981) e Norman et al. (2009) que obtiveram médias 

próximas de 278 dias de gestação. A DG média foi ligeiramente inferior aos resultados de 

Silva et al. (1992), Nogalski e Piwczyński (2012) e de Fouz et al. (2013) que obtiveram  280, 

279,1 e 279,16 dias respetivamente. Estas ligeiras diferenças podem em parte ser devidas a 

diferenças genéticas de origem maternal e paternal nas diferentes populações.  

 

4.2 Sexo do Vitelo 

O sexo do vitelo influenciou a DG sendo que as fêmeas tiveram uma DG média 

de 277,7 dias, menos 1,6 dias que os machos (279,3 dias). Estes resultados aproximam-se 

dos publicados por Nogalski e Piwczyński (2012) que apresenta uma média de 278,1 e 279,9 

dias para fêmeas e machos respetivamente. No entanto, a diferença apresentada neste es-

tudo é maior do que os resultados apresentados por Silva et al. (1992), Norman et al. (2009) 

e Vieira-Neto et al. (2017), cujas diferenças variaram entre 1,1 e 1,3 dias. Em todos os estudos 

mencionados, as fêmeas apresentam uma DG menor que os machos. 

 

4.3 Raça da Mãe  

O facto de os resultados não apresentarem diferenças estatisticamente significa-

tivas, pode ser justificado pelo número reduzido de fêmeas de outras raças comparativamente 

ao número de fêmeas Holstein-Friesian presentes neste estudo. 

Dhakal et al. (2013), num estudo semelhante, observaram que os partos em que 

o pai era Holstein-Friesian e a mãe cruzada de Jersey tinham uma gestação mais curta 0,6 

dias (273,6 ± 0,7), do que os partos em que ambos os progenitores eram de raça Holstein-

Friesian (274,2 ± 0,7 dias). No presente trabalho, a DG foi 1,53 dias mais curta para as vacas 

cruzadas de Jersey (276,29 ± 4,62 dias) quando comparadas com as Holstein-Friesian 

(277,82 ± 5,51 dias). 
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Blöttner et al. (2011) observaram que fêmeas cruzadas da raça Brown Swiss com 

Holstein-Friesian quando beneficiadas com touros da raça Holstein-Friesian apresentaram 

uma DG de 282 dias enquanto que para os animais puros Holstein-Friesian foi de 280 dias, 

não obtendo o autor diferenças significativas entre os 2 grupos. Norman et al. (2009) refere 

que vacas puras Brown Swiss têm uma DG superior às Holstein-Friesian (287 dias para os 

animais Brown Swiss e 278 dias para as Holstein-Friesian). No presente estudo também se 

verificou um aumento da DG mas em apenas 0,8 dias (277,82 dias para a Holstein-Friesian e 

278,62 para a Brown Swiss). 

 Não foram encontrados estudos em que fosse avaliada a DG para vacas cruza-

das de Holstein-Friesian com a raça Montbéliarde e beneficiadas com Holstein-Friesian. O 

presente trabalho também não obteve diferenças significativas, pelo que um novo estudo com 

maior poder estatístico será necessário para avaliar esta situação.  

Ainda em relação à mãe, Norman et al. (2011) refere que as filhas de fêmeas 

Holstein-Friesian com DG’s elevadas também têm uma DG superior à média, acontecendo o 

mesmo com as fêmeas com DG’s inferiores à média. Nesse trabalho, os autores observaram 

que as filhas de vacas com DG inferior a 271 dias apresentavam uma diferença de 3,5 dias 

comparativamente às filhas de vacas com DG superiores a 286 dias.  

 

4.4 Raça do pai 

Os resultados deste estudo demonstraram que vacas Holstein-Friesian insemina-

das com touros das raças Limousin, Aberdeen Angus e Brown Swiss apresentam DG’s signi-

ficativamente maiores que as inseminadas com os da raça Holstein-Friesian.  

Os touros Holstein-Friesian apresentaram uma média de 277,8 dias, valor inferior 

ao que apresentam autores como Fouz et al. (2013) que observaram uma duração de 279,2 

dias, mas semelhantes ao de Norman et al. (2009) com uma duração de 278 dias.  

Em relação à inseminação com as raças Limousin e Belgian Blue, Fouz et al. 

