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“Recomeça… 

Se puderes, 

Sem angústia e sem pressa. 

E os passos que deres, 

Nesse caminho duro 

Do futuro, 

Dá-os em liberdade. 

Enquanto não alcances 

Não descanses 

De nenhum fruto queiras só metade” 

Miguel Torga, 1993 
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Resumo 

As emergências obstétricas englobam todas as condições relacionadas com a 

gestação da vaca que, se não solucionadas rapidamente, colocam em risco a vida do animal 

e o seu futuro reprodutivo, bem como a vida do vitelo. Desta forma, as emergências em 

bovinos constituem uma parte importante na clínica de grandes animais e o Médico 

Veterinário deve estar devidamente preparado para agir rápida e corretamente, de forma 

minimizar as consequências destas condições. 

Neste trabalho, as emergências obstétricas foram divididas em três categorias, 

consoante o período em que é mais provável que ocorram: durante a gestação, durante o 

parto e após o parto. As condições foram selecionadas pela elevada casuística e/ou pela sua 

gravidade. Assim, durante a gestação serão abordadas o aborto, o prolapso vaginal/cervical 

e a hidropisia fetal; durante o parto, a distócia e a torção uterina; e após o parto, o prolapso 

uterino e o trauma/hemorragia uterina. 

Apesar de existir bastante bibliografia disponível sobre as condições referidas, poucas 

são as que as juntam e tratam como verdadeiras emergências, sendo difícil para o Médico 

Veterinário encontrar rapidamente e num só local as principais emergências obstétricas que 

ocorrem na clínica de bovinos.  

O presente trabalho visa compilar informação da bibliografia disponível sobre as 

principais emergências obstétricas na clínica de bovinos, nomeadamente sobre etiopatogenia, 

sinais clínicos, diagnóstico e diversos tratamentos disponíveis, seguido de apresentação de 

alguns casos clínicos acompanhados durante o estágio curricular. As emergências obstétricas 

representaram 34,2% da casuística obstétrica, sendo a distócia a principal emergência pelo 

qual os produtores requisitaram serviços médico-veterinários (77%). Não foi observado 

nenhum caso de hidropisia fetal nem de trauma/hemorragia uterina. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Emergências; reprodução; hidropisia; prolapso; aborto; distócia; torção 

uterina; trauma;  
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Abstract 

Obstetrics emergencies comprehend all disorders related to the gestation of the cow 

which, if not promptly resolved, might endanger the animal's life and reproductive future, as 

well as the life of the calf. Hence, emergencies in cattle constitute an important part of the large 

animal clinic and veterinarians must be properly prepared to act promptly and correctly in order 

to minimize the consequences of these disorders. 

In this study, obstetrics emergencies were divided into three categories, depending on 

the period in which they are most likely to occur: during gestation, during delivery and after 

delivery. The conditions were selected by their incidence and / or by their severity. Thus, during 

pregnancy, abortion, vaginal / cervical prolapse and fetal hydrops will be addressed; during 

delivery, dystocia and uterine torsion; and after delivery, uterine prolapse and trauma / uterine 

bleeding. 

Although there is a fair amount of publications available on the mentioned disorders, 

few are the ones that gather and treat them as real emergencies, making it difficult for 

veterinary professionals to find quickly and in one place the main obstetrics emergencies that 

occur in bovines.  

The present dissertation aims at compiling information on the main bovine obstetrics 

emergencies, regarding etiopathogenesis, clinical signs, diagnosis and treatment, followed by 

presentation of some clinical cases followed during the curricular. Obstetrics emergencies 

represented 34.2% of the cases of obstetrics, with dystocia being the main emergency 

requiring veterinary intervention (77%). No cases of fetal hydrops or trauma / uterine bleeding 

were observed. 

 

 

 

 

 

Key words: emergencies; reproduction; hydrops; prolapse, abortion; distocia; uterine torsion; 

trauma 
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I. Nota prévia 

O estágio final do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, do ano letivo 

2017/2018, decorreu no período de 4 de setembro de 2017 a 8 de maio de 2018, na área de 

Clínica de Bovinos, em três locais distintos: o Laboratório Segalab, em Argivai; a Fagricoop, 

em Vila Nova de Famalicão; e a Associação Agrícola de São Miguel (AASM), na Região 

Autónoma dos Açores, em São Miguel. 

No estágio no Laboratório Segalab houve oportunidade de acompanhar o diagnóstico 

laboratorial de algumas doenças como BVD, IBR e Paratuberculose que fazem parte do 

programa de controlo dessas mesmas doenças, o Bovicontrol; realizar as colheitas de sangue 

aos animais; acompanhar os testes de qualidade de leite feitos neste laboratório; e realizar as 

colheitas de amostras de leite (Gráfico 1).  

Nos estágios na Fagricoop e na AASM foi dada a oportunidade de acompanhar os 

Médicos Veterinários no campo e participar ativamente nas práticas da clínica de bovinos, 

nomeadamente, exames físicos, tratamentos, intervenções cirúrgicas, diagnósticos de 

gestação, etc. (Tabelas 1 e 2; Gráficos 2 e 3). Na Fagricoop foi também possível acompanhar 

as atividades da OPP, em que se realizaram provas de tuberculina e recolha de amostras de 

sangue e leite em bovinos para os programas de controlo da tuberculose, brucelose e leucose 

enzoótica bovina, e ainda recolha de amostras de sangue em pequenos ruminantes para o 

programa de controlo da brucelose.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Casuística acompanhada no Laboratório Segalab nos meses de setembro-outubro de 2017 
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Tabela 1: Casuística acompanhada na Fagricoop durante os meses de novembro 2017 a janeiro 2018 

Espécie Doença / Procedimento 
Nº 

casos 

Bovino 

Distócia 9 

Prolapso Vaginal 1 

Diagnósticos de gestação 894 

Retenção placentária 6 

Hipocalcemia 7 

Mastite 3 

Pneumonia 20 

Síndrome da Vaca Caída 3 

Deslocamento Abomaso Esquerda 10 

Indigestão 3 

Atonia Ruminal 4 

Timpanismo 1 

Prolapso retal 1 

Traumatismo 1 

Diarreia vitelos 15 

Desidratação vitelos 3 

Descorna 2 

Abcesso 1 

Abate de emergência 7 

 Testes de tuberculina 276 

 Recolha de amostras de sangue 231 

 Recolha de amostras de leite 32 

Suíno 
Castração 1 

Administração de ferro 14 

Caprino 
Clostridiose 1 

Recolha de amostras de sangue 127 
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Gráfico 2: Frequência relativa dos casos acompanhados na Fagricoop, agrupados por sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Frequência relativa dos casos acompanhados na AASM, agrupados por sistema. 
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Tabela 2: Casuística acompanhada na Associação Agrícola de São Miguel nos meses de fevereiro a 

maio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doença Nº casos 

Deslocamento abomaso esquerda 23 

Deslocamento abomaso direita 7 

Indigestão 16 

Diarreia 30 

Timpanismo 7 

Úlcera Abomaso 3 

Rutura esofágica 1 

Pneumonia 35 

Insuficiência Cardíaca 1 

Anemia 1 

Distócia 13 

Metrite 22 

Prolapso uterino 1 

Edema vaginal 1 

Aborto 2 

Retenção placentária 21 

Infeção urinária 1 

Hipocalcemia 23 

Síndrome da Vaca Caída 7 

Cetose 38 

Mastite 56 

Abcesso 9 

Carcinoma 3ª pálpebra 10 

Conjuntivite 28 

Úlcera olho 1 

Amputação teto 2 

Necropsia 18 

Pneumonia vitelos 34 

Diarreia vitelos 79 

Fratura membro anterior 1 

Infeção umbigo 1 

Hérnia umbilical 1 

Meningite 2 

Vacinação 60 
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II. Revisão Bibliográfica 

As emergências obstétricas nos bovinos apresentam-se, na sua maioria, como 

problemas reprodutivos primários que ameaçam a vida do animal, bem como o desempenho 

reprodutivo deste. Em animais gestantes, pode ser a vida do vitelo que está ameaçada. Estas 

condições devem ser então encaradas e resolvidas pelo Médico Veterinário com a máxima 

urgência, para que os danos por elas provocados sejam mínimos. A decisão de tratar um 

problema como uma emergência pode ser influenciada por fatores externos, tais como o valor 

económico/sentimental do animal e o comportamento e atitude do proprietário (Momont, 

2005). 

O desempenho reprodutivo representa uma das áreas com mais importância numa 

exploração de bovinos, já que o sucesso ou falha nos programas reprodutivos tem um efeito 

dramático na longevidade da vaca na manada e, com isso, efeitos nos lucros da exploração 

Tendo em conta que o ciclo reprodutivo da vaca é um dos parâmetros mais importantes na 

gestão da exploração, as emergências podem ser divididas de acordo com esse ciclo: 

emergências durante a gestação, emergências durante o parto e emergências após o parto 

(Brett & Meiring, 2015). 

 

A. Emergências durante a gestação 

1. Hidropisia Fetal 

 A hidropisia carateriza-se por uma acumulação anormal de fluido seroso nos tecidos 

e/ou cavidades do corpo do feto e/ou útero gravido, podendo o feto apresentar anasarca, 

hidrotórax ou ascite (Roberts, 1986; Jackson, 2004). No caso dos bovinos, a hidropisia fetal 

pode ocorrer na cavidade alantoide, na cavidade amniótica, na membrana corioalantóide da 

placenta e no próprio feto. A hidropisia fetal é normalmente esporádica e apenas a 

hidroalantóide e a hidrâmnios constituem uma verdadeira emergência (Momont, 2005). 

 A hidroalantóide é normalmente considerado um problema materno, relacionado com 

placentação anormal ou insuficiente, enquanto a hidrâmnios é considerada um problema fetal, 

causado por fetos com defeitos congénitos (Tabela 1) (Hillman & Gilbert, 2008). A ecografia 

transretal é um meio de diagnóstico que pode ajudar a distinguir os dois, uma vez que pode 

detetar placentomas anormais e fetos defeituosos (Scully, 2017). 

 Nos bovinos, a incidência das condições hidrópicas é estimada em 1 em cada 7.500 

gestações, mas aparenta estar a diminuir gradualmente ao longo dos anos, embora as razões 
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para que isto aconteça ainda não estejam completamente compreendidas (Jackson, 2004). 

No entanto, a incidência em gestações resultantes de embriões produzidos in vitro é maior e 

tem vindo a aumentar também devido ao aumento do uso desta técnica em animais de 

produção (1 em 200 gestações) (Sloss & Dufty, 1980; Farin et al., 2006).  

 

Tabela 3: Comparação entre hidroalantóide e hidrâmnios (Adaptado de Drost, 2015) 

Características Hidroalantóide Hidrâmnios 

Prevalência 85-95% 5-15% 

Desenvolvimento Rápido, < 1 mês Lento, ao longo de vários 

meses 

Forma do abdómen Redondo e tenso Piriforme, não tenso 

Palpação transretal de feto e 

placentomas 

Não se consegue palpar, útero 

muito esticado 

Podem ser palpados 

Características do fluido Aquoso, claro com cor âmbar Viscoso, pode conter mecónio 

Feto Pequeno, normal Com malformações 

Placenta Adventícia Normal 

Resultado de trocarterização Rápido reabastecimento Não ocorre reabastecimento 

Complicações Comum Incomum 

Resultado Aborto ou morte da vaca Parto no fim do tempo 

 

1.1. Hidroalantóide 

 Carateriza-se pela acumulação excessiva e progressiva de líquido na alantoide, 

principalmente no último trimestre da gestação. Ocorre esporadicamente tanto em bovinos de 

carne como em bovinos de leite e representa cerca de 90% das condições hidrópicas nas 

vacas gestantes (Roberts, 1986; Drost, 2015; Scully, 2017). 

 O líquido da alantóide é normalmente aquoso, claro e de cor âmbar, e resulta da 

excreção dos rins fetais. É este fluido que é libertado quando a “bolsa de água rebenta” 

durante o parto. Normalmente, o volume de líquido do alantoide em gestações no último 
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trimestre não ultrapassa os dez litros, mas em casos de hidroalantóide pode chegar aos 150-

250 (Roberts, 1986; Frazer, 1998; Peek, 2006). 

Os casos menos graves podem não ser facilmente diagnosticados e podem ser 

confundidos com gestações gemelares normais ou distensão abdominal por problemas 

gastrointestinais. Assim, nestes casos, a hidroalantóide só é diagnosticada no momento do 

parto, quando é expulso um grande volume de líquidos. As vacas que apresentem esta 

condição têm um maior risco de distócia, retenção das membranas fetais, atraso na involução 

uterina e metrite pós-parto (Momont, 2005). 

 

Etiopatogenia 

A etiopatogenia da hidroalantóide não é ainda completamente compreendida. No 

entanto, suspeita-se que a existência de problemas uterinos anteriores à gestação possa estar 

associada a esta condição uma vez que é relativamente mais frequente em animais mais 

velhos ou em vacas com placentações anormais (Frazer, 1998). A placentação adventícia, 

caraterizada por um número reduzido de placentomas de pequenas dimensões, está muitas 

vezes presente. Estas deficiências são devidas a problemas de desenvolvimento ou a 

doenças uterinas anteriores (Flores et al., 1977; Scully, 2017). 

As gestações que são resultado de tecnologias reprodutivas in vitro são mais 

propensas a problemas de placentação e, por isso, apresentam um maior risco de 

desenvolver hidroalantóide (Hillman & Gilbert, 2008). Assim, um historial de partos distócicos, 

remoção manual de retenções placentárias e metrite podem aumentar as hipóteses de uma 

vaca desenvolver hidroalantóide em gestações futuras (Frazer, 1998). As deficiências 

nutricionais foram também apontadas como possível causa desta condição (Flores et al., 

1977). 

 

Sinais clínicos  

Em vacas com hidroalantóide, o sinal clínico mais evidente é a distensão abdominal 

bilateral (Figura 1). Esta distensão ocorre de forma rápida, normalmente, em poucos dias ou 

semanas, durante o último trimestre da gestação (Hillman & Gilbert, 2008).Devido à distensão 

abdominal, a vaca apresenta-se dispneica, com taquicardia, anorética e sem atividade 

ruminal. O facto de o útero se encontrar dilatado e ocupar a maior parte da cavidade 

abdominal limita o consumo de alimento, pelo que estes animais apresentam geralmente uma 

baixa condição corporal (Roberts, 1986; Frazer, 1998; Peek, 2006; Drost, 2007). 
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O drástico aumento de peso conduz a estados de fraqueza e stresse físico, que 

resultam muitas vezes em problemas músculo-esqueléticos tais como fraturas de fémur, 

luxação coxofemoral ou sacroilíaca, rutura do tendão pré-púbico, hérnias (Roberts, 1986; 

Frazer, 1998; Peek, 2006) e prolapsos retais e vaginais (Jackson, 2004). Em estados mais 

avançados da doença, o animal apresenta dificuldades em se levantar ou já não o consegue 

fazer de todo (Jackson, 2004; Drost, 2007). 

À palpação transretal, o útero encontra-se muito dilatado, ocupando quase na 

totalidade o abdómen. Normalmente não é possível palpar o feto nem os placentomas 

(Momont, 2005; Drost, 2015). Outras vacas da exploração no mesmo período de gestação 

podem servir de controlo para os achados da palpação (Momont, 2005). Algumas vacas 

podem apresentar ainda condições metabólicas como hipoglicemia, hipocalcemia e cetose, 

secundárias à diminuição do consumo de alimento e necessidades nutricionais do feto 

(Hillman & Gilbert, 2008; Scully, 2017). A realização de paracentese abdominal pode ajudar a 

identificar o fluido como líquido alantoide e assim definir o diagnóstico (Jackson, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnósticos diferenciais 

É muito importante distinguir a hidroalantóide de outras doenças que provocam distensão 

abdominal, tais como:  

▪ Ascite; 

▪ Uroperitoneu devido a rutura da bexiga; 

▪ Massas abdominais; 

▪ Problemas gastrointestinais que resultem em timpanismo como obstrução 

intestinal e indigestão vagal; 

Figura 1: Distensão bilateral do abdómen devido a hidroalantóide (Adaptada de Drost, 2015) 
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▪ Distensões uterinas devido a hidrometra, piómetra ou gestações múltiplas 

(Jackson, 2004; Scully, 2017).  

 

Tratamento 

A decisão de tratar o animal deve ser baseada nas seguintes considerações: 

▪ Grau de distensão abdominal; 

▪ Condição da vaca, nomeadamente na sua capacidade de se alimentar e levantar-

se; 

▪ Viabilidade do feto; 

▪ Valor relativo da vaca e do feto; 

▪ Disponibilidade de maternidade (Jackson, 2004). 

O vitelo raramente é viável e o estado metabólico da vaca a seguir ao parto 

compromete a lactação seguinte. Como foi referido anteriormente, a hidroalantóide pode 

resultar de doenças uterinas pré-existentes, e por isso, pode haver reincidências em 

gestações posteriores (Momont, 2005). 

Todos estes fatores combinados, tornam a eutanásia ou o abate de emergência em 

matadouro a melhor opção. Se a vaca não se consegue levantar ou apresenta problemas 

músculo-esqueléticos graves deve ser eutanasiada in loco, caso contrário pode ser enviada 

para o matadouro (Momont, 2005; Scully, 2017) Se esta condição for negligenciada ou se se 

esperar muito tempo para tratar, a maioria dos animais vai progredir para colapso cardíaco, 

miopatias e, por fim, para uma Síndrome da Vaca Caída (Hillman & Gilbert, 2008) 

Se o proprietário não quiser refugar o animal e optar por tratá-lo, os objetivos do 

tratamento passam pela interrupção da gestação e expulsão dos líquidos. A cesariana seria 

uma boa opção já que se conseguiria atingir estes objetivos mais rapidamente. No entanto, o 

facto de o útero se encontrar muito dilatado e as paredes uterinas muito finas, e haver ainda 

a possibilidade de choque hipovolémico devido à perda muito rápida de fluidos, tornam as 

vacas afetadas, más candidatas para cirurgia. (Momont, 2005; Drost, 2007). No entanto, se 

os fluidos forem drenados muito lentamente (30 minutos a 2 horas) com a ajuda de um cateter 

de Foley, e forem administrados fluidos IV rapidamente, isto vai prevenir o choque 

hipovolémico e por isso pode tornar a cesariana uma boa opção de tratamento (Hillman & 

Gilbert, 2008). 

Assim, o tratamento de eleição é a indução de aborto ou parto. Utiliza-se uma 

combinação de Prostaglandina (PGF2α) numa dose luteolítica (30-40 mg), IM e 
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Dexametasona (20-40 mg) IM, que irá induzir o parto/aborto em 24 a 48 horas (Drost, 2007). 

A vaca deve ser isolada da manada e colocada numa área confinada e com uma boa cama 

para evitar lesões. A progressão da dilatação da cérvix deve ser verificada frequentemente 

uma vez que, por o miométrio estar muito esticado devido à acumulação de fluidos, pode 

haver algum grau de inércia uterina. Assim que a dilatação for adequada, as membranas fetais 

podem ser ruturadas e o vitelo extraído. Normalmente, a cria é pequena e por isso fácil de 

extrair (Momont, 2005). 

Na altura do parto, deve ser administrada fluidoterapia com soluções hipertónicas 

salinas, tanto PO como IV para corrigir eventual desidratação (Momont, 2005; Drost, 2015). 

