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Resumo 

O recurso à ecografia transretal em bovinos tem-se revelado uma técnica de diagnóstico 

reprodutivo em contínua expansão entre os Médicos Veterinários responsáveis pelo maneio 

reprodutivo em explorações leiteiras.  

A visualização do útero e estruturas ováricas associada a um conhecimento adequado da 

dinâmica folicular permite determinar com precisão o estádio do ciclo éstrico em que cada 

animal se encontra, permitindo ao Médico Veterinário optar pelo protocolo de sincronização 

mais adequado. Este meio de diagnóstico permite também o diagnóstico diferencial de 

estruturas anormais ou condições patológicas do trato reprodutivo da vaca. 

Sendo uma técnica não invasiva nem agressiva para o feto, permite um diagnóstico de 

gestação precoce. Após confirmação da gestação está aconselhado um segundo exame 

ecográfico, momento em que a ecografia apresenta mais uma vantagem relativamente a outros 

métodos de diagnóstico, a possibilidade de determinar o sexo e a viabilidade do feto. 

Como tal, o objetivo desta dissertação foi a realização de um texto com imagens ilustrativas 

acerca dos princípios básicos da ecografia transretal aplicada ao diagnóstico de gestação em 

bovinos de leite e posterior publicação de um guia de campo ilustrativo, explorando as 

vantagens e expondo o potencial desta forma de diagnóstico, dando a conhecer a estudantes e 

profissionais da Medicina Veterinária o aspeto ecográfico e enquadramento anatómico e 

fisiológico das situações mais frequentes na rotina reprodutiva das explorações leiteiras. 
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ABSTRACT 

The use of transrectal ultrasonography in dairy cattle for early pregnancy diagnosis has been 

shown to be a valuable technique with a fast proliferation among the veterinarians responsible 

for the reproductive management in dairy farms. 

The visualization of uterine and ovarian structures associated with an adequate knowledge of 

the follicular dynamics allows to determine with precision the stage of the estrous cycle in 

each animal, allowing the Veterinarian to choose the most appropriate synchronization 

protocol. After confirmation of pregnancy, a second ultrasound examination is advised, for 

the determination of the sex and the viability of the fetus.  

Being a non-invasive or aggressive technique for the fetus, it allows for an early pregnancy 

diagnosis. Furthermore, this diagnostic medium method also allows the differential diagnosis 

of abnormal structures or pathological conditions of the reproductive tract of the cow. 

The main objective of this dissertation was to evaluate the basic principles of transrectal 

ultrasound applied to the diagnosis of gestation in dairy cows. This study culminates with a 

publication of an illustrative field guide, exploring the advantages and exposing the potential 

of this diagnosis method, showing the ultrasound image of the anatomical aspects of the most 

frequent situations in the reproductive routine of dairy farms. 
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Nota prévia 

Este estágio final do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, do ano letivo 2017/2018 

decorreu nos períodos entre 1 de Setembro de 2017 e 30 de Novembro de 2017 e entre 3 de 

Janeiro de 2018 e 31 de Março de 2018 dividindo-se entre quatro locais: Fagricoop – 

Cooperativa agrícola e dos produtores de Leite de Vila Nova de Famalicão, em Vila Nova de 

Famalicão, MPLVet – Medicina da produção de leite, em Vila do Conde, Clínica Veterinária 

Clinicão, na Figueira da Foz e Dr. Luís Gomes - Unipessoal Lda, em Montemor-o-Velho. Em 

todos os locais, o trabalho efetuado consistiu na clínica de bovinos e outras espécies 

pecuárias, à exceção do que aconteceu na Clínica Veterinária Clinicão em que foram 

acompanhados casos clínicos de animais de companhia. 

Durante os estágios na Fagricoop, na MPLVet e com o Dr. Luís Gomes tive a oportunidade de 

acompanhar os Médicos Veterinários cuja área de atividade principal são os animais de 

interesse pecuário, com particular destaque para os bovinos de leite, participando ativamente, 

sempre que me foi permitido nas práticas clínicas, nomeadamente, diagnósticos de gestação, 

exames físicos, tratamentos, intervenções cirúrgicas, entre outros. Durante os estágios na 

Fagricoop e com o Dr. Luís Gomes foi-me ainda permitido acompanhar as atividades da 

brigada da OPP, em que efetuei provas de tuberculina e recolha de amostras de sangue e leite 

de bovinos ao abrigo de programas de controlo da tuberculose, brucelose e leucose enzoótica 

bovina, bem como recolha de amostras de sangue em pequenos ruminantes para os programas 

de controlo da brucelose e língua azul. 