(2013) obtiveram 285,1 e 281,48 dias de DG, respetivamente. Estes valores são superiores 

aos obtidos no presente estudo, embora Fouz et al. (2013) tenham obtido para a raça Limou-

sin mais 5,94 dias comparativamente à raça Holstein-Friesian e para o Belgian Blue mais 2,32 

dias. No nosso estudo, estas diferenças foram de 6,4 e 2,1, respetivamente, ou seja, as dife-

renças encontradas em ambos os estudos são semelhantes. 
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Fitzgerald et al. (2015) também observaram uma diferença de 2,34 dias para as 

vacas da raça Holstein-Friesian beneficiadas com o sémen de Belgian Blue. Estes autores 

referem ainda uma diferença de 2,61 dias a mais na DG no cruzamento de animais Holstein-

Friesian com Aberdeen Angus. No presente estudo, obtivemos uma diferença de 2,2 dias em 

circunstâncias similares, e apesar de Fitzgerald et al. (2015) terem observado uma DG de 

283,42 dias, enquanto no nosso estudo se observou de 280 dias, a diferença manteve-se na 

mesma direção. 

 

4.5 Efeito individual do pai 

Com os dados do presente estudo podemos observar uma diferença significativa 

de 9,69 dias entre os 2 extremos, sendo que os dados obtidos estão na sua maioria de acordo 

com os dados genéticos expostos no website da empresa “Accelerated Genetics" 

(www.accelgen.com, consultado em 25 de outubro de 2017), que a partir de agosto de 2017 

introduziu a informação relativa à diferença da DG do touro em relação à média da raça 

(Gestation Length - Council on Dairy Cattle Breeding). As diferenças apontadas pela 

Accelerated Genetics, em dias, são as seguintes: touro Binas Isy (-0,70), touro Climb Isy (-

0,80), touro Estudante (-0,30), touro Firenza (3,00), touro Florijn (1,00), touro Jacobe (2,60), 

touro Kampman (-0,70), touro Sparten (1,50) e touro Toystory (-1,90). O touro Sparten, é uma 

exceção, uma vez que se observou a partir dos nos nossos dados uma duração inferior à 

média, enquanto que na sua avaliação genética tem um valor de 1,5 dias superior à média.  

Esta diferença pode ser explicada por ser o único touro da lista em que foi utilizado sémen 

sexado além do convencional, obtendo um número de fêmeas muito superior ao de machos 

(5 machos e 12 fêmeas). O facto de as empresas de genética bovina terem começado a incluir 

informação relativa à DG para os touros reforça o facto de que o touro desempenha um papel 

importante na DG. Norman et al. (2009)  também observaram uma diferença de 10,7 dias 

entre os 2 extremos de DG de diferentes touros da raça Holstein-Friesian (o touro com DG 

mais baixa foi o Fire (-5,4 dias) e o touro com DG mais elevada foi o Sovereign (5,3 dias).  

 

4.6 Idade da mãe e lactação 

Apesar da correlação entre a idade da mãe e a DG no nosso estudo ser baixa (r= 

0,23), os animais mais jovens apresentam uma DG menor. Norman et al. (2009) descreveram 

que novilhas da raça Holstein-Friesian com idade de conceção entre os 14 e os 15 meses têm 

http://www.accelgen.com/
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uma DG 1,8 dias menor que a média. Este efeito é ainda maior em novilhas mais jovens e vai 

diminuindo a diferença quanto mais tarde é a inseminação fecundante. Os autores referem 

que o tamanho da mãe possa influenciar a DG, estando dessa forma associada à idade da 

mãe e ao número de gestações. Por isso, as novilhas têm em média uma gestação de menor 

duração que as vacas adultas. Vieira-Neto et al. (2017) referiram que as vacas tinham uma 

DG mais curta no primeiro parto que nos partos seguintes, sendo que não se regista um au-

mento significativo nas lactações seguintes. McGuirk et al. (1999) também referiram uma me-

nor DG em novilhas aumentando na segunda e terceira lactação, associando às novilhas uma 

maior dificuldade no parto e maior incidência de mortalidade peri e neonatal. 

 

4.7 Efeito gemelaridade 

No nosso estudo, os partos gemelares apresentaram menos 5,7 dias de gestação 

que os partos normais, o que está em concordância com o reportado por outros autores como 

Echternkamp e Gregory (1999), Tomasek et al. (2016) e Vieira-Neto et al. (2017). Todos os 

autores observaram menor duração em cerca de 5 dias: Echternkamp e Gregory (1999) ob-

teve 5,7 dias a menos e Tomasek et al. (2016) menos 5,2 dias para as vacas. Vieira-Neto et 

al. (2017) refere menor DG e classifica esta pelo sexo dos vitelos, sendo que partos com duas 

fêmeas (274,3 ± 0,7 dias) e com uma fêmea e um macho (273,6 ± 0,5 dias) obtiveram menor 

duração do que os partos com dois machos (277,3 ± 0,6 dias).  

 

4.8 Efeito do mês  

No mês de janeiro observou-se uma duração significativamente maior que nos meses 

de maio, junho e julho (cerca de 3 dias), coincidindo estes últimos com meses quentes. Estas 

observações estão de acordo com a literatura científica na qual se refere que os partos nos 

meses quentes são mais curtos que os partos nos meses frios (Mcclintock et al., 2003; 

Tomasek et al., 2016) provavelmente pelo stress térmico (Tao e Dahl, 2013; Vieira-Neto et al., 

2017). 