Podem ser administradas também soluções glicosadas ou cálcio, se existirem indícios de 

hipoglicemia ou hipocalcemia (Hillman & Gilbert, 2008).  

Outra opção de tratamento seria a drenagem gradual dos líquidos por trocarterização 

juntamente com fluidoterapia oral. No entanto, o fluido acaba por acumular sempre e por isso 

não é um tratamento eficaz, para além de haver risco de infeção (Jackson, 2004; Drost, 2007). 

Quando a ocorrência de hidroalantóide é devido a deficiências nutricionais, melhorar 

a alimentação vai ajudar a tratar as vacas afetadas (se for diagnosticado cedo) e a prevenir 

novos casos (Drost, 2007). 

 

Prognóstico 

A indução do parto ou aborto pode originar algumas complicações, tais como retenção 

placentária, involução uterina atrasada e metrite (Momont, 2005). Pode ser administrado 

antibiótico como prevenção para estas doenças logo após o parto. O vitelo é geralmente muito 

pequeno e pouco desenvolvido, mas por vezes consegue sobreviver (Jackson, 2004). 

O hidroalantóide pode ocorrer novamente nas gestações seguintes, e por isso o 

prognóstico tanto reprodutivo como vital é reservado (Scully, 2017). 
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1.2. Hidrâmnios 

A hidrâmnios carateriza-se pela acumulação excessiva, mas gradual de líquido na 

cavidade amniótica (Drost, 2015). É uma condição rara, representando cerca de 5-10% das 

hidropisias fetais em bovinos (Elmore et al., 1995; Momont, 2005; Drost, 2007). Trata-se de 

uma condição esporádica, mas podem ocorrer vários casos na mesma exploração (Jackson, 

2004). 

 Tem sido associada a defeitos genéticos (autossómicos recessivos) e congénitos do 

feto em que a deglutição é comprometida (Schistosomus reflexus, Bulldog, etc) uma vez que 

fetos com esses defeitos não conseguem regular o volume de líquido amniótico, permitindo 

que este se acumule gradualmente na cavidade amniótica (Roberts, 1986; Momont, 2005; 

Drost, 2015). No parto, a quantidade normal de líquido amniótico é cerca de 4-8 L. No entanto, 

nesta condição, pode chegar aos 100 L (Momont, 2005). 

 

Sinais clínicos 

Ao contrário do observado na hidroalantóide, a acumulação de líquido amniótico é 

gradual ao longo do último trimestre e, por isso, a vaca não demonstra nenhum sinal clínico 

evidente, exceto apresentar o abdómen em forma de pera, em vista caudal, nas últimas 6 

semanas de gestação (Drost, 2007). À palpação retal, o feto e os placentomas podem ser 

palpados (Momont, 2005; Drost, 2015). A ecografia transretal do útero pode indicar um grande 

volume de líquido amniótico, mas pode por vezes ser difícil visualizar e interpretar no último 

trimestre da gestação no qual esta condição é mais evidente (Jackson, 2004). 

Até ao momento do parto, a dilatação abdominal pode levar o proprietário a suspeitar 

de gestação gemelar. A vaca pode demonstrar alguma dificuldade a levantar-se devido ao 

aumento do peso. No momento do parto é libertado maior volume de líquido amniótico que o 

normal, e as contrações uterinas podem ser muito fracas devido à distensão do útero pelo 

que pode ser necessária assistência (Jackson, 2004). O líquido amniótico pode, por vezes, 

apresentar-se grosso, viscoso e conter mecónio (Scully, 2017). 

 

Diagnósticos diferenciais 

Tal como acontece na hidroalantóide, devemos considerar outras doenças que 

provocam distensão abdominal (Jackson, 2004). 

 



12 

Tratamento 

A hidrâmnios raramente é considerada uma emergência, uma vez que a acumulação 

de líquido é gradual e o volume é menor que na hidroalantóide, provocando menos efeitos na 

vaca. Quando surge juntamente com distócia, deve ser considerada uma emergência 

(Momont, 2005). A indução do aborto/parto é a melhor opção terapêutica para animais que se 

encontram desconfortáveis. É utilizada uma dose luteolítica de PGF F2α, IM, juntamente com 

Dexametasona (20-40mg) IM (Momont, 2005). 

 Se a vaca estiver ativa e em bom estado geral não deve haver outra intervenção que 

não ser a vigiar, pois pode precisar de assistência no momento do parto (Jackson, 2004). O 

feto é normalmente pequeno e irá invariavelmente morrer. Em caso de distócia, deve 

considerar-se fetotomia ou cesariana se a deformidade do feto for extrema (Momont, 2005). 

 

Prognóstico 

O prognóstico para a vaca, tanto de sobrevivência como reprodutivo, é bom (Momont, 

2005; Drost, 2015). A possibilidade de uma etiologia hereditária deve ser considerada, e por 

isso o mesmo cruzamento vaca/touro não deve ser repetido (Momont, 2005). Em muitos casos 

haverá retenção placentária devido à inércia uterina (Jackson, 2004). 
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2. Prolapso vaginal 

Os prolapsos vaginais são relativamente comuns em bovinos. Surgem, principalmente 

no último trimestre da gestação, podendo ocorrer ocasionalmente durante o estro ou no 

período pós-parto (Momont, 2005). Durante o último trimestre de gestação, a vaca apresenta 

uma elevada concentração plasmática de estrogénio, o que induz o relaxamento dos 

ligamentos pélvicos e do períneo, que juntamente com o aumento do tamanho do útero e 

consequente aumento da pressão intra-abdominal, predispõe a ocorrência de prolapso 

vaginal, funcionando assim como fator primário (Drost, 2007; Hooper, 2007; Peter, 2015). 

 Para além deste fator, existe uma predisposição hereditária, principalmente em 

algumas raças de bovinos de carne, como as Hereford, Charolês e Limousine (Peter, 2015). 

Existem, no entanto, outros fatores que contribuem para esta condição, nomeadamente, 

elevada condição corporal, gestações gemelares ou feto grande, trauma anterior na região 

perineal, terrenos inclinados, consumo de elevado volume de forragem pouco digestível, e 

pobre conformação vaginal (Momont, 2005; Drost, 2007; Peter, 2015). 

 Os prolapsos vaginais são classificados em 4 graus, de acordo com a gravidade da 

eversão, extensão da lesão e exposição do cérvix. 

▪ Grau 1: protusão pequena e intermitente da mucosa vaginal através da vulva 

quando a vaca está deitada. Se não tratada, o tecido torna-se desidratado e 

traumatizado, evoluindo para o grau 2. Normalmente, é considerada uma não 

emergência (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

▪ Grau 2: mucosa vaginal projeta-se através da vulva continuamente. Muitas vezes, 

a bexiga fica retida no prolapso vaginal. 

▪ Grau 3: protusão total e contínua da mucosa vaginal, cérvix e bexiga através da 

vulva. Por vezes ocorre contaminação do útero, originando placentite e morte fetal, 

com o feto a ficar enfisematoso. 

Figura 2: Prolapso vaginal de grau 1 (Adaptado de Blowey & Weaver, 2011) 
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▪ Grau 4: necrose extensa dos tecidos e fibrose, causadas pela exposição crónica da 

mucosa vaginal e cérvix (Figura 3). A infeção é tão extensa que pode resultar em 

peritonite (Momont, 2005; Hooper, 2007; Peter, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

O diagnóstico é feito pela visualização da protusão de uma massa através da vulva. 

Muitas vezes, o diagnóstico presuntivo é feito pelo proprietário. No entanto, algumas 

condições podem ser confundidas com prolapso vaginal, tais como hematoma vulvar, 

tumores, membranas fetais e glândulas vestibulares císticas (Drost, 2007). Apesar de o 

diagnóstico ser óbvio, deve ser realizada palpação ou ecografia transretal para determinar a 

viabilidade fetal e a localização da bexiga (Momont, 2005). 

 

Tratamento 

O principal objetivo do tratamento é recolocar os tecidos na sua posição anatómica e 

impedir que voltem a prolapsar (Momont, 2005; Hooper, 2007; Peter, 2015). Existem várias 

opções para resolver prolapsos vaginais, que podem ser divididas em 2 categorias: 

permanentes e temporárias. É de salientar que uma só abordagem pode não ser solução para 

todos os graus de prolapso. A gravidade da eversão, o tempo até ao parto, a preferência do 

Médico Veterinário e a capacidade do proprietário para cuidar do animal após o tratamento, 

vão ditar a escolha do mesmo. Se a data prevista para o parto estiver próxima, deve optar-se 

pela indução do parto para prevenir reincidência (Peter, 2015). No entanto, o tratamento inicial 

pode ser mudado se a resposta ao mesmo por parte do animal não for a esperada, ou se 

ocorrer algum efeito secundário, como, por exemplo, tenesmo (Peter, 2015). 

Figura 3: Prolapso vaginal de grau 4 (Adaptada de Blowey & Weaver, 2011 ) 
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Antes de realizar qualquer uma das técnicas de resolução do prolapso, é necessário 

realizar anestesia epidural, administrando 5 a 8 mL de lidocaína a 2%, ou 1 mL por 100 kg 

peso vivo, na vaca em pé (Purohit, 1998). Após a anestesia, lavar com água limpa e morna, 

os tecidos prolapsados e, em casos mais graves em que os tecidos já estejam secos ou 

necróticos, lubrificar com pomada emoliente. Para esvaziar a bexiga caso esta esteja 

incorporada no prolapso, os tecidos prolapsados devem ser levantados acima do chão pélvico 

para reduzir a tensão na uretra. Se não resultar, a bexiga deve ser drenada com uma agulha 

de grande calibre. De seguida os tecidos devem ser gentilmente recolocados (Momont, 2005). 

 

Soluções temporárias 

1. Sutura Caslick 

Esta técnica deve ser apenas utilizada em prolapsos de grau 1 que ocorrem perto do 

parto ou no pós-parto, animais não gestantes como vacas em estro ou vacas dadoras de 

embriões quando não é esperado que o tenesmo se torne um problema. No entanto, esta 

sutura é, em muitos casos, insuficiente já que, a pressão intra-abdominal pode aumentar, 

provocando tenesmo, e as suturas rebentam ou a vagina começa a prolapsar por entre estas. 

Perto do parto, a vulva começa também a relaxar o que pode contribuir para este fenómeno 

(Peter, 2015; Prado et al., 2016). 

 

2. Sutura Caslick Modificada 

Esta técnica consiste basicamente na sutura referida anteriormente, mas com uma 

remoção mais agressiva de 2 cm de mucosa vestibular para promover uma maior resistência. 

A área recortada da mucosa vestibular na junção mucocutânea é fechada a cerca de 3,5 a 4 

cm da comissura ventral com sutura colchoeiro vertical não interrompida, utilizando fio 

absorvível ou não absorvível (Figura 4) (Momont, 2005). 

É aconselhável aplicar 1 ou 2 suturas de colchoeiro horizontal com fita umbilical 

através do vestíbulo craneal à fenda vulvar. Estas suturas são colocadas 5 a 8 cm da fenda 

vulvar e promovem a proteção das suturas Caslick contra a pressão do tecido vaginal 

edematoso quando o animal se deita. Todas as suturas devem ser removidas ao fim de 10 

dias. A fenda vulvar deve ser aberta imediatamente antes do parto, e fechada logo que 

possível após este, para prevenir a recorrência do prolapso vaginal (Momont, 2005). 
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 No entanto, mesmo com estas modificações, esta sutura é provável que falhe, já que 

a pressão do tecido vaginal na pequena área vulvar aberta, vai gradualmente esticar o tecido 

até a reincidência do prolapso (Momont, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sutura de Buhner 

Esta opção é eficaz em graus mais avançados de prolapso e em casos crónicos 

(Buhner, 1958; Bierschwal & DeBois, 1971). É também a técnica mais utilizada pelos Médicos 

Veterinários pela sua eficiência (Hooper, 2007).  

Para esta técnica ser bem-sucedida, as incisões devem ser profundas e a fita vaginal 

colocada o mais craneal possível aos lábios vulvares. No entanto, se no momento do parto 

não estiver disponível ajuda, pode originar trauma grave na zona vulvar, o vitelo pode não 

conseguir nascer ou pode originar uma hemorragia fatal devido a rutura uterina (Peter, 2015). 

Após a anestesia epidural, são realizadas duas incisões de 1 cm: uma na linha média 

entre a comissura dorsal da vulva e o esfíncter anal e outra na linha média, ventralmente à 

comissura ventral da vulva, o mais afastado possível. A agulha de Buhner (Figura 6) é então 

passada subcutânea e profundamente desde a incisão ventral, por um dos lados da vulva, até 

à incisão dorsal. Aí acopla-se fita achatada de nylon Buhner e a agulha é puxada pela incisão 

ventral outra vez. O procedimento é então repetido do outro lado, e as pontas são amarradas, 

deixando uma abertura ventral de cerca de 2 dedos, para micção (Figura 5) (Hooper, 2007; 

Peter, 2015; Prado et al., 2016). Se a vaca for para abate imediato ou se já tiver parido, deve 

usar-se um nó quadrado. Se a vaca for gestante, um nó de arco é a melhor opção (Hooper, 

2007). Se a técnica for realizada corretamente, o fio não deve ser visível na incisão dorsal, o 

que ajuda a prevenir que as fezes se depositem aí e façam o percurso do fio (Peter, 2015). A 

sutura deve ficar até 3 meses para estimular a deposição de tecido cicatricial e assim diminuir 

a reincidência (Hooper, 2007) 

Figura 4: Representação da colocação da sutura de Caslick (Peter, 2015) 
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Como os animais não conseguem parir normalmente com esta sutura, os tratadores 

têm de ser avisados que os pontos devem ser desamarrados imediatamente antes do parto , 

e amarrados logo após o mesmo (Hooper, 2007). Se a observação dos animais for um 

problema na exploração, pode substituir-se o fio de nylon por catgut médio, que deve ser 

dobrado, já que este é capaz de quebrar durante o parto (Peter, 2015). 

 

4. Técnica Bootlace 

Esta técnica não é muito utilizada pelos Médicos Veterinários já que os lábios vulvares 

são invertidos e a colocação da sutura é demorada. No entanto é mais resistente que a sutura 

de Caslick (Peter, 2015). 

Após desinfetar a área, são feitos 4-5 pequenos orifícios em cada lado da vulva numa 

linha vertical na junção entre a zona com pelos e a zona sem pelos dos lábios vulvares. De 

seguida, utiliza-se fita umbilical ou de Buhner para amarrar a vulva como num sapato (Figura 

7). À medida que o padrão é apertado, os lábios vulvares invertem. Tal como nas outras 

suturas, os fios devem ser soltos na altura do parto para evitar traumas (Peter, 2015; Prado 

et al., 2016).  

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Representação da colocação da sutura de Buhner 
(Adaptada de Peter, 2015) 

Figura 5: Agulha de Buhner 
(Retirada de www.walmur.com) 

Figura 7: Representação da colocação da sutura Bootlace 
(Adaptado de Peter, 2015) 
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5. Sutura colchoeiro horizontal (Halstead) 

A sutura começa na junção entre o lábio vulvar direito e a pele da garupa, em que a 

agulha é passada profundamente para o lábio vulvar esquerdo. Depois, a agulha passa para 

o lado direito novamente, no mesmo plano, mas com o começo aproximadamente 2-3 cm 

ventral à primeira passagem. Realiza-se o número de suturas necessário para fechar a vulva, 

deixando apenas uma abertura de cerca de 2 dedos para micção (Figura 8) (Peter, 2015). 

A desvantagem desta técnica é que, mesmo que as suturas não fiquem muito 

apertadas, é comum haver desenvolvimento de edema vulvar, que pode ser grave. No 

entanto, a tensão nas suturas pode ser dispersada com a utilização de stents. Tubos de 

polipropileno com 1.3 cm de diâmetro com orifícios afastados cerca de 2-3 cm, podem ser 

cortados no comprimento da vulva. O stent é colocado em cada lado da vulva e a sutura é 

feita através dos orifícios (Peter, 2015; Prado et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sutura colchoeiro vertical 

Esta técnica é semelhante à descrita anteriormente, mas em vez do padrão de 

colchoeiro horizontal, usa-se o colchoeiro vertical (Figura 9). Os stents são igualmente 

recomendados (Peter, 2015; Prado et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Representação da colocação da sutura de colchoeiro horizontal com stents 
(Adaptado de Peter, 2015) 

Figura 9: Representação da colocação da sutura de colchoeiro vertical com stents 
(Adaptado de Peter, 2015) 



19 

Soluções definitivas 

Embora as técnicas descritas anteriormente resolvam temporariamente o prolapso 

vaginal, em casos mais graves ou crónicos são necessárias técnicas mais invasivas para 

estabilizar a vagina. Estas opções são mais traumáticas e podem resultar na rutura da vagina 

devido ao tenesmo após a cirurgia, ou na danificação do nervo ciático ou artéria pudenda 

interna, se estas estruturas não forem evitadas durante a colocação das suturas (Miesner & 

Anderson, 2008). 

 

1. Vaginopexia Minchev 

Esta técnica é uma boa opção em prolapsos vaginais que ocorrem no pré-parto, já que 

retém a vagina na sua correta localização pélvica pela adesão da submucosa vaginal à fáscia 

circundante (Peter, 2015). 

Após a anestesia epidural, toda a zona glútea deve ser lavada com solução 

antisséptica e feita a tricotomia. Para a realização desta técnica é necessária uma agulha em 

forma de S acoplada com fita umbilical, que na extremidade tem um rolo de gaze, plástico ou 

metal. A agulha é introduzida pela vagina e, após se localizar o forâmen ciático menor (Peter, 

2015), é empurrada através da parede dorsolateral da vagina, passando pelo ligamento 

sacrotuberal, musculatura glútea e pele (Miesner & Anderson, 2008), dorsalmente ao forâmen 

para evitar o nervo pudendo. O fio é então apertado na zona glútea com outro rolo de gaze 

ou metal. É necessário repetir do lado oposto (Peter, 2015). As suturas devem permanecer in 

situ durante 2-6 semanas para permitir a formação de aderências (Miesner & Anderson, 2008). 

 

2. Vaginopexia Minchev modificada 

Esta técnica é semelhante à descrita anteriormente, exceto que as suturas são 

colocadas anteriormente ao forâmen ciático menor, lateral 5 cm à linha média e 

posteriormente ao eixo do ílio, promovendo assim uma fixação mais craneal da parede 

vaginal. No entanto, deve ter-se atenção para evitar o nervo ciático, artéria pudenda e o reto, 

quando se coloca a agulha (Figura 10). Estas estruturas são facilmente identificadas, 

localizando-se craneal e ligeiramente dorsal ao forâmen ciático menor (Peter, 2015). Esta 

técnica usa também botões para segurar as suturas em vez de rolos de gaze ou metal 

(Miesner & Anderson, 2008).  
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As vantagens desta técnica são o facto de o animal raramente apresentar tenesmo 

depois de a vagina estar recolocada, e não precisar de assistência durante o parto. No 

entanto, como apenas a parte dorsal da vagina está suturada, pode ocorrer reincidência do 

prolapso, principalmente se a colocação das suturas internamente for muito caudal (Peter, 

2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cervicopexia Winkler 

Esta técnica é particularmente eficaz já que fixa a cérvix no local, tornando mais difícil 

a reincidência do prolapso vaginal. Existem duas opções para suturar a cérvix ao tendão pré-

púbico: através de um acesso paralombar esquerdo ou através da vagina (Peter, 2015). A 

primeira oferece uma melhor abordagem já que a cérvix pode ser ancorada sem a 

interferência da bexiga e sem a possibilidade de compromisso do lúmen cervical, com baixo 

risco de infeção. No entanto, em vacas obesas, o excesso de gordura abdominal dificulta a 

abordagem. A cervicopexia transvaginal é a opção mais fácil e menos invasiva (Miesner & 

Anderson, 2008). 