Durante o estágio na Clínica Veterinária – Clinicão, foi-me permitida a assistência a diversas 

consultas, vacinações e tratamentos bem como a participação ativa em cirurgias como 

ovariohisterectomias, uretrostomia e exames complementares de imagiologia como ecografias 

reprodutivas ou radiografias para despiste de displasia da anca e cotovelo. 
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Tabela 1 – Casuística acompanhada na Fagricoop nos meses de Setembro e Outubro de 2017 

Espécie Patologia/ Intervenção Número de 

casos 

Bovino Retenção Placentária 2 

Pneumonia em vacas 6 

Pneumonia em vitelos 9 

Cirurgia a deslocamento de abomaso à 

esquerda 

4 

Diagnósticos de Fertilidade 598 

Reticuloperitonite Traumática 1 

Timpanismo Ruminal em vitelos 1 

Paralisia puerpural traumática por 

desproporção fetomaterna 

1 

Micoplasmose em vitelos 2 

Cetose Clínica 1 

Consulta de Abate de Emergência 2 

Diarreia em vitelos por disbiose 3 

Mastite Tóxica Hiperaguda (Síndrome da vaca 

caída) 

2 

Parto distócico por desproporção fetomaterna 1 

Parto distócico por feto enfisematoso 2 

Identificação de vitelos (OPP) 36 

Lavagem Broncoalveolar 4 

Metrite puerpural 2 

Peritonite difusa 1 

Timpanismo em novilho 3 

Descorna de vitelos 9 

 Abcesso 1 

 Testes de tuberculina (OPP) 102 

 Recolha de amostras de sangue (OPP) 84 

 Recolha de amostras de leite (OPP) 9 

Caprino Timpanismo ruminal 1 
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Tabela 2 – Casuística acompanhada na MPLVet durante o mês de Novembro de 2017 

Espécie 
Condição patológica / 

Intervenção 
Número de casos 

Bovino 
Cirurgia a deslocamento de 

abomaso à esquerda 
1 

 
Diagnósticos de 

fertilidade/gestação 
419 

 
Parto distócico por 

desproporção feto-materna 
1 

 
Parto distócico por gestação 

gemelar 
1 

 Clostridiose 1 

 Hipocalcémia 2 

 Diarreias em vitelos 8 

 Mamites 2 

 Recolha de sangue 7 

 
Ensaio de Inseminação 

artificial 
1 
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Tabela 3 - Casuística acompanhada com o Dr. Luís Gomes durante o mês de Março de 2018 

Espécie Condição patológica/ 

Intervenção 

Número de casos 

Bovino Diagnósticos de 

fertilidade/gestação 
235 

Síndrome da veia cava 1 

Parto distócico por 

desproporção feto-materna 
1 

Cesariana por monstro fetal 

(feto de duas cabeças) 
1 

Diarreia em vitelos 4 

 Prolapso uterino 1 

Suíno Castração 2 

Administração de 

ferro a leitões 
34 

Parto distócico (suspeita de 

parvovirose) 
1 

Administração de ferro em 

leitões 
18 

Recolha de sangue para 

rastreio serológico da 

Doença de Aujeszki 

63 

Caprino Parto distócico por gestação 

gemelar 
1 

Timpanismo ruminal 1 

Ovino Recolha de sangue 200 
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1.Introdução 

Os primeiros estudos referentes à utilização da ecografia em Medicina Veterinária surgem no 

ano de 1966 quando Indahl realiza os primeiros diagnósticos de gestação em ovinos por via 

transabdominal, em modo A (Nautrup, 2000). 

A ecografia é utilizada pela primeira vez no controlo reprodutivo de bovinos em 1983 por 

Tainturier, sendo a década de 80 um período em que se verificaram grandes avanços no 

conhecimento da fisiologia reprodutiva, dinâmica folicular e da patologia uterina em bovinos. 

Grande parte destes avanços deve-se a Pierson e Ginther que realizaram diversos trabalhos 

nas áreas mencionadas, principalmente nos anos de 1987 e 1988 (Quintela & al, 2006). 

Também no ano de 1988, Kastelic e colaboradores utilizaram a ecografia com o objetivo de 

monitorizar o desenvolvimento embrionário e fetal publicando um artigo, à época pioneiro, 

sobre diagnóstico de gestação precoce com recurso a este meio de diagnóstico (Kastelic et al, 

1988). Em 1989, Curran e colaboradores conseguiram, utilizando a ecografia, determinar o 

sexo de fetos bovinos (Curran et al, 1989). 

Mais recentemente, o recurso à ecografia transretal em bovinos tem-se revelado uma técnica 

de diagnóstico reprodutivo em contínua expansão entre os Médicos Veterinários responsáveis 

pelo maneio reprodutivo em explorações leiteiras (Bekele et al, 2016). A rapidez e segurança 

na execução e a precisão da informação obtida em cada animal tornam esta técnica mais 

vantajosa relativamente à palpação transretal (Fricke, 2001). 