Norman et al.(2009) observaram uma variação de 2 dias na DG nos diferentes meses 

do ano nas vacas de raça Holstein-Friesian, sendo que o mês de conceção com menor dura-

ção foi o de outubro, correspondendo sensivelmente ao mês de julho para o parto. Estes 

autores referem, ainda, que separaram os dados do mês de conceção por zonas geográficas 

para avaliar o efeito da temperatura e humidade elevada na DG. Observaram, que a DG nos 

animais localizados a norte (próximos da fronteira do Canadá) têm uma variação ao longo do 
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ano de 1,6 e 1,8 dias em novilhas e vacas adultas, respetivamente. Os animais localizados 

no sudeste americano, com temperaturas mais elevadas no verão, apresentaram uma dife-

rença de 2,5 dias para vacas adultas e 2,6 dias para novilhas.  

 McGuirk et al. (1999) referem também que no inverno ocorrem gestações com maior 

duração e estas estão associadas a maiores dificuldades no parto, vitelos maiores e maior 

incidência de nados-mortos. 

 

4.9 Mortalidade perinatal e neonatal 

Norman et al. (2011) referem no seu estudo que em gestações inferiores a 271 

dias observou-se 12,5% de mortalidade neonatal, baixando para 6,1% entre os 272 e os 273 

dias de gestação e situando-se entre os 3% e os 4,5% acima desses dias. Observa-se no 

presente trabalho a mesma tendência de menor percentagem de nados-mortos nas DG mais 

próximas da média, sendo mais elevada nos extremos, apesar de usarmos intervalos diferen-

tes do estudo referido. Vieira-Neto et al. (2017) referem também uma maior incidência de 

nados-mortos em gestações de curta duração, não observando diferenças entre os partos de 

durações médias ou de durações longas. 

Meyer et al. (2000) também constataram que os partos com DG mais próximos da 

média (quatro dias abaixo da média e dois acima) têm menor incidência de nados-mortos até 

às 48 horas de vida, tendo os partos ocorridos neste intervalo menos 25,7% de nados-mortos 

que gestações com duração mais afastada da média. Estes autores referem ainda que as 

vacas primíparas têm um maior índice de nados-mortos que as vacas multíparas, sendo de 

11% para as primíparas e de 5,7% para as multíparas. Os nossos resultados foram seme-

lhantes obtendo-se nas novilhas 12,3% (47/383) de mortalidade nas primeiras 48 horas, en-

quanto que nas multíparas obtivemos 6,7% (59/880). 

Os resultados obtidos por Maturana et al. (2008) estão de acordo com o referido 

anteriormente, sendo que em novilhas, gestações curtas estão associadas a maior incidência 

de nados-mortos acrescentando que gestações longas estão associadas tanto a maior inci-

dência de nados-mortos como a maior incidência de distocias. 

McGuirk et al. (1999) e Mcclintock et al. (2003) referem apenas que gestações 

com maior duração estão associadas a vitelos maiores, maior incidência de distocia e de na-

dos-mortos. 
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Neste trabalho foi observado uma mortalidade nos vitelos até às 48 horas de 

20,2% (21/104) nos partos gemelares, significativamente maior que nos partos simples em 

que se registou uma mortalidade de 8,4% (106/1263). No estudo de Day et al. (1995) referem 

que 84,26% dos vitelos de partos simples sobreviveram, enquanto que de partos gemelares 

apenas sobreviveram 58,37%, correspondendo a uma taxa de mortalidade de bastante supe-

rior também. Echternkamp e Gregory (1999) refere que a sobrevivência dos vitelos está as-

sociada ao facto de gestações gemelares terem uma DG mais curta.  

4.10 Dias de lactação 

No presente estudo, observou-se que a DG das lactações com uma duração entre 

os 451 e 500 dias foram significativamente menores que a DG das lactações com menos de 

250 dias e mais de 500 dias. Norman et al. (2009) observaram que a DG diminui com o au-

mento dos dias de lactação.  Estes autores reportam uma diferença de 0,7 dias entre as lac-

tações inferiores a 250 dias e as lactações entre 451 e 500 dias, enquanto que neste trabalho 

obtivemos uma diferença de 3 dias. A tendência observada por Norman et al. (2009) é notada 

nos nossos dados, exceto nos animais que tiveram mais de 500 dias de lactação, em que se 

verificou um aumento significativo da média de DG ao contrário do que que foi referido pelo 

autor.  

 

4.11 Produção de leite 

Norman et al. (2009) observaram que a DG aumentou com o aumento da produ-

ção leiteira aos 305 dias, o que foi confirmado no presente estudo. Estes autores referem um 

aumento de 0,6 dias, enquanto que no nosso estudo observámos um aumento de 3,4 dias. 