Para realizar cervicopexia transvaginal é necessário identificar o tendão pré-púbico, 

que é palpado na sua fixação à cavidade pélvica. Uma agulha comprida deve ser dobrada em 

forma de “U” e acoplada a 150cm de fio não absorvível (Peter, 2015). A agulha é introduzida 

na vagina e passada desde o lúmen do anel cervical externo, ventralmente à vagina 4 a 5 cm 

da linha média, contornando o tendão pré-púbico, e voltando à vagina, onde se dá o nó (Figura 

11) (Hooper, 2007).  

Figura 10: Representação da técnica de vaginopexia Minchev modificada 
(Adaptado de Peter, 2015) 
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É aconselhado colocar uma algália na uretra para que esta não fique aprisionada nas 

suturas. Os nós são amarrados fora da vulva e deslizados para dentro, e as suturas são 

apertadas o suficiente para prevenir movimentos posteriores do cérvix. Se for necessário, 

pode utilizar-se fórceps cervicais Knowles para fixar a cérvix cranealmente, ou então, em 

algumas vacas, a cérvix pode ser retraída o suficiente até à vulva outra vez, tornando mais 

fácil a colocação das suturas (Peter, 2015). 

Na fixação através do flanco esquerdo, a agulha passa pela cérvix sem atingir o seu 

lúmen. Esta técnica é realizada mais facilmente com a colocação de fórceps no cérvix. Com 

esta abordagem, a vaca consegue parir sem ajuda, os tenesmos são raros e o animal 

consegue depois ser examinado vaginalmente. No entanto, a sutura pode por vezes rebentar, 

resultando na reincidência do prolapso (Peter, 2015). Como todas as técnicas, esta 

abordagem tem algumas desvantagens como o risco de aprisionamento da uretra nas suturas, 

risco de septicemia e risco de comprometimento da cérvix (Miesner & Anderson, 2008). 

 

4. Vaginoplastia ou resseção da vagina 

É uma técnica eficaz na eliminação do prolapso vaginal, mas impede a vaca de ser 

coberta por monta natural ou de ter um parto normal (Miesner & Anderson, 2008). 

Um segmento triangular da parede dorsolateral da vagina é retirado em ambos os 

lados da mesma, sendo que os triângulos são baseados numa linha média dorsal. De seguida, 

são suturados juntos, deixando apenas um pequeno espaço para o equipamento de 

inseminação. A resseção da vagina é realizada da mesma forma que uma amputação retal. 

O espéculo vaginal é colocado no lúmen da vagina prolapsada juntamente com um tubo. São 

colocados pinos para ajudar a estabilizar o segmento para a cirurgia. A porção lesionada é 

retirada e é realizada uma anastomose com sutura não interrompida usando fio de ácido 

poliglicólico (Miesner & Anderson, 2008). 

Figura 11: Representação da técnica de cervicopexia Winkler (Adaptado de Peter, 2015) 
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As complicações mais frequentes desta técnica incluem constrição, deiscência, 

hemorragia, abcessos e reincidência do prolapso (Miesner & Anderson, 2008). 

 

Prognóstico 

O prognóstico vai depender da gravidade dos casos (Drost, 2007). Na maioria dos 

casos, a mucosa vaginal rapidamente retorna ao normal após ser recolocada. A administração 

de antibióticos deve ser iniciada se houver sinais indicativos de septicémia (Hooper, 2007). 

Como a maioria dos casos ocorrem no último trimestre da gestação, a vaca deve ser 

observada para possíveis sinais indicativos de parto, para assim as suturas possam ser 

retiradas antes que causem danos na vagina (Drost, 2007). 

Se uma causa especifica, não genética para o prolapso, como trauma, não for 

identificada, esta condição deve ser considerada um defeito genético, e a vaca e toda a sua 

descendência deve ser eliminada da exploração (Momont, 2005). A fertilidade das vacas que 

tiveram prolapsos vaginais é ligeiramente mais baixa, mas normalmente conseguem 

conceber. No entanto, a reincidência do prolapso é quase certa (Hooper, 2007). 
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3. Aborto 

O aborto nos bovinos é definido como a morte e expulsão do feto entre os 42 dias post-

conceção, tempo estimado para a ligação ao útero, e os 260 dias de gestação, idade a partir 

do qual o feto é capaz de sobreviver fora do útero (Peter, 2000). É nesta fase da gestação 

que os tecidos já não conseguem ser reabsorvidos e, quando expulsos, são mais facilmente 

observados (Baumgartner, 2015). Uma perca de gestação antes dos 42 dias é considerada 

morte embrionária (Campbell, 2017). Pode ocorrer em qualquer altura da gestação, sendo o 

primeiro trimestre o período de maior risco e diminuindo ao longo da gestação, com um ligeiro 

aumento no risco no último mês (Thurmond et al., 1990). A maioria dos abortos ocorridos no 

primeiro trimestre passam despercebidos e as vacas normalmente são tratadas para 

infertilidade. A ocorrência de aborto aumenta após 5 gestações ou após 4 partos, sendo o 

risco maior em vacas que já tenham tido abortos no passado (Peter, 2000). 

Apesar de o aborto poder ser um problema devastador para a exploração, raramente 

constitui uma verdadeira emergência para o Médico Veterinário, exceto quando ocorre no 

último trimestre da gestação e resulta em distócia (Momont, 2005). O incidência de aborto 

deve ser inferior a 5% na exploração, sendo o ideal 1-2% (Campbell, 2017). A investigação 

do aborto é uma parte vital da gestão da exploração, já que o diagnóstico adequado é o único 

caminho para o controlo e prevenção eficaz de episódios futuros (Baumgartner, 2015). 

 

Patogenia 

O aborto resulta da iniciação prematura dos mecanismos do parto quando a relação 

normal entre o feto e a vaca falha. Isto resulta na expulsão de uma cria que não é ainda capaz 

de sobreviver. Apesar de vários fatores terem sido apontados como possíveis responsáveis 

de aborto, o mecanismo ainda não é totalmente conhecido. Desconhece-se se o mecanismo 

de aborto segue os mesmos caminhos que o parto normal e se os vários agentes infeciosos 

potencialmente envolvidos atuam da mesma forma (Peter, 2000). 

Nos bovinos, a manutenção da gestação vai depender da produção de progesterona, 

que é assegurada até aos 120 dias de gestação unicamente pelo corpo lúteo (CL). A partir 

daí, a placenta começa a produzir progesterona, tornando-se a fonte principal a partir dos 200 

dias. No entanto, sensivelmente no último mês (4-6 semanas antes do parto) os níveis de 

progesterona produzidos pela placenta diminuem e o CL volta a ser o único produtor 

(Niswender et al., 2000; Caldow & Gray, 2004).  

Para o parto, ou aborto, ocorrerem é necessário haver regressão do CL (Robertson, 

1972). A luteólise pode ocorrer em vacas gestantes devido ao excesso de prostaglandinas 
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(administração exógena ou secundário a stresse térmico) ou a uma septicémia provocada por 

bactérias Gram-negativas (Foley, 1996). Se o CL é destruído numa fase inicial, há morte e 

expulsão do embrião, com mínima degenerescência (Kastelic & Ginther, 1989). Se ocorre 

morte fetal antes da luteólise, o CL regride e há expulsão dos tecidos fetais autolisados. No 

entanto, em alguns casos, o CL é mantido depois da morte fetal o que pode resultar na 

expulsão, reabsorção ou mumificação do feto (Schlafer & Miller, 2007). 

Em gestações no último trimestre, o aborto pode ocorrer através dos mecanismos 

endócrinos normais devido ao stresse fetal. Assim, fetos com condições crónicas podem 

iniciar o seu próprio parto prematuro (Baumgartner, 2015) 

A expulsão do feto não ocorre imediatamente após a morte fetal, podendo demorar 

alguns dias até acontecer, permitindo que haja alguma autólise. Em alguns casos, o tempo 

entre a morte fetal e a expulsão pode ser característico de um determinado agente infecioso 

(Baumgartner, 2015). O mecanismo de expulsão de fetos mortos é desconhecido, mas 

acredita-se que partilhe algumas semelhanças com o parto normal (Schlafer & Miller, 2007). 

A infeção do feto pelos agentes infeciosos nem sempre leva a morte fetal. A 

capacidade de o agente atingir o feto é influenciada pela mãe (saúde geral, exposição prévia 

ao agente), pela fase de desenvolvimento fetal e pela virulência do agente. Quanto mais perto 

do parto se der a infeção, mais forte e mais capaz é o feto de se defender dos agentes. Assim, 

infeções em diferentes estádios do desenvolvimento vão produzir resultados diferentes nos 

fetos (Baumgartner, 2015). 

 

Causas 

Tanto agentes infeciosos como não infeciosos podem provocar aborto. As causas 

infeciosas incluem bactérias, vírus, fungos e protozoários. As causas não infeciosas incluem 

fatores nutricionais, químicos, fármacos, toxinas, plantas venenosas e agentes hormonais 

(Gráfico 4) (Peter, 2000). 

 Apesar dos constantes esforços em imunizar os animais contra estes agentes 

infeciosos, o risco de aborto nas explorações modernas continua a ser elevado. No entanto, 

apesar de o agente infecioso continuar presente nas explorações com animais vacinados, 

outros fatores podem contribuir para o risco de aborto (Peter, 2000). 
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Gráfico 4: Incidência de aborto em bovinos baseada nas principais causas. Adaptado de Peter,2000. 

 

Causas Infeciosas 

1. Bactérias 

As bactérias mencionadas foram todas isoladas em casos esporádicos de aborto. Este 

pode dever-se a uma septicemia da vaca ou a uma infeção ascendente através da vagina ou 

cérvix devido a uma endometrite persistente (Tabela 4) (Peter, 2000). 

 A Brucelose provoca normalmente aborto entre os seis e os nove meses de gestação, 

e as fontes de infeção são o leite, fetos abortados, descargas uterinas, placenta e instalações 

infetadas (Peter, 2000; Baumgartner, 2015).  

 A Leptospirose provoca aborto no último trimestre da gestação e as principais fontes 

de infeção são vacas infetadas, porcos e água e comida contaminada com urina (Peter, 2000; 

Baumgartner, 2015). 

 A Campilobacteriose provoca aborto entre os seis e os oito meses de gestação e as 

principais fontes de infeção são os touros e vacas infetadas (Peter, 2000; Baumgartner, 2015). 

 A Listeriose provoca aborto no último trimestre de gestação. A bactéria é excretada na 

urina, fezes e leite e cresce na silagem com pH elevado (Peter, 2000; Baumgartner, 2015). 

 O Aborto Epizoótico Bovino é capaz de provocar aborto em qualquer fase da gestação. 

A via respiratória parece ser a fonte de infeção (Peter, 2000; Baumgartner, 2015).

2% 5%

11%

15%

67%

CAUSAS

Bactérias Vírus Fungos Não infecciosas Indeterminado
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Tabela 4: Principais bactérias causadoras de aborto em bovinos. Adaptado de Peter, 2000; 

Baumgartner, 2015; Campbell, 2017 

Doença Bactéria 

Brucelose Brucella abortus 

Listeriose Listeria monocytogenes, L. ivanovii 

Campilobacteriose Camphylobacter fetus, C. jejuni 

Leptospitose Leptospira interrogans 

Tuberculose Mycobacterium bovis 

Salmonelose Salmonella spp. 

Febre Q Coxiella burnetti 

Anaplasmose Anaplasma phagocytophilum 

Aborto Epizoótico 

Bovino 

Histophilus somni 

Oportunistas Escherichia coli, Pseudomonas spp., Pasteurella spp., Staphylococcus spp., 

Streptococcus spp., Bacillus spp. 

Outras bactérias Trueperella pyogenes, Mycoplasma bovis, Chlamydophila abortus, 

Ureaplasma diversum 

 

2. Vírus  

▪ Diarreia viral bovina (BVD) 

▪ Herpesvírus bovino (BHV-1, BHV-4 e BHV-5) 

▪ Língua azul (BTV) 

▪ Doença hemorrágica epizoótica (EHVD) 

▪ Parvovírus (BPV) 

▪ Rinotraqueíte infeciosa bovina (IBR) (Peter, 2000; Baumgartner, 2015; 

Campbell, 2017) 
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O vírus do IBR e o herpesvírus bovino são apontados como as maiores causas virais 

de aborto. No entanto, a incidência de IBR diminuiu com o aparecimento das vacinas, e com 

isso, a incidência de aborto por esta causa. O aborto ocorre normalmente a partir dos quatro 

meses. O vírus de BVD provoca aborto na fase inicial da gestação, normalmente até aos 

quatro meses (Peter, 2000). 

 

3. Fungos  

Os fungos representam cerca de 20-35% dos abortos ocorridos por causas 

infeciosas, sendo os principais agentes em bovinos o Aspergillus spp e a Candida spp. 

(Campbell, 2017). 

O aborto ocorre quando os esporos do fungo entram na corrente sanguínea da vaca 

gestante e se alojam na junção entre o útero e a placenta. Aí crescem e quando há uma 

quebra na imunidade da vaca, atacam a placenta (Peter, 2000). Normalmente os esporos 

encontram-se na comida, sendo que as silagens que foram mal preservadas e a palha 

molhada apresentam níveis de esporos muito mais elevados. Assim, evitar alimentar os 

animais com comida bolorenta pode reduzir a incidência (Peter, 2000). 

 

4. Protozoários 

▪ Neospora caninum 

▪ Tritrichomonas foetus 

A Neosporose é a maior causa de aborto tardio em explorações leiteiras. Representa 

10-25% dos fetos abortados submetidos a diagnóstico em todo o mundo. As vacas 

seropositivas apresentam duas a três vezes mais risco de abortar que vacas seronegativas, 

sendo que o aborto ocorre normalmente entre os dias 98-105 de gestação (Peter, 2000). A 

transmissão vertical é o principal modo de manutenção da infeção na exploração, mas a 

transmissão horizontal realizada pelo cão representa a principal fonte de infeção numa 

exploração (Wouda, Bartels, & Moen, 1999). Refugar as vacas seropositivas e toda a sua 

descendência, bem como não permitir o acesso de cães na exploração são as formas mais 

eficazes de prevenir novas infeções (Peter, 2000). 
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Causas não infeciosas 

As causas não infeciosas são responsáveis tanto por abortos esporádicos como 

podem afetar vários animais da exploração (Tabela 5). 

Tabela 5: Principais causas não infeciosas de aborto (Adaptado de Peter 2000, Campbell 2017) 

 

Diagnóstico 

Quando ocorre um aborto na exploração, o proprietário deve colocar o feto e todas as 

membranas fetais disponíveis num saco plástico estanque e limpo. É importante alertar para 

o uso de luvas já que alguns agentes podem ter potencial zoonótico. O saco deve ficar no 

frigorifico e ser enviado para o laboratório o mais rápido possível para ser submetido a um 

diagnóstico laboratorial (Momont, 2005). Um diagnóstico correto é o resultado da colaboração 

do Médico Veterinário responsável pela exploração e do técnico de laboratório para onde 

foram enviadas as amostras (Baumgartner, 2015). No entanto, mesmo com a submissão de 

amostras corretas, apenas 30% dos abortos são diagnosticados (Peter, 2000).  

Apesar de os agentes infeciosos serem apontados como responsáveis por apenas 20-

30% dos abortos submetidos a diagnóstico, o seu papel pode ser ainda menos importante se 

a presença dos mesmos não indicar necessariamente uma associação ao aborto. A vacinação 

contra certos agentes infeciosos parece ter, em algumas explorações, pouco sucesso em 

resolver certos abortos, podendo indicar que o diagnóstico possa estar errado (Peter, 2000). 

Uma das razões para o diagnóstico ter tão pouco sucesso é porque o aborto é 

frequentemente o resultado de um evento que aconteceu semanas e até meses antes, e por 

isso, a causa é indetetável na altura em que efetivamente ocorre (Peter, 2000). A expulsão do 

feto ocorre frequentemente horas ou dias depois da sua morte, resultando em algum grau de 

autólise, o que dificulta a identificação das lesões. As membranas fetais, onde por vezes estão 

as únicas lesões significativas, não estão disponíveis para analisar. Em alguns casos, os 

tecidos estão muito contaminados o que compromete o diagnóstico (Baumgartner, 2015).  

Iatrogénicas

•Administração de 
PGF2

•Administração de 
glucocorticóides

Maternas

•Stress

•Doença sistémica

•Disfunção da gl. 
adrenal

•Desrugulação 
hormonal

•Doença uterina ou 
cervical

•Trauma

Ambientais

•Deficiências 
nutricionais e 
minerais

•Plantas tóxicas

•Organofosfatos

•Fertilizantes com 
nitratos

•Deficiência vitamina 
A, selénio ou iodo

Fetais

•Gémeos ou 
gestação múltipla

•Torção do cordão 
umbilical

•Defeitos congénitos
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Como a maioria dos abortos ocorre em fases precoces da gestação, os tecidos 

expelidos são mais dificilmente visíveis e, por isso, o aborto só é detetado semanas depois, o 

que torna o diagnóstico impossível (Baumgartner, 2015). 

É importante ter em conta que pode estar presente na exploração mais do que um 

agente infecioso ou erros de maneio, o que pode complicar a resolução dos problemas 

endémicos. Alguns são bastante evidentes, mas podem não estar a contribuir diretamente 

para o aborto. Nestes casos, chegar ao diagnóstico correto é desafiante (Baumgartner, 2015).  

 

Interpretação de resultados 

A interpretação de resultados laboratoriais deve ser feita com precaução, já que, 

apesar de alguns agentes com pouco virulência poderem causar aborto, a maior parte das 

vezes estes estão presentes nos tecidos sem terem qualquer associação com o aborto. 

Determinar o significado e importância da sua presença em relação ao aborto pode ser 

impossível. Um agente isolado e identificado como causa do aborto pode apenas ser um de 

muitos mais agentes envolvidos (Peter, 2000). 

Os resultados da serologia são um bom exemplo. Um resultado positivo de uma única 

amostra de soro indica apenas que a vaca esteve exposta a um determinado antigénio. O 

antigénio pode ter causado o aborto ou a exposição pode ter ocorrido antes. Neste caso a 

recolha de sangue de outras vacas da exploração (10% do efetivo ou 10 vacas) tem mais 

significado laboratorial. Estes resultados devem ser correlacionados com a história do efetivo, 

alterações visíveis nos fetos abortados e placenta (Peter, 2000). 

Apesar do diagnóstico da causa de aborto ser limitado e os resultados laboratoriais 

serem muitas vezes inconclusivos, sempre que haja condições para submeter tecidos a 

diagnóstico, o proprietário deve ser encorajado a fazê-lo (Peter, 2000) 

Todos os abortos devem ser tratados como problemas do efetivo (Peter, 2000). 

 

Prevenção 

Não existe tratamento para controlar um surto de aborto sem conhecimento da sua 

causa (Peter, 2000). O proprietário da exploração deve ter um plano de intervenção em caso 

de aborto que inclua disponibilizar um lugar afastado do efetivo para isolar a vaca afetada até 

que as descargas vaginais cessem, de forma a prevenir que as outras possam estar expostas 

a tecidos potencialmente infeciosos. É importante que todos os trabalhadores sejam 
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ensinados a recolher adequadamente o feto e placenta para posterior análise (Momont, 2005; 

Campbell, 2017). 

A segregação dos animais baseada no sexo, idade e estado reprodutivo pode ajudar 

a reduzir a transmissão de agentes infeciosos (Campbell, 2017). 

É importante estabelecer bons programas preventivos como: 

▪ Período de quarentena de novos animais – 4 a 6 semanas; 

▪ Nutrição adequada em termos energéticos e de vitaminas e minerais; 

▪ Controlo de roedores, pássaros e animais transeuntes; 

▪ Desparasitações regulares do efetivo; 

▪ Programas de biossegurança; 

▪ Manter as fontes de água e alimento livres de contaminação (Campbell, 2017). 

A decisão de iniciar vacinação contra determinado agente infecioso deve ser baseada 

no grau de suspeita da doença e na história prévia de vacinação do efetivo (Momont, 2005). 

No entanto, a vacinação constitui o único controlo efetivo, quando está disponível (Peter, 

2000). 

 

Potencial zoonótico 

Alguns agentes são zoonóticos e, por isso, é necessária muita precaução na 

manipulação dos tecidos derivados de aborto. Os principais agentes zoonóticos são: 

▪ Brucella abortus 

▪ Camphylobacter jejuni 

▪ Chlamydophila abortus 

▪ Coxiella burnetii 

▪ Mycobacterium bovis 

▪ Leptospira interrogans 

▪ Listeria monocytogenes 

▪ Salmonela spp. (Baumgartner, 2015). 
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Impacto económico 

A fertilidade é o fator, a seguir aos custos relacionados com a nutrição, com maior 

impacto económico numa exploração leiteira (Blowey, 1999). A perda de gestação é uma das 

maiores causas de decréscimo da fertilidade (Lee & Kim, 2007), causando alterações nos 

padrões de produção de leite (produção diminui), perda de material genético (Caldow & Gray, 

2004), diminuição do lucro da venda de vitelos e aumento dos custos com a aquisição de 

novilhas de substituição (Parkinson, 2009). 

O impacto económico do aborto depende dos custos diretos e no valor do feto perdido. 

Os custos indiretos estão associados com o estabelecimento do diagnóstico, possíveis perdas 

na produção de leite, custos de reposição se as vacas forem refugadas e custos de 

inseminação (Peter, 2000). 

As vacas que abortaram têm 3,2 vezes maior risco de serem refugadas que as outras. 

Se não forem refugadas, têm 5 vezes mais probabilidade de abortarem na próxima gestação 

que vacas que nunca abortaram (Peter, 2000). 

Em média, demora 72 dias para uma vaca ficar gestante depois de um aborto, sendo 

que à medida que a idade gestacional aumenta, o tempo para voltar a inseminar também 

(aborto no 1º trimestre, 54 dias; 2º trimestre, 85 dias; 3º trimestre, 116 dias). O custo dos dias 

em aberto pode ser usado para obter a perda económica devido ao aborto, juntamente com 

os custos da intervenção veterinária (Peter, 2000). 

Na Europa, as perdas económicas atribuídas ao setor reprodutivo (aborto, diminuição 

dos índices de fertilidade, redução da produção de leite) atingem os 40.000 euros por ano em 

explorações consideradas de médias dimensões (60 vacas adultas, 20 novilhas) (Livingstone 

& Longbottom, 2006). Este valor pode ser bem maior na realidade, já que as mortes 

embrionárias e os abortos na fase inicial da gestação não são facilmente detetáveis, e por 

isso, torna-se complicado determinar a incidência de perdas de gestação e o seu impacto 

económico (Caldow & Gray, 2004).  
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B. Emergências durante o parto 

1. Distócia 

O parto normal, ou eutócico, requer a presença de um feto com proporções 

apropriadas, pélvis materna normal, capacidade expulsiva e um feto com apresentação, 

posição e postura normais (Momont, 2005). Quando algum destes fatores não está presente, 

ocorre distócia. O termo distócia significa parto difícil (Drost, 2015), e ocorre quando a primeira 

ou segunda fase do parto é interrompida ou prolongada, requerendo assistência (Ball & 

Peters, 2004; Roberts, 2017a). 

A distócia é um problema relativamente comum nos bovinos, em comparação com 

outras espécies domésticas (Momont, 2005). A incidência deste problema depende muito do 

maneio do efetivo, idade e tamanho da vaca à cobrição e no parto, género e raça do feto e 

número de partos anteriores (Roberts, 2017a). Nos EUA, a raça Holstein-Frísia tem uma 

incidência de distócia de 13,7% nas vacas multíparas e 22,6% nas primíparas, enquanto as 

raças de carne apresentam uma incidência de 2,7% nas multíparas e 17,7% nas primíparas 

(Dargatz, Dewell, & Mortimer, 2004). No geral, a distócia ocorre em cerca de 3-10% dos partos 

em bovinos, sendo mais comum nas primíparas (Jackson, 2004). 

Ao longos dos anos vários autores classificaram a distócia de várias formas. Por 

norma, a classificação tem em conta se foi utilizada força manual ou mecânica, se houve 

assistência médico-veterinária, ou se foi necessário recorrer à cesariana (Zaborski, et al., 

2009). Um dos exemplos, é a classificação de Hansen que sugere 4 classificações:  

▪ 1: parto fácil 

▪ 2: parto fácil com assistência 

▪ 3: parto difícil sem assistência médico-veterinária 

▪ 4: parto difícil com assistência médico-veterinária (Hansen, et al., 2004) 

 

Parto 

A gestação é o período desde a fertilização ao parto. Uma gestação normal dura entre 

283 a 290 dias, variando consoante o sexo e o tamanho do feto (Jackson, 2004). 

O parto normal é dividido em 3 fases, sendo que o processo é normalmente contínuo: 

▪ Primeira fase: começa com as contrações uterinas que conduzem o feto para 

o canal do parto. Esta fase termina quando a cérvix está totalmente dilatada e 

o vitelo entra na vagina. Geralmente demora cerca 2 a 6 horas, no entanto os 
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sinais externos são muitas vezes subtis e passam despercebidos, 

principalmente em vacas multíparas 

▪ Segunda fase: a presença do feto na vagina induz as contrações abdominais. 

É nesta fase que o saco alantóide rebenta e há expulsão do seu líquido. 

Normalmente demora menos que 4 horas, mas o vitelo pode sobreviver até 10 

horas nesta fase. 

▪ Terceira fase: ocorre destacamento e expulsão da placenta e iniciação da 

involução uterina (Momont, 2005). 

 

Disposição do feto 

A apresentação corresponde à relação do eixo longitudinal do feto com o da vaca, ou 

seja, refere-se à porção do feto que irá entrar no canal do parto. Pode ser longitudinal ou 

transversa (Roberts, 1986; Momont, 2005). A apresentação longitudinal pode ter direção 

anterior ou posterior, ambas consideradas normais, sendo que 95% dos fetos têm direção 

anterior com a cabeça e os membros anteriores a entrarem primeiro no cérvix. A apresentação 

transversa é considerada anormal, e raramente ocorre nos bovinos (Momont, 2005). 

A posição é a relação entre a coluna vertebral do feto e os quadrantes da pélvis da 

vaca (Noakes et al., 2001, Momont, 2005) e pode ser dorso-sacral (normal), dorso-ilíaca ou 

dorso-púbico (Momont, 2005).  

Por fim, a postura corresponde à relação das extremidades do feto (membros 

anteriores e posteriores e cabeça) com o corpo do mesmo (Momont, 2005; Roberts, 2017a). 

Para um parto normal todas as extremidades devem estar estendidas (Momont, 2005). A 

habilidade para rápida e corretamente perceber a apresentação, posição e postura do feto é 

critica para uma resolução bem-sucedida de problemas de distócia (Momont, 2005). 

 

Causas 

As causas de distócia podem ser divididas em maternas, fetais e ambientais (Tabela 

6). A causa mais comum nos bovinos é a desproporção feto-materna, em que o feto é muito 

grande ou a pélvis da vaca é muito pequena (Momont, 2005; Drost, 2015). 
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Tabela 6: Principais causas de disóocia em bovinos e a sua incidência. Adaptado de Jackson, 2004 

Causa % 

Desproporção feto-materna 45 

Má apresentação fetal 26 

Dilatação cervical incompleta 9 

Inércia uterina 5 

Torção uterina 3 

Outras anormalidades maternas 7 

Outras anormalidades fetais 5 

 

1. Causas ambientais 

1.1. Dieta 

Os animais que são mal alimentados e que estão com baixa condição corporal podem 

sofrer de níveis elevados de distócia e reduzida viabilidade fetal. Por outro lado, vacas que 

são sobrealimentadas tendem a ter vitelos mais pesados e depósitos de gordura intrapélvica, 

o que pode resultar em distócia, reduzida eficiência das contrações abdominais e risco de 

laceração vaginal (Jackson, 2004). 

Uma redução drástica na dieta nas últimas semanas de gestação na tentativa de 

reduzir o tamanho do feto ao nascimento deve ser evitada. O feto vai continuar a crescer às 

custas da mãe, podendo esta desenvolver toxemia e ficar demasiado fraca para o parto 

(Jackson, 2004). 

 

1.2. Supervisão 

A pessoa responsável pela supervisão dos partos na exploração deve observar à 

distância e não intervir a não ser que seja necessário (Espada et al., 2016). O excesso de 

zelo pode conduzir a um aumento do diagnóstico de distócia, apesar de em alguns casos 

diminuir a taxa de morte ao nascimento (Jackson, 2004). Algumas consequências de uma 

manipulação precoce incluem rutura do útero e episiotomia por falta de dilatação vulvar 

(Espada et al., 2016). 

 

1.3. Indução do parto 

A indução do parto pode diminuir a distócia causada pela desproporção feto-materna, 

no entanto, pode aumentar a incidência de má apresentação fetal, dilatação incompleta da 

cérvix e retenção placentária (Jackson, 2004). 
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2. Causas maternas 

As distócias provocadas por fatores maternos são causadas pela constrição do canal 

de parto ou por falta de forças expulsivas (Mekonnen & Moges, 2016). 

 

2.1. Dilatação cervical incompleta 

É uma causa relativamente comum em bovinos de leite, e ocorre tanto em primíparas 

como em multíparas (Mekonnen & Moges, 2016). 

 A formação de tecido cicatricial devido a lesões provocadas por partos anteriores, 

inadequado relaxamento durante o parto, estenose congénita da vagina, obstrução da vagina 

por bandas fibrosas e abcessos ou quistos perivaginais, podem ocluir a passagem genital e 

dificultar o parto (Purohit et al., 2011). 

 

2.2. Obstrução do canal de parto 

Tal como acontece no cérvix, a vagina e a vulva, por vezes, apresentam menor 

elasticidade e não conseguem alcançar o relaxamento necessário para o parto, resultando 

em distócia. A perda de elasticidade está associada muitas vezes a lesões sofridas em partos 

anteriores, com deposição de tecido cicatricial (Jackson, 2004).  

 

2.3. Torção uterina 

Corresponde à torção do útero grávido no seu eixo longitudinal, com o ponto de torção 

a ser a vagina anterior (caudal ao cérvix), na sua maioria. Menos comum é o ponto de torção 

ser craneal à cérvix (Jackson, 2004; Mekonnen & Moges, 2016). Na maioria dos casos, a 

torção ocorre no sentido contrário aos ponteiros do relógio. O grau de torção pode variar desde 

45º a 360º (Jackson, 2004). Os fetos de grandes dimensões tendem a predispor a vaca a 

sofrer torção uterina (Frazer et al., 1996). 

 

2.4. Inércia uterina 

Corresponde à ausência de forças expulsivas por parte do útero (Mekonnen & Moges, 

2016). É classificada em inércia primária e inércia secundária (Jackson, 2004; Mekonnen & 

Moges, 2016). 

A inércia primária corresponde à incapacidade do miométrio em contrair normalmente. 

Pode ser causada pela falta de resposta por parte dos músculos ao estímulo hormonal, 

doença muscular, ou falha na produção de hormonas como o estrogénio e oxitocina (Roberts, 

1986). Ocorre principalmente em casos de hipocalcemia, com a vaca a demonstrar sinais 
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clínicos no princípio do parto. Outras causas incluem distensão uterina devido a hidropisia, 

debilidade geral, presença de gémeos e excesso de peso em vacas de aptidão de carne 

(Jackson, 2004). 

A inércia secundária é consequência de outras causas de distócia como por exemplo, 

má apresentação fetal (Jackson, 2004). A musculatura uterina deixa de contrair ou as 

contrações tornam-se fracas e transitórias, e não há progresso no parto (Purohit et al., 2011). 

 

2.5. Rutura uterina 

Pode ocorrer devido a um acidente traumático ou, ocasionalmente, através de um 

ponto de fragilidade na parede uterina. As ruturas maiores podem permitir a passagem do feto 

para a cavidade abdominal, comprimindo a placenta e, assim, comprometendo a circulação 

placentária conduzindo à morte fetal. A vaca pode também morrer se a rutura atingir alguns 

dos vasos mais importante do útero (Jackson, 2004). 

 

2.6. Hérnia do corno uterino grávido 

É uma causa incomum. Ocorre em animais que sofrem de hérnias ventrais ou de 

ruturas do tendão pré-púbico. Nestes casos, o útero encontra-se sem suporte e passa 

parcialmente a hérnia. O útero e a cérvix ficam sob pressão e desviam-se ventralmente 

(Jackson, 2004; Drost, 2015). 

 

3. Causas fetais 

As distócias provocadas por causas fetais podem ser divididas nas causadas pelo 

tamanho excessivo do feto em relação à vaca, e nas causadas por anormalidades do feto 

(monstros fetais e apresentações anormais) (Purohit et al., 2011). 

 

3.1. Desproporção feto-materna  

A desproporção feto-materna não se trata apenas de um fator, mas da relação entre 

as proporções do feto e da mãe, quer seja pelo estreitamento do canal pélvico da vaca, quer 

pelas maiores dimensões do vitelo (Mee, 2004). O tamanho do feto é influenciado pelos 

antecedentes, raça, sexo, tempo de gestação, número de fetos presentes no útero, número 

de gestações e condição corporal da vaca (Jackson, 2004). 

O tamanho da pélvis é influenciado maioritariamente pela idade à cobrição (vacas 

sujeitas a monta natural/inseminação artificial muito jovens não estarão completamente 

desenvolvidas na altura do parto), mas também pela raça e peso (Jackson, 2004). 
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3.2. Monstros fetais 

Os monstros fetais podem resultar de diversos fatores adversos que afetam o 

desenvolvimento fetal nos estádios iniciais. Normalmente estes fatores têm origem genética, 

mas podem também ser devido a fatores virais, químicos e físicos (Jackson, 2004). 

São raros e acontecem esporadicamente na exploração (Jackson, 2004; Drost, 2015). 

No entanto, a incidência nos bovinos é relativamente maior do que nas outras espécies 

domésticas (Jackson, 2004). Os monstros mais comuns são: vitelo com 2 cabeças (33,2%), 

schistosomus reflexus (31,8%) e vitelos bulldog (8,4%) (Jackson, 2004). 

 

3.3. Tamanho do feto 

O peso que o feto apresenta ao nascimento afeta significativamente o parto, 

principalmente em vacas primíparas (Purohit et al., 2011). A genética e a raça do touro são 

os fatores que mais determinam o tamanho do vitelo (Mekonnen & Moges, 2016). 

 

3.4. Doenças fetais 

São várias as condições que resultam na alteração da forma do feto e que, por isso, 

provocam distócia. Alguns exemplos incluem hidrocefalia, ascite, hidrotórax e anasarca 

(Jackson, 2004; Purohit et al., 2011). 

 

3.5. Má apresentação fetal 

A má apresentação fetal corresponde a todas as anormalidades de apresentação, 

posição e postura do feto no útero que tornam difícil ou impossível a passagem do mesmo 

pelo canal de parto (Jackson, 2004). 

 A maioria dos fetos apresenta-se com os membros anteriores primeiro e a cabeça 

sobre estes (posição dorsal). Ocasionalmente, o feto apresenta-se de forma errada no canal 

de parto, como por exemplo, cabeça desviada para um dos lados, algum membro dobrado, 

entre outras, que podem resultar em distócia (Jackson, 2004; Mekonnen & Moges, 2016). 

 

3.6. Gémeos 

A gestação dupla em bovinos resulta muitas vezes em distócia, podendo esta ser de 

três tipos: 

▪ Os dois fetos apresentam-se simultaneamente no canal de parto e ficam 

impactados na pélvis materna; 
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▪ Apenas um dos fetos se apresenta no canal do parto, mas não consegue 

nascer devido a deficiência na postura, apresentação ou posição; 

▪ Presença de inércia uterina devido à sobrecarga do útero ou nascimento 

prematuro (Noakes et al., 2001). 

 

Sinais clínicos 

A identificação do momento em que um parto deixa de ser normal e se torna numa 

distócia não é fácil. Se após uma hora do início do parto não se observar nenhuma parte do 

vitelo e a vaca continuar com contrações deve-se intervir. O tempo de espera após os 

primeiros sinais de parto observados varia de 1h30 nas vacas a 2h30 nas novilhas (Espada 

et al., 2016). 

Os principais sinais de distócia incluem: primeira fase do parto prolongada e não 

progressiva (superior a seis horas), segunda fase do parto a demorar mais de duas a três 

horas (Momont, 2005), contrações abdominais violentas sem visualização do feto, parto não 

completo duas horas após a rutura do saco amniótico e apresentação fetal anormal óbvia. A 

vaca pode demonstrar algum desconforto com adoção de posturas anormais, cólicas, 

anorexia e depressão (Jackson, 2004). 

Diagnóstico 

O diagnóstico de distócia é baseado na história e no exame físico da vaca (Momont, 

2005). 

1. História clínica 

Antes de qualquer atuação é fundamental fazer uma boa anamnese. Para isso é 

importante obter informação sobre a duração da gestação, número e desfecho de partos 

anteriores (se parto normal ou distócia), raça do touro/sémen utilizado no cruzamento, há 

quanto tempo a vaca está em trabalho de parto e o que já foi feito para resolver a distócia 

(Roberts, 1986; Jackson, 2004; Momont, 2005; Espada et al., 2016). 

 

2. Exame físico geral 

Antes do exame físico é importante prender a vaca com uma corda, numa zona onde 

possa ser manipulada sem o risco de o Médico Veterinário ficar encurralado. A cauda também 

deve ser imobilizada lateralmente e realizada uma lavagem da zona perineal com água limpa 

e iodo (Momont, 2005; Espada et al., 2016). 
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Antes do exame obstétrico, deve fazer-se um exame físico geral para detetar 

problemas como hipocalcemia, mastite ou trauma, que podem estar na origem da distócia 

(Momont, 2005). Deste modo, deve avaliar-se: a condição corporal da vaca, se consegue 

manter-se em estação, a presença de alguma membrana fetal visível na vulva e identificá-la, 

a presença de alguma descarga vaginal que pode indicar morte fetal (mecónio, liquido 

amniótico com sangue) e a presença de movimento fetal no flanco esquerdo (Noakes et al., 

2001; Jackson, 2004). 