Tomasek et al. (2016) também registaram uma diferença de 2,4 dias comparando uma explo-

ração de elevada produção com outra de baixa produção. Tomasek et al. (2016) referiram que 

uma possível explicação para esta diferença possa ser pelos níveis mais baixos de progeste-

rona circulante nos animais mais produtivos descrito por Lopez et al. (2005). Segundo Mann 

et al. (2006) esses níveis baixos de progesterona podem diminuir o crescimento do embrião 

nas fases iniciais, que leva Tomasek et al. (2016) a afirmarem que animais muito produtivos 

possam ter gestações mais longas quando comparados com animais menos produtivos.  

Vieira-Neto et al. (2017) avaliaram a influência da DG na produção diária de leite, 

classificando as DGs em gestações curtas (um desvio padrão abaixo da média), gestações 

longas (um desvio padrão acima da média) e gestações médias (as que estavam dentro da-

queles valores). Estes investigadores observaram que as vacas com gestações curtas foram 

as que produziram menos e as de gestações médias as que produziram mais litros diários de 
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leite, em média. Dividindo os nossos resultados da mesma forma, verificámos que os animais 

mais produtivos são os que têm mais dias de gestação, estes dados estão de acordo com o 

obtido por Vieira-Neto et al. (2017) para os animais com mais do que uma lactação. 

Algo a ter em atenção é que multíparas com maior DG significa que serão animais 

com mais dias no período de secagem, o que pode representar um aumento da produção na 

lactação seguinte se esses animais tiverem um período seco relativamente curto. Segundo  

Kok et al. (2017) animais com um período curto de secagem (entre 3 a 5 semanas) produzem 

menos 1,2 quilogramas de leite por dia (24,5 ± 0,6 quilogramas; P<0,05) na lactação seguinte 

que animais com um período normal de secagem (6 a 8 semanas) (25,7 ± 0,6 quilogramas; 

P<0,05). 

 

4.12 Evolução ao longo dos anos 

Silva et al. (1992) observaram ao longo dos 52 anos de estudo um aumento da 

DG. Por essa diferença ser relativamente pequena (cerca de 4 dias), ponderaram que possa 

ter sido devida a uma redução do número de partos prematuros. No entanto, outros autores 

(Kumar et al., 2016) chegaram a resultados semelhantes observando uma diferença de 3,28 

dias de aumento ao  longo de 39 anos.  

No presente estudo apresentou diferenças significativas na DG entre o ano de 

2002 com os anos de 2009 a 2012 e de 2014 a 2016, não havendo diferenças entre os res-

tantes anos. Observou-se que o ano de 2002 apresentou aproximadamente mais 4 dias que 

o ano de 2009. Visto que a amostra não é grande, e como esta diferença se demonstrou 

pontualmente, num único ano (2002), provavelmente algum ou alguns fatores não estudados 

no presente trabalho tenham contribuído para estre resultado. 
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho permitiu concluir que, de uma forma geral, os dados obtidos 

a partir da exploração estudada estão de acordo com o descrito na literatura científica. 

A DG média foi de 278,5 e mostrou ter relação com outros parâmetros avaliados. 

O sexo do vitelo obteve uma diferença significativa entre os machos e fêmeas, assim como 

para a raça do pai e a diferença entre primíparas e multíparas. 

Quando se verifica uma gestação gemelar também se obteve uma gestação de 

menor duração. Os partos nos meses quentes tiveram diferenças dos meses frios, sendo que 

no verão os partos foram mais curtos. 

Parâmetros como raça da mãe, efeito ao longo dos anos, partos com nados-mor-

tos, os dias de lactação e a produção precisam de mais dados para ter conclusões significa-

tivas, no entanto parece existir uma tendência para os dados estarem de acordo com a bibli-

ografia. 

Pelos dados presentes e pela bibliografia pudemos concluir que não parece haver 

vantagens em tentar encurtar a DG e devem ser efetuados mais estudos para relacionar qual-

quer tentativa de alterar a DG com vantagens económicas. Gestações curtas aparentam ser 

menos produtivas e ter maior percentagem de nados mortos que a média, sendo que gesta-

ções longas, apesar de serem mais produtivas, também estão associadas a maior índice de 

nados-mortos. 

Em suma, com as informações obtidas podemos prever com maior precisão, nas 

nossas condições de produção, a data de parto e assim planear as atividades envolvidas no 

parto, nomeadamente a secagem e o maneio alimentar antes do parto. Devemos ter em conta 

todos os fatores referidos anteriormente dando maior ênfase aos que criaram maiores varia-

ções nomeadamente a raça do pai, o sexo do vitelo, principalmente em situações de uso de 

sémen sexado, e a presença de gémeos e esperar gestações menores quando a data prevista 

de parto é nos meses mais quentes.  
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