 

3. Exame obstétrico 

É necessário usar lubrificação adequada e tentar manter as luvas o mais limpas 

possível durante o exame obstétrico para que o risco de infeção seja mínimo (Momont, 2005). 

O exame vaginal vai permitir verificar o grau de distensão do cérvix, o tamanho e 

posição do vitelo e se existe algum problema anatómico da vaca que esteja a provocar a 

distócia. O exame deve avaliar: 

▪ A dilatação da vulva e cérvix; 

▪ A posição, apresentação, postura e tamanho do feto; 

▪ A vitalidade do vitelo: se a cabeça está ao alcance do Médico Veterinário, este 

deve inserir um dedo na boca do vitelo e verificar se ocorre deglutição ou não; 

outra técnica é aplicar pressão entre os cascos e verificar se o vitelo retrai o 

membro ou não; 

▪ O grau de lubrificação do canal de parto: em partos muito demorados e com 

muita manipulação, a mucosa uterina e vaginal pode ficar seca predispondo a 

lesões; 

▪ Se existe espaço suficiente para um parto vaginal (Jackson, 2004; Momont, 

2005; Espada et al., 2016; Roberts, 2017a). 

 

4. Palpação transretal 

Quando não é possível realizar um exame vaginal, devido, por exemplo, a estenose 

vaginal, a palpação transretal deve ser realizada para confirmar a vitalidade do feto e se existe 

torção uterina ou dilatação cervical incompleta (Momont, 2005; Hooper, 2007) 

Tratamento 

Para resolver a distócia existem inúmeros procedimentos que o Médico Veterinário 

pode realizar para ajudar no parto de um feto viável e para prevenir lesões na vaca. Estas 



40 

operações podem ser divididas em quatro categorias: correção manual da posição do feto, 

extração/tração forçada, fetotomia e cesariana (Mekonnen & Moges, 2016). 

 

1. Correção manual da posição do feto 

Inclui todos os procedimentos que o Médico Veterinário tem de realizar para colocar o 

feto numa posição, apresentação e postura normais para que seja possível o parto vaginal, 

como por exemplo, ajustar ou estender um dos membros ou a cabeça, ou rodar o vitelo 

(Roberts, 1986; Momont, 2005).  

 

2. Extração/tração forçada 

Refere-se à extração manual ou mecânica do feto (Walters, 2015). Por norma, os 

Médicos Veterinários optam por extrair o vitelo apenas com força manual, e só caso esta seja 

insuficiente é que passam para a força mecânica. Na maioria dos casos, o vitelo pode ser 

extraído por via vaginal se os ombros ou as ancas passarem na pélvis da vaca, já que são as 

partes mais largas do feto. Por vezes, para esta técnica é necessário colocar o feto na posição 

correta com as técnicas anteriormente descritas (Momont, 2005). 

A tração pode ser conseguida através de cordas, correntes, fórceps e ganchos. O 

Médico Veterinário irá precisar da assistência de três pessoas (tração manual): uma para 

puxar a cabeça, e outras duas para cada um dos membros anteriores ou posteriores (Jackson, 

2004). 

  

Figura 12: Representação da correção de uma má apresentação fetal (flexão do membro anterior) 
(Adaptada de Jackson, 2004) 
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No entanto, muitas vezes nas explorações não estão disponíveis pessoas suficientes 

para a assistência ao parto e por isso, nestes casos, a extração mecânica é uma opção, com 

a utilização do extrator obstétrico. É necessário muito cuidado com o excesso de força, já que 

o macaco apresenta uma força de 400 kg a cada puxo podendo causar lesões graves tanto 

na vaca (dano no nervo ciático, rutura do útero ou vagina) como no vitelo (fraturas nos 

membros) (Noakes et al., 2001; Jackson, 2004; Walters, 2015). A tração deve ser aplicada 

lentamente e apenas em conjunto com as contrações da vaca, e deve ser parada quando não 

há progresso no trabalho de parto (Walters, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Representação da colocação de cordas na cabeça e membros do vitelo durante um parto 
distócico (Adaptado de Jackson, 2004) 

Figura 14: Representação da colocação do extrator de obstétrico durante o parto 
distócico (Adaptado de Jackson, 2004) 
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3. Fetotomia 

A fetotomia deve ser reservada exclusivamente para situações em que o feto está 

morto, uma vez que se vai seccionar o vitelo em várias partes ainda dentro do útero ou vagina 

de forma a reduzir o seu tamanho e assim conseguir passar pelo canal de parto (Noakes et 

al., 2001; Momont, 2005). 

É utilizado um fetótomo com fio de aço, que corta através da pele, músculo e osso. 

Uma fetotomia completa nem sempre é necessária, bastando por vezes uma fetotomia parcial 

para arranjar espaço suficiente para o parto (Bierschwal & DeBois, 1972). É imperativo ter um 

espaço adequado e usar bastante lubrificação. No entanto, esta técnica é bastante demorada 

e complicada, só devendo ser realizada quando estiver disponível assistência qualificada e 

equipamento próprio (Momont, 2005). 

4. Cesariana 

É o método de escolha quando a extração forçada é impossível e o vitelo ainda está 

vivo. Muitos Médicos Veterinários preferem também realizar cesariana em fetos mortos do 

que fazer fetotomia, uma vez que apresenta taxas de sobrevivência materna altas e é menos 

desgastante, mais rápido e seguro (Noakes et al., 2001; Momont, 2005; Mochal-King, 2015). 

É indicada nos casos de desproporção feto-materna, dilatação incompleta do cérvix, torção 

uterina, monstros fetais, má apresentação fetal e fetos enfisematosos (Venugopalan, 2009). 

Existem diversas abordagens na realização da cesariana. A escolha do acesso 

depende da preferência do Médico Veterinário, do comportamento do animal e do espaço 

disponível para a cirurgia (Mochal-King, 2015; Mekonnen & Moges, 2016). 

 

4.1. Flanco esquerdo 

É a técnica mais utilizada pelos Médicos Veterinários. O rúmen previne o prolapso do 

intestino através da incisão. Como a vaca se encontra de pé nesta abordagem, não é 

recomendada em animais que possam cair durante a cirurgia devido a hipocalcemia, exaustão 

e paralisação do nervo obturador (Frazer & Perkins, 1995). 

Figura 15: Representação da colocação do fio de aço em diferentes localizações 

(Adaptado de Walters, 2015) 
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4.2. Flanco direito 

Esta abordagem é recomendada em apenas algumas situações como por exemplo, 

distensão ruminal ou adesões no flanco esquerdo devido a cirurgias anteriores (Hooper, 

2007). Esta é também descrita como a melhor abordagem à hidroalantóide ou ao hidrâmnio 

e torção uterina (Mochal-King, 2015).  

É necessário cuidado extra na incisão para não atingir o intestino, uma vez que não 

há rúmen a servir de escudo (Frazer & Perkins, 1995). A incisão não deve estender-se muito 

ventralmente para prevenir o intestino delgado de prolapsar (Mochal-King, 2015). 

 

4.3. Linha média ventral 

É a técnica recomendada para retirar um feto enfisematoso, já que permite um 

melhor acesso ao útero e minimiza a contaminação abdominal durante a cirurgia (Frazer & 

Perkins, 1995). A sutura na linha alba permite também uma maior resistência e menos 

hemorragias comparada com a abordagem pelo flanco. A sua maior desvantagem é que a 

vaca precisa de estar em decúbito dorsal (Mochal-King, 2015). 

 

4.4. Técnica 

Em algumas vacas mais nervosas, é necessária sedação usando Xilazina, 0,03 a 

0,1mg/kg IV. Dependendo da abordagem escolhida pelo Médico Veterinário, a anestesia local 

pode variar, sendo as mais comuns paravertebral proximal ou distal, “L” invertido e em linha. 

Normalmente usa-se Lidocaína a 2%, variando a quantidade usada consoante a técnica. Na 

zona da incisão deve ser feita tricotomia, desinfeção com álcool e solução iodada ou 

clorhexidina (Newman & Anderson, 2005). 

A incisão na parede abdominal deve ser suficientemente extensa para remover o 

vitelo, já que incisões demasiado pequenas aumentam a dificuldade da técnica. Depois de 

identificar o útero, a porção que contem uma das patas traseiras é puxada para a incisão, e é 

feito um corte na grande curvatura do útero. Enquanto o vitelo está a ser extraído, o útero 

necessita de ser mantido no local para prevenir extravasamento dos flu idos para a cavidade 

abdominal, podendo ser usado para isso fórceps uterinos (Newman & Anderson, 2005). 

Para fechar o útero, normalmente uma camada usando material absorvível como 

Catgut é suficiente. Se o vitelo já estava morto no útero ou se encontrava enfisematoso, é 

recomendado realizar duas camadas de sutura. É usado um padrão contínuo de inversão 

como as suturas de Cushing, Utrecht ou Lambert, já que permitem uma exposição mínima da 

sutura, promovem a cicatrização e servem como um tampão ótimo. A sutura do útero é 
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facilitada se um ajudante segurar o corno uterino acima da incisão (Newman & Anderson, 

2005). 

A parede abdominal é normalmente suturada em 3 camadas: peritoneu e músculo 

transverso numa sutura contínua usando fio absorvível, músculo abdominal oblíquo interno e 

externo com uma sutura contínua usando fio absorvível, e por fim a pele com uma sutura 

ancorada de Ford ou uma sutura simples interrompida com fio não absorvível (Newman & 

Anderson, 2005). 

 

5. Tratamento farmacológico 

Após manipulação ginecológica é aconselhável o uso de antibióticos de largo espectro 

como Penicilina Procaína G (22,000 U/kg, IM SID, durante 3-5 dias), Oxitetraciclina 

(19.8mg/kg IV/IM/SC SID ou BID durante 3-5 dias) ou Ceftiofur (1mg/kg IV/IM/SC SID ou BID 

durante 3-5dias) (Newman & Anderson, 2005).  

Se necessário, administrar Flunixin Meglumina (1mg/kg IV/IM, BID, durante 2 dias) 

para controlo da dor e prevenir a formação de adesões abdominais, no caso de cesariana 

(Newman & Anderson, 2005). 

Se a causa de distócia for hipocalcemia, administrar cálcio IV pode ajudar na resolução 

(Roberts, 2017a). 

 

Prognóstico 

O prognóstico depende da gravidade da distócia, o grau de trauma sofrido pela vaca 

e a ocorrência de outras doenças no pós-parto. Um caso de distócia por feto enfisematoso 

tem pior prognóstico que um caso de distócia por desproporção feto-materna por exemplo 

(Momont, 2005; Roberts, 2017a). 

 

Possíveis complicações 

▪ Retenção placentária; 

▪ Trauma e lacerações no trato genital; 

▪ Síndrome da vaca caída devido à danificação do nervo ciático ou obturador; 

▪ Metrite; 

▪ Vaginite (Roberts, 2017a). 
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Prevenção 

As intervenções atempadas minimizam os efeitos da distócia nos vitelos. Os animais, 

principalmente as novilhas, devem ser monitorizados regularmente e assistidos prontamente 

se a fase 2 do parto for prolongada. Os produtores devem ser treinados a intervir corretamente 

nestas situações e a reconhecer quando devem chamar o Médico Veterinário (Kahn, 2005). 

Os produtores devem também escolher as novilhas com maior dimensão pélvica para 

diminuir as distócias por desproporção feto-materna, e escolher sémen/touro adequado às 

proporções das vacas da exploração (Noakes et al., 2001). 

Disponibilizar alimento nutricionalmente adequado a cada fase do ciclo reprodutivo dos 

animais ajuda a prevenir obesidade, balanços energéticos negativos e hipocalcemias 

(Roberts, 2017a). 
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2. Torção uterina 

A torção uterina é definida como a rotação do útero ao longo do seu eixo transverso 

(Roberts, 1986). Ocorre maioritariamente no sentido contrário aos ponteiros do relógio (torção 

à esquerda), provavelmente devido à grande maioria das gestações dos bovinos ocorrer no 

corno uterino direito, sendo que normalmente é o corno gestante que roda sobre o não 

gestante (Sloss & Dufty, 1980; Frazer et al., 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É uma complicação relativamente comum em bovinos, comparativamente às outras 

espécies domésticas. Representa cerca de 5-10% das distócias em bovinos de aptidão de 

leite (Aubry et al., 2008) sendo as raças Holstein-Frísia e Parda Suíça as que apresentam 

maior risco (Frazer et al., 1996). 

 A incidência aparenta ser maior em vacas multíparas e estabuladas, e menor em 

gestações duplas, desde que os gémeos não se encontrem no mesmo corno uterino (Roberts, 

1986). No entanto, vacas que sofreram torção uterina não parecem ter maior risco de 

reincidência nas próximas gestações (Jackson, 2004). 

 

Patogenia 

A causa, ou causas, exatas para a ocorrência da torção uterina não são conhecidas, 

no entanto a anatomia do útero bovino parece desempenhar o papel principal nesta condição 

quando aliado a outros fatores (Frazer et al., 1996). 

A parte caudal do útero encontra-se ligada à parede abdominal pelo ligamento largo 

do útero. À medida que a gestação avança, a parte craneal dos cornos uterinos repousa no 

chão pélvico sem ligações que o estabilizem, e como numa gestação singular só é ocupado 

Figura 16: Representação de uma torção uterina (Adaptado de Tracy, 2009) 
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um corno uterino, este fica mais volumoso e pesado do que o corno uterino não grávido, 

criando alguma instabilidade. Esta disposição anatómica, juntamente com outro fator que 

permita o aumento da motilidade uterina, predispõe à ocorrência de torção (Frazer et al., 1996; 

Jackson, 2004). 

A forma como a vaca se deita (membros anteriores baixam primeiro) ou se levanta 

(membros posteriores levantam primeiro) permite que o útero grávido fique suspenso na 

cavidade abdominal. Qualquer trauma, como cair, escorregar ou um coice de outra vaca, 

enquanto se levanta ou deita pode predispor à torção uterina (Roberts, 1986; Jackson, 2004). 

O excesso de movimentos do feto durante a fase 2 do parto ou um vitelo de grandes 

dimensões desempenham também um papel importante na etiologia desta condição (Frazer 

et al., 1996). O âmnio bovino está fundido em algumas partes com o alantóide, que está ligado 

através do córion à parede uterina. Se o feto roda no seu eixo longo, o útero pode rodar com 

este (Jackson, 2004). 

Outros fatores incluem: reduzido volume do rúmen antes do parto, falta de líquidos 

fetais, falta de tonicidade do útero, terrenos inclinados e abdómen distendido (Momont & 

Checura, 2017). 

 

Sinais clínicos 

A gravidade dos sinais clínicos varia com o grau de torção, e por isso, pode não estar 

presente nenhum sinal clínico em torções inferiores a 180º (Roberts, 1986). Os principais 

sinais clínicos incluem: taquicardia, taquipneia, febre, anorexia, descargas vaginais, dor e 

desconforto abdominal, atividade ruminal diminuída e constipação (Roberts, 1986; Frazer et 

al., 1996; Momont, 2005; Drost, 2007).  

A vaca pode adotar uma postura conhecida como “rocking horse”, na qual o dorso se 

torna côncavo com os membros anteriores e posteriores afastados o máximo possível 

(Jackson, 2004). Em casos mais graves, nos quais a circulação sanguínea do e para o útero 

está comprometida, os sinais clínicos podem incluir diarreia fétida, pulso fraco, sons 

respiratórios, hipotermia, extremidades frias, colapso e morte em 24-72 horas (Roberts, 1986). 

 

Diagnóstico 

O diagnóstico de torção uterina é baseado na história de uma gestação avançada. À 

palpação transretal, a orientação do ligamento largo do útero está alterada. Numa torção para 
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a direita (sentido dos ponteiros do relógio), o ligamento esquerdo está esticado dorsalmente, 

enquanto o direito está esticado ventralmente (Momont, 2005; Drost, 2007; Hooper, 2007). 

A palpação vaginal revela uma disposição anormal do canal do parto. São sentidas 

dobras da mucosa vaginal, que podem indicar a direção da torção. Em torções com menos 

de 180º, a mão do Médico Veterinário pode passar pela constrição e palpar o feto. Em torções 

com mais de 180º, o canal do parto está totalmente obstruído, sendo impossível palpar o feto 

e reconhecer a direção da torção (Noakes, 1997; Jackson, 2004; Hooper, 2007). O grau da 

torção pode ser determinado pela tensão no ligamento largo do útero, na posição do feto no 

útero e se é possível palpar a totalidade da vagina (Roberts, 1986). 

Segundo um estudo realizado por Frazer em 1996, 34% das torções uterinas ocorrem 

sem envolvimento vaginal (anterior ao cérvix); torções de 45-90º são raras; 20% das torções 

são de 90-180º, 57% são de 180-270º e 22% são de 270-360º (Frazer et al., 1996). As 

apresentações posteriores são mais comuns em casos de torção uterina do que em vacas 

com parto eutócico (Aubry et al., 2008). 

 

Tratamento 

Existem vários métodos para corrigir a torção uterina e a escolha vai depender da 

gravidade da torção e da preferência do Médico Veterinário. Os métodos mais comuns são: 

destorção manual por via vaginal, destorção com uma barra de destorção, rolamento da vaca 

no chão e laparotomia. 

 Quanto mais rápida for a correção da torção, maior a probabilidade de sobrevivência 

do vitelo e melhor será o prognóstico da vaca. A correção torna-se mais difícil e o prognóstico 

diminui à medida que aumenta a cronicidade e grau da torção (Momont, 2005). 

 

1. Destorção manual por via vaginal 

Só é possível se a mão do Médico Veterinário conseguir tocar no feto e, para isso, é 

necessário um cérvix aberto e os fluidos fetais permanecerem no útero. Se estas condições 

estiverem presentes, trata-se do método escolhido pela maioria dos profissionais, 

principalmente em raças pequenas (Roberts, 1986; Jackson, 2004; Momont, 2005). 

Este método é realizado com a vaca em pé, podendo ser administrada uma anestesia 

epidural baixa para diminuir o desconforto da vaca. O vitelo deve ser agarrado por uma 

proeminência que seja conveniente ao Médico Veterinário, como o cotovelo ou joelho, e 



49 

balançado sobre o corno não grávido, de forma a corrigir a torção na direção oposta à que 

esta ocorreu (Jackson, 2004).  

O uso de pressão externa pode ajudar neste método. Para isso é colocada uma tábua 

de madeira transversalmente debaixo do abdómen da vaca, sendo que a ponta que fica do 

lado da torção deve ficar muito próxima do chão. Esta ponta é depois elevada e pressionada 

contra o abdómen para mover o vitelo na direção desejada, enquanto o Médico Veterinário 

realiza a destorção manual por via vaginal (Sloss & Dufty, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

2. Destorção com barra de destorção 

A destorção com barra de destorção é utilizada nas situações descritas anteriormente, 

mas em que o vitelo é grande e por isso mais difícil de destorcer manualmente (Roberts, 

1986). 

Para esta técnica são necessárias correntes/cordas obstétricas, a barra de destorção 

e um tubo de pequenas dimensões. É realizado um laço em cada uma das pontas da corrente 

obstétrica e colocado proximalmente à articulação metacarpiana/metatarsiana do vitelo. A 

corrente duplicada é então passada pelo orifício na barra de destorção onde é feito outro laço. 

Este deve estar o mais próximo possível do vitelo e no meio das extremidades deste. Na outra 

extremidade da barra de destorção é colocado o tubo para ajudar a rodar o vitelo e o útero. À 

medida que o assistente vai rodando o instrumento na direção oposta à torção, o Médico 

Veterinário vai avaliando o progresso por via vaginal e previne a ocorrência de lesões no útero 

(Momont, 2005). 

Figura 17: Representação da correção manual da torção uterina (Adaptado de Tracy, 2009) 
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3. Rolamento da vaca no chão 

Este método é a primeira opção de tratamento quando a mão do Médico Veterinário 

não atinge o vitelo e quando existe uma área de parto disponível. Consiste em rodar a vaca 

em torno do útero enquanto este fica imóvel (Jackson, 2004). 

É necessário determinar a direção da torção e tombar a vaca nessa direção, ou seja, 

a vaca deve estar deitada sobre o seu lado esquerdo se a torção for no sentido contrário ao 

dos ponteiros do relógio. Os membros anteriores e posteriores devem ser amarrados e uma 

tábua de madeira é colocada sobre o abdómen, com uma das pontas no chão. No centro da 

tábua deve ser colocado um peso de cerca de 75-100 kg (normalmente, uma pessoa) para 

aumentar a pressão intra-abdominal e assim manter o útero no sítio enquanto o corpo roda 

sobre este. A vaca é então rodada lentamente no sentido contrário à torção. A vaca deve 

adotar a posição esternal para o Médico Veterinário poder verificar se a torção ficou resolvida. 

A vaca pode ter de ser rodada duas a três vezes para corrigir na totalidade a torção (Roberts 

& Hillman, 1973; Jackson, 2004; Momont, 2005). 

 

 

Figura 19: Representação da correção da torção uterina por rolamento (Adaptado de Tracy, 2009) 

Figura 18: Barra de destorção (A) e a colocação correta num vitelo (B). (Fotos cedidas pelo Dr Balbino 
Rocha) 
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O parto por via vaginal deve acontecer até 30 minutos depois de corrigida a torção pois 

a cérvix pode fechar (Jackson, 2004). Se após três a quatro tentativas, a torção não se 

resolver, o recomendado é passar para a correção cirúrgica. O útero com torção crónica cria 

adesões que impedem a resolução por rolamento (Momont, 2005).  

 

4. Correção cirúrgica por laparotomia 

É a última escolha de tratamento e só é utilizada em casos em que a torção é irredutível 

ou a cérvix não dilata (Jackson, 2004). A técnica é muito semelhante à descrita anteriormente 

para realizar cesariana no flanco esquerdo.  

Para corrigir a torção uterina é mais fácil retirar o vitelo primeiro, no entanto isto pode 

ser complicado já que é difícil extrair o corno uterino grávido para fora da incisão. Drenar o 

líquido amniótico pode facilitar a manipulação já que torna o corno menos volumoso. O Médico 

Veterinário deve então rodar o corno uterino grávido na direção oposta à torção até a resolver 

completamente. É necessária muita precaução já que dependendo da quantidade de tempo 

que esteve torcido, o útero pode estar friável, edematoso e pode facilmente ruturar. A 

peritonite é por isso uma possível complicação desta cirurgia (Jackson, 2004; Tracy, 2009). 

É necessário administrar antibiótico como Oxitetraciclina ou Penicilina Procaína G para 

combater a infeção que pode ocorrer depois da cirurgia. A administração de AINE’s como 

Flunixin ajuda no controlo da dor e na recuperação da vaca (Jackson, 2004). 

 

Prognóstico 

O prognóstico é considerado bom tanto para a vaca como para o vitelo se o problema 

for reconhecido e resolvido atempadamente. Por vezes, a torção só é descoberta muito tempo 

depois e por isso a circulação sanguínea do e para o útero ficou comprometida e o vitelo não 

sobrevive (Jackson, 2004). 

O prognóstico vai depender também da gravidade e grau de torção do útero. A 

incidência de rutura uterina é relativamente alta em bovinos com torção uterina (Roberts, 

1986). As torções de 180-270º apresentam um prognóstico ligeiramente pior que o de torções 

com menor grau (Roberts, 1986).  
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C. Emergências no pós-parto 

1. Prolapso uterino 

O prolapso uterino é mais comum em bovinos que em qualquer outra espécie 

doméstica, sendo as raças de aptidão leiteira mais afetadas que as raças de carne (Momont, 

2005; Miesner & Anderson, 2008; Rees, 2016). Apesar disso, a sua incidência é relativamente 

baixa, ocorrendo apenas em cerca de 2-3 partos por cada 100.000 (Momont, 2005). Ocorre 

na sua maioria 12-24 horas após o parto, sendo raros os casos que ocorrem vários dias após 

o mesmo (Hillman & Gilbert, 2008; Potter, 2008; Peter, 2015; Rees, 2016).  

O prolapso uterino ocorre quando o corno uterino que anteriormente continha o vitelo 

(corno grávido) evagina depois do parto e surge na vulva (Potter, 2008). Trata-se de uma das 

poucas verdadeiras emergências na clínica de bovinos, já que o órgão evertido fica 

rapidamente contaminado e traumatizado, tornando-se edematoso e hemorrágico (devido a 

rutura dos vasos uterinos) conduzindo muitas vezes ao choque e morte (Peter, 2015; Prado 

et al., 2016). Ao contrário do prolapso vaginal, nesta condição parece não haver maior 

suscetibilidade de ocorrer na próxima gestação nem de haver hereditariedade (Gardner et al., 

1990; Miesner & Anderson, 2008). 

Apesar de a causa exata em cada animal possa ser difícil de determinar, as causas 

predisponentes incluem distócia, tenesmo e inércia uterina devido a hipocalcemia (Hillman & 

Gilbert, 2008; Potter, 2008; Peter, 2015). O facto de os animais parirem em terrenos 

inclinados, em que os quartos posteriores estão mais baixos que os quartos anteriores, pode 

predispor ao prolapso uterino. Apesar de as vacas primíparas poderem ser afetadas, as vacas 

multíparas apresentam maior risco (Hillman & Gilbert, 2008). Outros fatores foram apontados 

como prováveis causas, como vacas com elevada condição corporal (maior pressão intra-

abdominal), retenção placentária, lacerações vaginais e involução cervical atrasada 

(Odegaard, 1977; Peter, 2015).  

 

Classificação 

O prolapso uterino pode ser classificado em parcial ou completo, consoante haja, 

respetivamente, retroversão de apenas um corno uterino (geralmente o grávido) ou de ambos 

(Smith, 1996). Quando a cérvix está presente no prolapso, este é considerado completo 

(Grunert & Birgel, 1982).  

 

 



53 

Sinais clínicos 

Os sinais clínicos de prolapso uterino são óbvios, com a visualização do endométrio, 

das carúnculas e, normalmente, da placenta com os cotilédones fetais aderidos no útero 

revertido (Simões & Quaresma, 2003; Hillman & Gilbert, 2008; Miesner & Anderson, 2008). 

Os tecidos no início apresentam-se normais, tornando-se depois edematosos e irritados 

devido ao estrangulamento vascular (Potter, 2008). A mucosa vai dessecando 

progressivamente, aparecendo pequenos coágulos de sangue devido à rutura de pequenos 

vasos. Se ocorrer rutura de vasos de maior calibre, a hemorragia é muitas vezes fatal (Simões 

& Quaresma, 2003). 

Alguns animais irão demonstrar vários graus de hipocalcemia como fraqueza, 

depressão, hipotermia, ansiedade, prostração ou coma. Sinais de choque hipovolémico 

(secundários a perda de sangue) como membranas mucosas pálidas, tempo de repleção 

capilar reduzido e taquicardia, são raros e normalmente estão associados a um prognóstico 

grave (Hillman & Gilbert, 2008; Potter, 2008). 

Se a vaca conseguir andar, o útero pode sofrer traumatismos por se encontrar perto 

dos pés e com o balançar perto dos membros posteriores (Hillman & Gilbert, 2008). 

 

Diagnóstico 

Os sinais clínicos apresentados pelo animal são suficientes para o diagnóstico, sendo 

dificilmente confundido com outras condições (Hillman & Gilbert, 2008). 

 Para o diagnóstico deve identificar-se as estruturas uterinas e anexos placentários 

envolvidos no prolapso, o grau de reversão e as alterações da mucosa uterina (Simões & 

Quaresma, 2003). Quando o prolapso é completo observam-se os dois cornos uterinos e a 

bifurcação. Quando é parcial, observa-se um orifício ao lado da porção invertida que 

corresponde à abertura do corno  não evaginado (Grunert & Birgel, 1982). 

 

 

 

 

 

Figura 20: Prolapso uterino com contaminação evidente (Adaptado de Peter, 2015) 
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Tratamento 

O Médico Veterinário, quando é chamado para esta condição, deve instruir o 

proprietário para, até à sua chegada, manter a vaca calma e colocar um saco plástico ou um 

pano húmido à volta do útero de forma a protegê-lo da contaminação e trauma, mantendo-o 

húmido. Se for possível, o útero deve ser elevado acima do ísquio, para aliviar a compressão 

vascular e o consequente edema (Momont, 2005; Hillman & Gilbert, 2008). O rápido 

reconhecimento por parte do proprietário e a rápida intervenção do Médico Veterinário 

melhoram o prognóstico. Se o prolapso uterino não for prontamente tratado, a situação 

complica-se devido ao progressivo edema e necrose dos tecidos (Momont, 2005). 

Após a chegada, o Médico Veterinário deve realizar um breve exame físico para avaliar 

se hipocalcemia ou outra condição estão presentes. Se for o caso, estas condições devem 

ser resolvidas antes de se tratar do prolapso, como por exemplo com a administração de 

Cálcio IV (Momont, 2005). É importante avaliar se a vaca se consegue levantar, já que o 

prolapso uterino pode ser resolvido tanto com o animal levantado como deitado, variando as 

técnicas de resolução, sendo mais fácil ou difícil consoante a preferência do Médico 

Veterinário. Independentemente da posição da vaca, é realizada anestesia epidural (5-8 mL 

de Lidocaína a 2%, ou 1 mL por 100 kg peso vivo) (Purohit, 1998), para aliviar o tenesmo e a 

dor durante a recolocação do útero na cavidade abdominal.  

Se possível, a placenta deve ser cuidadosamente removida. Normalmente, os 

placentomas edematosos permitem uma separação rápida dos cotilédones das carúnculas 

(Hillman & Gilbert, 2008). Se a placenta estiver firmemente aderida não deve ser removida 

(Momont, 2005). O útero deve então ser limpo com água morna e solução iodada para retirar 

qualquer contaminante que possa estar presente. A massagem do útero com soluções 

hipertónicas pode ajudar a reduzir e/ou prevenir edema (Miesner & Anderson, 2008), no 

entanto, utilizar substâncias osmóticas como açúcar ou sal diretamente no endométrio pode 

conduzir a trauma e, por isso, o seu uso é desaconselhado (Roberts, 1986; Wapenaar et al., 

2011).  

Toda a superfície do endométrio deve ser observada à procura de lacerações e 

hemorragias significativas. As lacerações que abrangem a espessura total do endométrio 

devem ser suturadas. As lacerações parciais só devem ser reparadas se for provável que 

ruturem durante a recolocação do útero na cavidade abdominal, já que, normalmente, os 

defeitos fecham apenas com a involução uterina e com terapia com oxitocina (Hooper, 2007; 

Wapenaar et al., 2011). Geralmente, é utilizada uma sutura simples contínua com catgut 

(Miesner & Anderson, 2008). 
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Durante todos os procedimentos descritos anteriormente, o útero deve ser elevado e 

mantido acima do chão pélvico para restaurar o fluxo sanguíneo, reduzir o edema e permitir 

que o animal urine. Se a vaca estiver caída, um assistente pode sentar-se na região sacral do 

animal e elevar o útero com a ajuda de uma toalha ou o Médico Veterinário pode colocar o 

útero no seu colo. Se a vaca estiver em estação, são necessários dois assistentes (um de 

cada lado da vaca) que irão suspender o útero com a ajuda de uma toalha ou saco plástico 

(Momont, 2005; Hillman & Gilbert, 2008; Potter, 2008). 

1. Posição 

 A vaca deve ser colocada numa posição que seja a mais fácil e prática para o Médico 

Veterinário recolocar o útero na cavidade abdominal. Nos casos em que a vaca se encontra 

caída, sem forças para se levantar, o Médico Veterinário não tem escolha (Potter, 2008). 

A recolocação do útero em vacas caídas é facilitada ao colocar o animal em decúbito 

esternal, com ambos os membros posteriores estendidos para trás e a cabeça mais baixa que 

os quartos traseiros – posição “Okie”. Esta posição é facilitada quando a vaca se encontra em 

terrenos desnivelados (Peter, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quando a vaca está caída em terrenos planos torna-se difícil colocar o quadril mais 

elevado que a cabeça. Nestes casos, apenas se coloca a vaca em decúbito esternal com os 

membros posteriores estendidos para trás – posição de rã. Esta posição permite que a pélvis 

se incline para a frente aliviando alguma pressão das vísceras abdominais e, assim, a redução 

do prolapso torna-se mais fácil (Momont, 2005). No entanto, é necessária muita precaução ao 

colocar a vaca nesta posição, já que pode predispor a luxação coxofemoral (Hillman & Gilbert, 

2008; Miesner & Anderson, 2008).  

 Andrew White descreve uma alternativa de resolução do prolapso que envolve levantar 

os quadris da vaca com a ajuda de um trator e mantê-la assim tempo suficiente para resolver 

Figura 21: Representação do posição "Okie" (Adaptado de Peter, 2015) 
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o prolapso com a ajuda da gravidade (White, 2007). Esta técnica pode ser útil quando não há 

assistentes suficientes na exploração para ajudar (Potter, 2008). 

 Se a vaca estiver em pé, o prolapso pode ser resolvido nesta posição, sendo 

necessário mais assistentes que nas outras posições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Redução 

Antes de começar a recolocar o útero na cavidade abdominal, deve identificar-se o 

corno não grávido, se estiver presente, e reduzi-lo primeiro e só depois tratar do corno 

gravídico (Peter, 2015). O útero deve ser lubrificado com gel obstétrico para facilitar a redução. 

O endométrio deve ser cuidadosamente empurrado para a cavidade abdominal, começando 

o mais próximo da vulva possível. O Médico Veterinário deve usar os punhos fechados ou a 

palma das mãos para exercer força contra o útero, já que o uso dos dedos aumenta o risco 

de trauma e de perfuração (Momont, 2005; Hillman & Gilbert, 2008). 

Normalmente, é aplicada pressão alternadamente em cada lado para reduzir 

gradualmente o prolapso, e unicamente quando a vaca está relaxada. Sempre que a vaca 

produz contrações, deve-se parar (Momont, 2005). 

Quando a totalidade do útero se encontra no interior da cavidade abdominal, é 

necessário verificar se os cornos uterinos ficaram totalmente revertidos. Se o braço do Médico 

Veterinário não for suficiente, pode utilizar-se uma garrafa (Hillman & Gilbert, 2008; Potter, 

2008) ou uma sonda (Peter, 2015), como extensor do braço. Se os cornos uterinos não 

ficarem totalmente revertidos pode resultar em necrose isquémica de uma porção do útero 

(Peter, 2015) ou reincidência do prolapso por tenesmo depois do efeito da anestesia epidural 

passar (Hillman & Gilbert, 2008). 

Figura 22: Resolução do prolapso uterino com os quadris da vaca levantados 
(Adaptado de Rees, 2016) 
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Se existir alguma dúvida sobre a posição do útero, deve bombear-se quatro a seis 

litros de água morna com solução iodada/desinfetante para o interior do útero. Isto ajuda a 

corrigir ligeiras inversões que possam existir (Momont, 2005). 

A colocação de suturas de retenção após a resolução do prolapso não é consensual. 

Alguns autores (Momont, 2005; Wapenaar et al., 2011) defendem que as suturas ajudam a 

prevenir a reincidência do prolapso, outros (Hillman & Gilbert, 2008; Miesner & Anderson, 

2008; Potter, 2008) defendem que as suturas vão estimular o tenesmo e por isso propiciam à 

reincidência, provocando traumatismos no útero por ficar encurralado nas suturas. Assim, em 

cada caso, a colocação das suturas de Buhner deve ser ponderada, se será mais vantajoso 

para o animal tê-las ou não. Caso se opte por colocar suturas, estas devem ficar pelo menos 

4-5 dias (Wapenaar et al., 2011), e a vaca deve ser monitorizada regularmente (Momont, 

2005).  

 

3. Tratamento farmacológico 

 A administração de Oxitocina (20-40 UI, IV ou IM) logo após a resolução do prolapso, 

repetida 2 vezes em intervalos de 30 minutos (Peter, 2015), é recomendada, já que aumenta 

o tónus uterino, controla hemorragias e promove a involução uterina (Momont, 2005). Alguns 

autores defendem a administração de oxitocina antes da redução do útero, em casos em que 

este se encontra completamente flácido, atónico ou edemaciado e o risco de perfuração 

iatrogénica durante a sua manipulação é elevado (Hillman & Gilbert, 2008). No entanto, a 

oxitocina provoca contrações uterinas que podem tornar mais difícil a sua redução (Roberts, 

1986).  

A administração de antibióticos sistémicos, como Penicilina ou Ceftiofur, durante 3-4 

dias é importante para prevenir a ocorrência de metrite (Hillman & Gilbert, 2008). A aplicação 

de antibiótico intrauterino é aconselhada em casos em que o útero esteja muito contaminado 

ou traumatizado (Peter, 2015). 

 

4. Amputação do útero 

 Ocasionalmente, o útero fica demasiado traumatizado, contaminado e edemaciado 

para que o Médico Veterinário o consiga recolocar na cavidade abdominal. Nestes casos 

recorre-se à histerectomia para salvar o animal do abate de emergência (Miesner & Anderson, 

2008). Existem duas técnicas utilizadas para amputar o útero em bovinos: aberta e fechada. 

É aconselhável administrar oxitocina para provocar contrações uterinas (Roberts, 1986). 
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 A técnica aberta consiste na incisão do útero desde a cérvix até à bifurcação dos 

cornos uterinos para expor o conteúdo dentro do útero e os vasos do ligamento largo do útero. 

Estes vasos são então ligados duplamente e cortados entre as duas ligaduras, juntamente 

com o mesométrio. São colocadas suturas de colchoeiro junto ao cérvix, e o útero amputado 

cerca de 2-3 cm distalmente a essas suturas. O toco é suturado com padrão simples contínuo 

(Prado et al., 2016). 

 A técnica fechada consiste na aplicação de uma ligadura e um tubo de borracha bem 

apertados junto ao colo. A amputação é feita 20-30 min depois da aplicação das ligaduras, 

para permitir a formação de edema, com a incisão em forma de cone (Roberts, 1986). A 

ligadura destaca-se espontaneamente ou é retirada duas semanas depois (Grunert & Birgel, 

1982).  

 

Prognóstico 

O prognóstico vai depender do tempo decorrido, do grau de lesão e contaminação do 

útero e da intensidade de choque do animal (Jackson, 2004). A taxa de sobrevivência é alta, 

tendo diferentes estudos apontado para taxas de 72,4% (Gardner et al., 1990), 73,5% (Jubb 

et al., 1990) e 80% (Murphy & Dobson, 2002). As vacas primíparas têm melhores taxas de 

sobrevivência, bem como vacas que pariram um vitelo vivo. A ausência de hipocalcemia é um 

indicador favorável de diagnóstico (Potter, 2008). No entanto, o período de espera desde o 

parto até à conceção de vacas que tiveram prolapso, é cerca de 50 dias mais longo (Murphy 

& Dobson, 2002) e, por isso, a taxa de refugo por infertilidade aumenta em casos de prolapso 

uterino (Potter, 2008). 

 Das vacas que não melhoram, algumas terão reincidência do prolapso, outras irão 

morrer devido a encarceração intestinal ou hemorragia, e outras desenvolverão peritonite 

(Hillman & Gilbert, 2008). O proprietário do animal deve ser informado que a vaca poderá 

morrer a qualquer altura durante a redução do prolapso ou mesmo após (Hillman & Gilbert, 

2008). 

 O animal deve ser observado três dias após a redução do prolapso para avaliar o seu 

estado geral, a existência de eventual metrite e traumatismo do útero (Jackson, 2004). 
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2. Trauma e hemorragia 

O trauma e hemorragia da região pélvica no pós-parto é uma condição relativamente 

comum nos bovinos, principalmente como consequência em casos de distócia (Momont, 

2005). A maioria das contusões e lacerações acontecem no vestíbulo, vagina ou cérvix. No 

entanto, em casos mais graves, o útero pode também ser atingido (Momont, 2005). 

As principais emergências incluem rutura do útero, rutura da artéria uterina e 

hemorragia do canal de parto. Normalmente, estão associadas a tamanho desproporcional do 

feto, má posição fetal e parto assistido (Dreyfuss et al., 1990), e ocorrem principalmente em 

novilhas com elevada condição corporal (Rees, 2016). 

 

2.1. Rutura do útero 

A rutura uterina é uma das consequências mais comuns em casos de distócia em 

bovinos, ocorrendo maioritariamente em torções uterinas, fetotomia, fetos enfisematosos e 

em partos onde é usada força de tração excessiva (Hillman & Gilbert, 2008).  

A falta de lubrificação por parte do Médico Veterinário enquanto resolve um parto 

distócico e a pressão abdominal que empurra o útero contra a cavidade pélvica parecem ser 

as principais causas de rutura uterina (Hillman & Gilbert, 2008). A remoção das membranas 

fetais pode também ser uma das causas, embora seja raro (Jackson, 2004). 

 

Sinais clínicos 

São muito variáveis e dependem da dimensão da rutura. Normalmente, em casos de 

distócia, a rutura é detetada pelo Médico Veterinário no exame uterino após a extração do 

vitelo. No entanto, algumas ruturas são muito distais, podendo passar despercebidas 

(Jackson, 2004). 

Quando a rutura acontece sem a presença do Médico Veterinário ou quando não é 

diagnosticada por este, os sinais clínicos aparecem, normalmente, em 1-5 dias. Incluem 

depressão, inapetência, febre, taquicardia, estase ruminal (Hillman & Gilbert, 2008) e sinais 

de peritonite (ranger de dentes, ruídos respiratórios, recusa em levantar-se) (Jackson, 2004). 

Em casos de fetos enfisematosos ou quando as membranas fetais passam para a 

cavidade abdominal, podem provocar peritonite grave e potencialmente fatal, devido à 

presença de bactérias (Hillman & Gilbert, 2008). Os animais que apresentem ruturas uterinas 
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grandes e que têm tenesmo associado podem sofrer o prolapso de intestino pela vulva 

(Hillman & Gilbert, 2008). 

 

Diagnóstico 

 A palpação manual do útero constitui o melhor método de diagnóstico. Se o parto tiver 

ocorrido há mais de 48 horas, a cérvix poderá já estar fechada, tornando o exame difícil ou 

mesmo impossível. Nestes casos, um espéculo vaginal pode ser útil (Hillman & Gilbert, 2008).  

 Em casos de peritonite, o nível plasmático de fibrinogénio e o número de neutrófilos 

encontram-se elevados (Jackson, 2004). 

 

Tratamento 

As opções de tratamento devem ser discutidas com o proprietário já que muitas vezes 

a melhor opção para animais de médio valor é o refugo (Hillman & Gilbert, 2008). 

O tratamento conservativo inclui a administração de antibióticos de largo espectro 

durante 7-10 dias e de doses repetidas de oxitocina durante 24-48 horas (Hooper, 2015). É 

apenas utilizado em ruturas pequenas e dorsais, que foram detetadas logo após o parto. O 

prognóstico não é favorável, uma vez que a manipulação durante o parto ou a presença de 

membranas fetais contaminadas podem originar infeções no útero, e consequentemente na 

cavidade abdominal (Hillman & Gilbert, 2008). 

A reparação cirúrgica da rutura é a melhor opção, quando esta é grande. Se a rutura 

for detetada logo após o parto, o acesso pela vagina é privilegiado, uma vez que a cérvix 

ainda se encontra aberta, permitindo assim a manipulação com as duas mãos. No entanto, a 

reparação é feita às cegas sendo muitas vezes mal sucedida. A reparação através de 

laparotomia é a melhor opção, no entanto, dependendo do local da rutura, o acesso pode ser 

difícil. Assim, a incisão deve ser feita o mais caudal possível na fossa paralombar. Outra opção 

possível é provocar o prolapso do útero através da administração IV lenta de Epinefrina 

(10ml), que irá provocar o relaxamento uterino, sendo possível retraí-lo para suturar a rutura 

(Hillman & Gilbert, 2008). Para suturar uma rutura uterina é utilizado fio de sutura catgut e um 

padrão simples contínuo duplo (Hooper, 2015). 

A lavagem intraperitoneal com solução salina e antibióticos ou solução iodada é 

recomendada nos casos em que provavelmente se desenvolverá peritonite (Hillman & Gilbert, 

2008). Se foi realizada laparotomia, a lavagem é feita pela incisão. Se não, pode ser 
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conseguida através de um trocarter inserido na fossa sublombar direita e drenado por outro 

inserido ventralmente junto à linha média (Jackson, 2004). 

Se houver sinais de choque, devem ser administrados fluidos IV, corticosteroides e 

AINE´s (Hillman & Gilbert, 2008). 

 

Prognóstico 

O prognóstico é complicado a reservado, dependendo do tamanho da rutura (Hillman 

& Gilbert, 2008). 

2.2. Rutura da artéria uterina 

A rutura da artéria uterina ocorre muito raramente, mas é uma condição que ameaça 

a vida do animal de forma aguda. É mais comum no período pós-parto, como consequência 

da extração fetal forçada ou fetotomia. As vacas de aptidão leiteira são mais afetadas 

(Roberts, 2017b). 

Ocorre devido ao trauma provocado pelo aprisionamento e esmagamento entre o feto 

e a pélvis materna. Por vezes ocorre em situações de prolapso uterino devido ao estiramento 

e trauma dos vasos com o ligamento largo do útero. No entanto, o útero prolapsado pode 

providenciar hemóstase por compressão e adiar a hemorragia e os sinais clínicos para depois 

da resolução (Roberts, 2017b). 

 

Sinais clínicos e diagnóstico 

O animal apresenta anemia grave, taquicardia, taquipneia, ansiedade e sinais de 

choque devido a hipovolémia (Roberts, 2017b). À palpação retal é possível detetar uma 

tumefação dos tecidos moles. Pode ser detetada a hemorragia na vulva se a parede uterina 

tiver ruturado (Roberts, 2017b). 

Devido à forma aguda com que os sinais clínicos aparecem e a consequente morte 

súbita do animal, muitas vezes o Médico Veterinário não chega a tempo de realizar o 

diagnóstico. É aconselhada a realização de uma necrópsia, na qual é possível identificar a 

rutura da artéria uterina e hemorragia na cavidade abdominal (Roberts, 2017b). 
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Tratamento 

Se a rutura arterial for detetada a tempo, é necessária a realização imediata de uma 

transfusão sanguínea de cerca de 6-12 litros. A administração de soro hipertónico salino IV, 

2-4 ml/kg, pode ajudar a aumentar o volume sanguíneo (Roberts, 1986). Deve ser feita 

administração de Oxitocina (20-100 U, IV) para promover a contração e involução uterina. A 

administração deve ser repetida várias vezes ao longo do dia (Roberts, 2017b). 

A administração de ácido aminocapróico tem sido usada em éguas com hemorragias 

pós-parto, uma vez que ajuda na formação de coágulos pela inibição da fibrinólise. O ácido 

aminocapróico (20g) deve ser diluído em 1 litro de fluido isotónico e administrado IV. A 

administração deve ser repetida a cada 6 horas, sendo que a dose de ácido aminocapróico 

deve ser metade (10g). A sutura da artéria só será possível se houver uma rutura uterina 

(Roberts, 2017b). 

 

Prognóstico 

O prognóstico é reservado, podendo a qualquer momento o animal morrer. 

Complicações como infertilidade e adesões são esperadas, se o tratamento for bem sucedido 

(Roberts, 2017b). 

 

2.3. Hemorragia do canal de parto 

A hemorragia do canal de parto define-se pelo trauma e consequente hemorragia dos 

vasos sanguíneos no útero, cérvix e vagina. É causada acidentalmente por um dos membros 

do feto ou pelo excesso de força na extração do vitelo, principalmente se o canal de parto não 

estiver completamente dilatado (Jackson, 2004). 

O canal de parto parturiente encontra-se hiperémico e, por isso, o dano da mucosa 

pode ser facilmente complicado pela laceração das artérias com resultante hemorragia. 

Durante o parto é normal haver algum sangramento, que não deve ser superior a um 

gotejamento rápido e deve parar ao fim de alguns minutos (Jackson, 2004). 

 

Sinais clínicos 

A visualização de sangue na vulva deve ser sempre encarada como um potencial 

problema e a sua origem deve ser investigada (Jackson, 2004). O animal deve ser 
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monitorizado por sinais gerais de hemorragia, incluindo a cor das membranas mucosas, 

fraqueza e sinais de choque (Jackson, 2004). 

 

Tratamento 

Se a hemorragia não parar em minutos o proprietário deve chamar o Médico 

Veterinário. Se o ponto de origem da hemorragia for visível ou palpável, o Médico Veterinário 

deve aplicar pressão com algodão húmido no local e proceder à sutura do vaso. Se a sutura 

não for possível, o vaso deve ser apertado com fórceps, que devem permanecer por pelo 

menos 24 horas (Jackson, 2004). 

Se o ponto de origem não for detetável, deve-se administrar Oxitocina, que provocará 

contração uterina e, consequentemente, alguma pressão no ponto de origem. A aplicação de 

toalhas limpas húmidas na vagina e útero ajuda também a conseguir alguma pressão 

(Jackson, 2004). Se o animal já tiver perdido um volume considerável de sangue, cerca de 10 

litros, é aconselhado realizar transfusão sanguínea (Rees, 2016). 
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III. Objetivos do Trabalho 

O estágio curricular do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária tem como objetivo 

principal, o desenvolvimento prático dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso em 

ambiente de clínica real, bem como proporcionar o contacto com a realidade do mundo de 

trabalho. 

O trabalho prático desenvolvido durante o estágio abrangeu diversas ocorrências 

clínicas e a escolha do tema específico para a elaboração desta dissertação relacionou-se 

com a importância relativa verificada das emergências reprodutivas e com uma preferência 

pessoal. 

O objetivo principal da presente dissertação foi aprofundar o conhecimento sobre as 

diversas condições que são consideradas emergências na clínica obstétrica de bovinos, bem 

como melhorar a compreensão como cada uma das condições é encarada pelo Médico 

Veterinário e produtor. Para tal, foi feita pesquisa bibliográfica sobre os diversos problemas 

que podem ocorrer na obstetrícia buiatra, ao que se seguiu a descrição de alguns casos 

observados na prática clínica durante o estágio curricular e confrontá-los com o descrito na 

bibliografia disponível. Deste modo pretendeu-se relacionar o conhecimento teórico adquirido 

com a prática clínica. 
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IV. Material e Métodos 

Durante o estágio final realizado na Fagricoop e na AASM decorrido entre novembro 

de 2017 e maio de 2018, foram acompanhados 76 casos reprodutivos (Tabela 7). Apenas 26 

casos foram considerados emergências reprodutivas, representando 34,2% da casuística 

reprodutiva.  

Tabela 7: Casuística obstétrica acompanhada durante o estágio final 

Casos Número Emergência 

Distócia 20 S 

Prolapso uterino 1 S 

Prolapso vaginal 1 S 

Torção uterina 2 S 

Aborto 2 S 

Retenção placentária 27 N 

Metrite 22 N 

Edema vaginal 1 N 

Total 76 26 

 

Das 26 emergências reprodutivas, foram selecionados 4 casos para apresentação e 

discussão sobre o tratamento, com base no seu interesse e relevância clínica. 

Na Fagricoop, cada exploração tem um Médico Veterinário responsável pela mesma, 

e por isso, sempre que o produtor sócio necessitava de assistência médico-veterinária, 

entrava diretamente em contacto com o Médico Veterinário responsável através de chamada 

telefónica. Este sistema permitia um melhor acompanhamento dos casos, já que, na maioria 

das explorações, havia uma visita programada quinzenal ou mensal para diagnósticos de 

gestação, que servia também para saber o resultado dos tratamentos anteriormente 

efetuados. Caso não houvesse visita programada, o Médico Veterinário entrava 

posteriormente em contacto com o produtor para ficar a par dos resultados dos tratamentos. 

Na Associação Agrícola de São Miguel, cada Médico Veterinário é responsável por 

uma zona diferente da ilha a cada semana, em sistema de rotação. Assim, o produtor entrava 

em contacto com a rececionista da Associação, que posteriormente encaminhava os serviços 

para o Médico Veterinário, consoante a zona que lhe tinha sido indicada nessa semana. Este 

sistema tornava o acompanhamento dos casos mais complicado, já que o Médico Veterinário 

poderia não voltar àquela zona durante algumas semanas. Sempre que o Médico Veterinário 



68 

achava necessário perguntar pelo resultado do tratamento contactava diretamente o produtor 

ou perguntava ao colega designado para aquela zona nessa semana.  

O sistema de produção em Famalicão e em São Miguel é também diferente. Em 

Famalicão, em todas as explorações o sistema utilizado é o intensivo, enquanto que em São 

Miguel, a maioria era semi-intensivo, com apenas algumas em sistema intensivo. Em todas, 

ocorria uma ordenha na parte de manhã, e outra na parte da tarde.  

Todos os casos acompanhados foram registados num bloco de notas no final de cada 

visita, e agrupados por doenças. O tratamento de cada um dos casos era também descrito no 

bloco de notas, com mais ou menos pormenor. Sempre que era possível e os produtores 

autorizavam, foi feito o registo fotográfico das situações. 
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V. Resultados e Discussão (Casos Clínicos) 

 

Caso clínico 1 

Bovino fêmea, com cerca de 2 anos, raça Holstein-Frísia, gestante pela primeira vez, 

em trabalho de parto há mais de oito horas, sem progressão visível do parto. O proprietário 

tentou manobras obstétricas durante uma hora, mas sem resultados visíveis. A vaca acabou 

por se deitar e apresentava-se enfraquecida e ainda em decúbito à chegada do Médico 

Veterinário. 

À palpação vaginal, foi possível detetar que o vitelo já se encontrava morto (ausência 

de resposta ao estímulo doloroso nos cascos) e que os membros deste apresentavam 

malformação. Os membros anteriores encontravam-se fletidos, e o vitelo apresentava-se em 

posição dorso-ilíaca. 

Após corrigir a posição do vitelo e a flexão dos membros anteriores com manobras 

obstétricas, foram colocadas 2 cordas nesses mesmos membros para retirar o vitelo. Como 

não havia assistentes suficientes, foi necessário utilizar o extrator obstétrico.  

Com a extração deste vitelo, verificou-se através de palpação vaginal e retal da mãe, 

se não havia outro feto dentro do útero e se a vaca não tinha sofrido nenhum tipo de trauma, 

como rutura uterina, devido às variadas e demoradas manobras obstétricas realizadas. 

Confirmou-se que o vitelo apresentava malformações em todos os membros, 

suspeitando-se de espinha bífida. Não foi realizada necropsia.  

 

 

 

Figura 23: Fotos do vitelo nas quais é possível identificar a deformação dos membros e a alopécia na região sacral 
característica de Espinha bífida (Fotos da autora) 
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Como a vaca se encontrava deitada e não conseguia colocar-se em estação, foi-lhe 

administrado Bê-Complex ® (complexo de vitaminas B), 15 ml, IM, SID até acabar o frasco, e 

Vetacort® (Dexametasona) 16ml, IM. Foi recomendado ao proprietário, realizar fisioterapia 

levantando a vaca com a ajuda do trator 2-3 vezes ao dia, variando o lado para que esta 

estava deitada e ordenhando-a 2 vezes ao dia.  

Após 2 dias, o proprietário não observava melhorias na vaca, tendo chamado 

novamente o Médico Veterinário. Constatou-se que esta não conseguia manter-se em 

estação, não apresentando força nos membros posteriores. Suspeitou-se de dano no nervo 

obturador devido ao longo trabalho de parto. 

O proprietário optou por refugar o animal logo que o intervalo de segurança dos 

fármacos terminasse (48 horas). 

 

Discussão 

A decisão do proprietário de adiar a assistência médico-veterinária, foi o fator que mais 

contribuiu para este resultado negativo.  

O aborto é definido como a morte e expulsão do feto entre os 42 dias e os 260 dias 

pós-conceção (Peter, 2000). Pode ocorrer em qualquer altura da gestação, existindo um 

ligeiro aumento do risco no último mês (Thurmond, et al., 1990). Este caso,  pode ser 

considerado um aborto tardio (último trimestre) que resultou em distócia, sendo que não é 

possível saber se o vitelo já estaria morto no inicio do processo ou se morreu devido ao parto 

longo. 

A distócia corre em cerca de 3-10% dos partos em bovinos, sendo mais comum nas 

primíparas (Jackson, 2004). A incidência deste problema depende do maneio do efetivo, da 

idade e tamanho da novilha à cobrição e no parto, género e raça do feto e número de partos 

anteriores (Roberts, 2017a). A distócia pode ter várias causas, sendo, neste caso a presença 

de um monstro fetal morto e a imaturidade da mãe o principal fator. O uso do extrator 

obstétrico é sempre colocado como última opção de tratamento de partos difíceis por via 

vaginal, já que apresenta uma força de 400kg a cada puxo (geralmente, uma pessoa tem uma 

força de puxo de cerca de 75-80 kg), o que pode causar lesões graves como dano no nervo 

obturador ou ciático (Noakes et al., 2001; Jackson, 2004; Walters, 2015). 

Uma das possíveis complicações da distócia é a Síndrome da Vaca Caída (Roberts, 

2017a). A paresia dos membros posteriores do animal no pós-parto é normalmente atribuída 

ao dano do nervo obturador, que se encontra no lado medial do ílio, ou da raiz nervosa do L6, 
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que se encontra na crista sacral. Ambos são vulneráveis à compressão e dano causado por 

um feto demasiado grande, ou por um vitelo que fica retido no canal pélvico durante um longo 

período (Rees, 2016).    

Segundo Sun et al., a administração de Vitamina B12 e Dexametasona promove a 

reparação de nervos periféricos, através da regulação positiva do fator neurotrófico derivado 

do cérebro, e por isso é recomendada em casos de Síndrome da Vaca Caída (Sun, et al, 

2002). 

A fisioterapia é uma etapa chave na recuperação da vaca com Síndrome da Vaca 

Caída, e a impossibilidade da sua aplicação deve ser tida em consideração quando se opta 

pela eutanásia do animal, que deve ser realizada o mais precocemente possível para evitar 

sofrimento desnecessário. A alternância regular (cada 4-6 horas) de posição lateral direita e 

esquerda (Simões, 2015) e a disponibilidade de uma cama confortável e macia constituem os 

procedimentos mais básicos necessários (Rees, 2016). Os elevadores de anca e as cintas 

são os métodos mais frequentemente usados pelos produtores. Estes métodos apresentam 

taxas de recuperação na ordem dos 33 e 39% respetivamente (Cox et al., 1986; Clarke et al., 

1987). 

O prognóstico destes casos é variável, sendo que geralmente a inflamação temporária 

demora cerca de 3 semanas a ser resolvida (Rees, 2016). 

De forma a prevenir a ocorrência de distócia, os produtores devem escolher novilhas 

com maior dimensão pélvica e selecionar sémen/touro adequado às proporções dos seus 

animais (Noakes et al., 2001). 

Caso a vaca não tivesse sido refugada havia que considerar que a perda de gestação 

é uma das maiores causas de decréscimo da fertilidade (Lee & Kim, 2007), sendo que as 

vacas que abortaram têm 5 vezes mais probabilidade de abortarem na próxima gestação que 

vacas que nunca abortaram. Este fator é também uma das causas para que vacas que 

abortaram têm 3,2 vezes maior risco de serem refugadas que as outras (Peter, 2000). 
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Caso clínico 2 

Bovino fêmea, com cerca de 4 anos, Holstein-Frísia, gestante pela segunda vez, em 

trabalho de parto há cerca de 12 horas sem progressão visível do mesmo. O funcionário da 

exploração notou que a vaca estava inquieta desde manhã, suspeitando que estaria em 

trabalho de parto. De tarde voltou a observar o animal, apresentando-se este na segunda fase 

de parto, de acordo com os sinais descritos pelo funcionário. No entanto, a vaca havia deixado 

de apresentar contrações há cerca de 1 hora e o vitelo ainda não se encontrava visível.  

À palpação vaginal foi possível detetar que havia torção uterina à esquerda, já que a 

mão não conseguia ser introduzida totalmente e havia pregas da mucosa a indicar essa 

direção. A cérvix já se encontrava ligeiramente fechada e o impedimento da introdução total 

da mão indicava uma torção de mais de 180º. Na impossibilidade de realizar distorção manual 

por via vaginal, a cesariana era a única opção de tratamento. 

Devido ao estado enfraquecido do animal, foi aconselhado o seu refugo já que muito 

provavelmente não aguentaria uma cirurgia. A proprietária não aceitou a recomendação e 

pediu para avançar com a cesariana. 

O animal não conseguia levantar-se e por isso a cirurgia foi realizada com a vaca em 

decúbito. Foi feita a assepsia no flanco esquerdo com solução iodada e álcool, e anestesia 

local com 100 ml de Procamidor ® (Procaína) em linha. Após a incisão, foi possível confirmar 

a torção à esquerda de cerca de 270º. Optou-se por retirar o vitelo primeiro e só depois corrigir 

a torção. O útero apresentava-se ligeiramente pálido. Foi realizada uma incisão no corno 

grávido fora da incisão da parede abdominal para evitar que os líquidos fetais drenassem para 

a cavidade abdominal. Retirou-se o vitelo e verificou-se que já se encontrava morto. O útero 

foi fechado com sutura de Utrecht com catgut, depois de retirar algum líquido. Procedeu-se 

então à distorção manual do útero, que ocorreu sem complicações. A parede abdominal foi 

fechada em 3 camadas (peritoneu + músculo oblíquo interno; músculo oblíquo interno + 

músculo transverso do abdómen; tecido subcutâneo + pele) e entre cada camada foram 

colocados 5-10ml de Pendistrep ® (Penicilina G Procaína).  

Foi aconselhada a vigilância do animal durante a noite, uma vez que o prognóstico era 

reservado. No dia seguinte, a proprietária informou que a vaca não tinha sobrevivido. 

 

Discussão 

A decisão do funcionário da exploração de adiar a assistência médico-veterinária, foi 

novamente um fator que contribuiu para este resultado.  
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A torção uterina é relativamente mais comum em vacas multíparas e estabuladas 

(Roberts, 1986), o que se verificava neste caso. Quanto mais rápida for a correção da torção, 

mais provável será a sobrevivência do vitelo e melhor será o prognóstico da vaca. A correção 

torna-se mais difícil e o prognóstico piora à medida que aumenta a duração e o grau da torção 

(Momont, 2005).  

Em torções cuja duração é superior a onze horas, 40% dos fetos morrem (Rakuljic-

Zelov & Zadnik, 2002), sendo o grau de comprometimento vascular do útero um fator decisivo 

para a sobrevivência fetal (Frazer et al., 1996). Em casos, nos quais o feto se tornou 

enfisematoso e macerado, a parede uterina pode encontrar-se necrótica e friável, favorecendo 

a rutura uterina (Jackson, 2004), que acontece em cerca de 27% dos casos de torção 

(Pearson & Denny, 1975). A mortalidade por torção uterina varia entre 5-18%, sendo a 

duração da condição e a permeabilidade da cérvix que ditam a probabilidade de 

desenvolvimento de putrefação fetal e de toxemia materna (Frazer et al., 1986; Noakes, et al., 

2001). 

Num estudo realizado em búfalas, foi demonstrada a relação entre as concentrações 

séricas de creatina fosfoquinase (CTK) e aspartato aminotransferase (AST) com a gravidade 

da torção uterina e o prognóstico. As concentrações séricas de CTK e AST aumentam à 

medida que aumenta a duração e o grau da torção uterina. O aumento das concentrações 

séricas de CTK pode ser atribuído ao dano dos músculos uterinos afetados, enquanto o 

aumento de AST pode ser devido ao aumento da contração muscular (Amin et al., 2011). 

Em casos como este, em que é impossível resolver a torção uterina manualmente ou 

com uma barra de destorção por via vaginal, e não existe um local apropriado para rolar o 

animal, a cesariana é a melhor opção de tratamento (Aubry, 2008). Apesar da cirurgia 

apresentar um bom prognóstico para a vaca, cerca de 95% de sobrevivência em situações 

em que a vaca se encontra estável, esta é uma técnica que exige mais treino para a execução 

quando a torção não é reduzida previamente (Frazer, et al., 1996). 

Neste caso, como o trabalho de parto durava há mais de 12 horas e como a vaca se 

encontrava enfraquecida (pulso fraco, hipotermia), o prognóstico era grave. Assim, a melhor 

opção teria sido a eutanásia do animal.  
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Caso clínico 3 

Bovino fêmea, com cerca de 6 anos, Holstein-Frísia, gestante pela quarta vez, em 

trabalho de parto há 3 horas, sem progressão visível da fase de parto. O proprietário tentou 

realizar palpação vaginal, mas não conseguiu aceder ao útero. O Médico Veterinário, ao 

realizar palpação vaginal, detetou que havia torção uterina à esquerda, já que a mão não 

conseguia ser introduzida totalmente, e havia pregas da mucosa a indicar nessa direção. 

Como havia assistentes suficientes e espaço exterior com piso macio disponível optou-

se por rolar a vaca para resolver a torção. Utilizando o método “Rueff”, tombou-se a vaca para 

o lado esquerdo. Neste método, é aplicada uma laçada com corda na base dos cornos, e com 

outra corda aplica-se uma laçada no pescoço, tórax e flanco, todas ao mesmo nível. A corda 

é puxada para trás e o animal é derrubado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os membros anteriores e posteriores foram amarrados e o animal foi virado 

lentamente para o lado direito. Foi realizada novamente palpação vaginal para verificar se a 

torção tinha ficado resolvida, o que não se verificou, tendo sido necessário realizar o processo 

de rolamento mais uma vez.  

Logo após, foi realizado o parto por via vaginal, que ocorreu sem complicações.Foi 

administrado Albipen LA® (Ampicilina), 80 ml, IM e Soroglucon® (Solução com Glucose, 

Cálcio e Magnésio), 500 ml, IV lenta. O animal evolui favoravelmente nos dias seguintes e 

recuperou na totalidade.

Figura 24: Representação da colocação das cordas com o método "Rueff" 
(Adaptada de www.comprerural.com/tecnicas-anti-stress-de-contencao-ou-

derrubamento-de-bovinos-e-equinos/) 
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Discussão 

O rolamento da vaca é uma das manobras mais antigas e simples para a resolução de 

torções uterinas. Consiste em rolar o corpo da vaca em torno do seu útero, enquanto este 

permanece estático. Para a realização desta técnica, o animal deve ser colocado em decúbito 

lateral no mesmo sentido da torção, e rodado 180º na direção contrária ao sentido da torção 

(Jackson, 2004). Esta técnica só deve ser realizada em casos que não ultrapassem as 36 

horas de duração, caso contrário, o risco de rutura uterina aumenta (Purohit, et al., 2001). 

Na técnica descrita de rolamento da vaca para correção de torsão uterina, o uso de 

uma tábua de madeira é sempre recomendado já que permite que o útero permaneça no lugar 

durante o rolamento. Comparado com a técnica de rolamento sem o uso da tábua de madeira, 

este é menos eficaz, o que se traduz, na repetição do rolamento para a total correção da 

torsão (Aubry, 2008). Assim, neste caso, se tivesse sido usado uma tábua no abdómen da 

vaca, talvez a torsão tivesse ficado resolvida à primeira tentativa. 

O parto por via vaginal deve acontecer até 30 minutos depois de corrigida a torção pois 

a cérvix pode fechar (Jackson, 2004). Neste caso, o parto ocorreu logo de seguida, sem 

complicações.  

A Ampicilina (substância ativa do Albipen ®) é utilizada na clínica de bovinos para 

combater infeções do trato urogenital provocadas por bactérias suscetíveis a esta (Lima, et 

al., 2014). Neste caso, foi utilizada para prevenir o aparecimento de metrite devido à intensa 

manipulação. 

O prognóstico deste animal era favorável uma vez que a torção foi detetada a tempo 

e não apresentava complicações, como toxemia, hipocalcemia ou hipoglicemia. O prognóstico 

reprodutivo é também favorável já que vacas que sofreram torção uterina não apresentam 

maior risco de reincidência nas próximas gestações (Jackson, 2004). 
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Caso clínico 4 

Bovino fêmea, com cerca de 6 anos, tipo Holstein-Frísia, parida há cerca de 8 horas 

apresentava prolapso do útero detetado há 1 hora. O proprietário assim que viu, separou o 

animal, colocou-o num local limpo apropriado e prendeu-o na guilhotina. 

O útero foi lavado com água morna e solução iodada para retirar todos os 

contaminantes da superfície uterina. A placenta foi removida quase na totalidade. De seguida, 

o útero foi novamente lavado com Glucosoro® (solução Glicosada). Foi realizada anestesia 

epidural com 6 ml de Anestesin® (Lidocaína a 2%).  

Com a ajuda de dois assistentes, o útero foi levantado com um saco até ao nível do 

chão pélvico. Com os punhos fechados, o útero foi empurrado lentamente para dentro da 

cavidade abdominal. Foram introduzidos cerca de 5-8 litros de água morna com solução 

iodada dentro do útero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi administrado Soroglucon® (Solução com Glucose, Magnésio e Cálcio), 500ml IV 

lento juntamente com Partovet® (Oxitocina)10 ml, IV, e Albipen® (Ampicilina), 80 ml, IM. O 

Partovet® foi repetido mais 2 vezes com intervalo de 8 horas. 

A vaca evolui favoravelmente, e recuperou na totalidade nos dias seguintes. 

 

 

Figura 25: A fotografia A mostra um prolapso uterino à chegada, e a fotografia 
B foi tirada após a resolução (Fotos da autora) 
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Discussão 

O prolapso uterino carateriza-se pela protusão do corno grávido pela vulva, e ocorre 

na sua maioria, 12-24 horas após o parto, sendo as raças de aptidão leiteira as mais afetadas 

(Momont, 2005). 

Trata-se de uma das poucas verdadeiras emergências na clínica de bovinos, já que o 

órgão evertido fica rapidamente contaminado e traumatizado, tornando-se edematoso e 

hemorrágico (devido a rutura dos vasos uterinos) conduzindo muitas vezes ao choque e morte 

(Peter, 2015; Prado et al., 2016). A rápida identificação do problema e a pronta assistência 

médico-veterinária foram fatores chaves para o sucesso deste caso. A decisão do proprietário 

de prender a vaca foi fundamental para que o útero não sofresse traumatismos causados 

pelos pés do animal ao caminhar. 

O uso da anestesia epidural baixa tem como objetivo o alívio da dor e do tenesmo 

durante a recolocação do útero. Sem estes dois problemas, a resolução por parte do Médico 

Veterinário é facilitada (Purohit, 1998). 

A administração de oxitocina pode ser realizada antes da redução do prolapso ou 

apenas após a mesma (Potter, 2008). A oxitocina estimula as contrações uterinas, 

favorecendo a involução uterina e diminuindo o risco de recorrência (Peter, 2000). Neste caso, 

a decisão de administrar apenas oxitocina após a redução do prolapso deve-se ao facto de 

se tratar de um prolapso relativamente recente e, por isso, os tecidos ainda não se 

encontravam muito edemaciados para justificar a administração.  

A massagem do útero com soluções hipertónicas pode auxiliar a reduzir e/ou prevenir 

o edema (Miesner & Anderson, 2008), mas o uso de substâncias osmóticas como açúcar ou 

sal diretamente no endométrio pode originar trauma (Roberts, 1986). O uso de gel obstétrico 

é também recomendado para lubrificar os tecidos e assim facilitar a resolução (Momont, 

2005). 

Após a resolução do prolapso, é necessário verificar se nenhuma parte do útero 

continua invertida. Quando a mão do Médico Veterinário não consegue alcançar a totalidade 

do útero, bombear água morna com solução iodada para o seu interior, ajuda a corrigir ligeiras 

inversões que possam existir (Momont, 2005).  

A colocação de suturas de retenção não é consensual e por isso o seu uso deve ser 

ponderado caso a caso, tendo em conta a presença ou ausência de tenesmo (Wapenaar et 

al., 2011). Neste caso em concreto, não havia presença de tenesmo, pelo que não foram 

colocadas suturas de retenção.  
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Devido à intensa manipulação do útero durante a redução do prolapso, a metrite é uma 

sequela frequente, pelo que é recomendada a administração de antibiótico (Simões & 

Quaresma, 2003). Mais uma vez, foi escolhida a Ampicilina pelos motivos já referidos 

anteriormente. 

O prognóstico é baseado no tempo decorrido, do grau de lesão e contaminação do 

útero e da intensidade de choque do animal (Jackson, 2004). Neste caso, a rápida assistência 

médico-veterinária, a pouca contaminação do útero e o bom estado geral do animal, resultou 

num prognóstico favorável.  

A taxa de sobrevivência é alta, tendo alguns estudos apontado taxas de 72,4% 

(Gardner et al., 1990), 73,5% (Jubb et al., 1990) e 80% (Murphy & Dobson, 2002). 

Nesta condição parece não haver maior suscetibilidade de ocorrer na próxima 

gestação nem de haver hereditariedade (Gardner et al., 1990; Miesner & Anderson, 2008), 

por isso o prognóstico reprodutivo é igualmente favorável. 
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VI. Conclusões 

Esta dissertação consistiu essencialmente numa revisão bibliográfica de diversas 

emergências obstétricas que um Médico Veterinário pode encontrar na clínica de bovinos. 

Através desta revisão, o estudante teve a possibilidade de aprofundar os seus conhecimentos 

nos temas tratados e aprofundar as competências para o tratamento dos mesmos. 

A dinâmica entre o produtor e o Médico Veterinário é diferente em cada parte do país. 

Foi possível contactar com duas realidade completamente diferentes nos estágios realizados 

na Fagricoop e na Associação de Agricultores de São Miguel. O facto de, em Vila Nova de 

Famalicão, cada exploração ter o seu Médico Veterinário responsável torna a assistência mais 

rápida e fácil em casos de emergências. O Médico Veterinário quando contactado diretamente 

pelo produtor, pode realizar alguma da anamnese para ter noção da gravidade da situação e 

dar instruções básicas sobre como este deve proceder, o que pode ser um fator diferenciador 

no prognóstico do animal. Esta dinâmica cria uma relação de confiança entre os dois, muito 

importante para o bom funcionamento da exploração. Esta realidade não é a vivida em São 

Miguel, em que a chamada telefónica do produtor é atendida pela rececionista da Associação, 

que posteriormente passa o serviço para o Médico Veterinário responsável pela região nesse 

dia. O facto de não haver um contacto direto entre produtor-Médico Veterinário impossibilita 

a instrução e realização da anamnese, não havendo muitas vezes uma relação de confiança. 

A região designada para o Médico Veterinário é também maior em relação a Vila Nova de 

Famalicão, com caminhos nem sempre em boas condições, tornando o tempo de chegada 

maior, situação não favorável em emergências obstétricas.  

Relativamente ao estágio, o facto de ter ocorrido em condições reais de trabalho 

permitiu adquirir ritmo de trabalho e consciencializar para os futuros horários e prazos de 

trabalho. No entanto, a carga excessiva de trabalho em alguns dias tornava impossível a 

realização de certos procedimentos por parte do estagiário, já que era necessário o Médico 

Veterinário responsável explicar todos os passos e verificar se tudo era realizado 

corretamente. Outro entrave à aprendizagem, é ainda a pouca abertura dos produtores a que 

o estagiário intervencione nos seus animais. Esta desconfiança foi mais sentida na realização 

de diagnósticos de gestação e cirurgias. Nos diagnósticos de gestação, apenas vacas com 

mais de 40 dias foram palpadas, e as cirurgias nunca foram realizadas na totalidade pelo 

estagiário. Uma vez que considero que é através da prática que obtemos a maioria do nosso 

conhecimento, o facto de nem sempre ser possível realizar alguns dos procedimentos, tornou 

o estágio menos enriquecedor do que poderia ter sido. 
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Apesar das contrariedades, a realização da componente prática do trabalho foi uma 

oportunidade para contactar com as rotinas dos Médicos Veterinários, e com a importância 

destes na estrutura das explorações. 

Atualmente, o Médico Veterinário é uma peça fundamental na dinâmica económica 

das explorações, já que tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais interventivo nas 

decisões das mesmas, promovendo melhorias significativas no desempenho produtivo e 

reprodutivo dos animais. Esta mudança deve-se muito à atual adversidade do setor leiteiro, 

na qual os produtores sentem a necessidade de melhorar cada aspeto de forma a tornar as 

explorações mais rentáveis e competitivas. No entanto, em relação ao aspeto clínico, apesar 

de todo o conhecimento e prática clínica do Médico Veterinário, por vezes o resultado não é 

esperado. As situações de emergência exigem um rápido raciocínio e, igualmente, ações 

imediatas, o que nem sempre é possível, alterando logo o prognóstico. 

 O fator mais determinante para o sucesso de emergências reprodutivas é a rápida 

chegada do Médico Veterinário à exploração. Esta assistência é, muitas vezes, adiada ao 

máximo por parte do produtor com vista a poupar algum dinheiro. É este atraso que limita o 

trabalho do Médico Veterinário, encontrando posteriormente situações mais graves e mais 

complicadas de resolver. Também se verificou determinante o profundo conhecimento das 

diferentes possibilidades de aproximação clínica aos casos para a melhor resolução dos 

mesmos 
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