A ecografia transretal em bovinos permite realizar diagnósticos de gestação mais precoces, a 

identificação de gestações gemelares, determinação do sexo dos fetos, identificar patologias 

ováricas e uterinas e avaliar a viabilidade dos fetos (Ribeiro, 2015). O conjunto de 

ferramentas dadas por esta técnica permite que seja alcançada uma maior eficiência no 

desempenho reprodutivo das explorações assistidas pelo Médico Veterinário (Fricke, 2001). 
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1.1 Princípios da Ultrassonografia 

1.1.1 Propriedades físicas dos ultrassons  

O som é uma forma de propagação de energia, através de ondas compressivas ou 

longitudinais, dependente de um meio material para ocorrer (Herbener, 1996). A onda sonora 

promove fenómenos de compressão e rarefação do meio onde se propaga e pode ser 

caracterizada por várias propriedades, a saber, velocidade, intensidade, comprimento de onda 

e frequência (Figura 1) (Gayrard et al, 2010). 

A velocidade corresponde à rapidez com que as ondas sonoras se propagam através de um 

meio específico. Está dependente da elasticidade e densidade do meio (velocidade = 

frequência x comprimento de onda) (Quintela et al, 2006). A frequência consiste no número 

de ciclos completos ou de alterações da pressão no meio que ocorrem num segundo. Ao 

contrário da velocidade, a frequência não está dependente do meio, mas apenas da fonte 

sonora. A unidade desta propriedade é o Hertz (1 Hertz = 1 ciclo/segundo) (Aldrich, 2007). 

O comprimento de onda está dependente da onda em si e do meio no qual a onda sonora se 

propaga. Esta propriedade da onda sonora mede a extensão espacial de um ciclo de vibração 

completo e está relacionada com a frequência e velocidade pela equação λ= v/f (comprimento 

de onda = velocidade / frequência). O comprimento de onda tem um papel particularmente 

importante em ecografia já que influencia diretamente as resoluções axial e lateral que são 2 a 

4 e 3 a 10 vezes o comprimento de onda, respetivamente (Gayrard & Carriére, 2010). A 

intensidade está relacionada com a amplitude da onda, consiste na quantidade de energia que 

atravessa determinada área por unidade de tempo e é expressa em watts por centímetro 

quadrado (W/cm
2
) (Gayrard  Carriére, 2010). 
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O ultrassom é um som com frequência superior a 20.000 Hertz (Hz), valores que superam a 

capacidade auditiva do ouvido humano, capaz de detetar sons com frequências entre os 20 

Hertz (Hz) e os 20.000 Hz (Williams, 2012). Decorria o ano de 1880 quando Pierre e Marie 

Curie comprovaram que a aplicação de estímulos elétricos em cristais com propriedades 

piezoelétricas originava a deformação dos mesmos resultando na formação de ultrassom 

(King, 2006). 

 

1.1.2 Formação de ultrassons e do eco 

A formação do ultrassom ocorre no interior do transdutor onde se encontram cristais 

piezoelétricos como quartzo ou determinadas cerâmicas. Quando sujeitos a um impulso 

elétrico (voltagem ou diferença de potencial) estes cristais dilatam, contraem e vibram com 

uma frequência da ordem de grandeza da sua própria frequência de ressonância, produzindo 

uma onda de ultrassom (Gayrard & Carriére, 2010). A frequência com que o transdutor 

produz ultrassons está dependente do tempo que os ecos demoram a percorrer a distância 

entre os tecidos e os cristais já que, para que se possa formar uma imagem, só podem ser 

emitidos novos ultrassons depois de os ecos serem recebidos. Assim, poder-se-ão utilizar 

frequências superiores para tecidos mais superficiais e frequências inferiores para obter 

imagem de estruturas mais profundas. A cada vibração de um cristal com propriedades 

piezoelétricas são emitidos ultrassons em várias direções, no entanto, apenas são úteis os 

ultrassons que se dirigem para as estruturas a observar. Posto isto, os transdutores são 

Figura 1 - Características da onda sonora. Adaptado de Williams (2012). 
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construídos com materiais que apenas deixam passar para o exterior os ultrassons que se 

dirijam para a face voltada para o paciente (Mannion, 2006). 

À medida que o ultrassom se propaga pelos tecidos ocorre um conjunto de fenómenos que 

importa conhecer, de forma a entender o processo de formação de imagem em ecografia. Um 

fenómeno de grande importância no diagnóstico por imagem é a reflexão da onda sonora por 

parte dos tecidos, isto é, a formação do eco. Estes são os ultrassons que voltam para o 

transdutor (Aldrich, 2007). A reflexão ocorre quando o ultrassom encontra uma interface 

acústica, ou seja, a interface entre dois meios com diferente impedância acústica (Gayrard & 

Paul D. Carriére, 2010). A impedância acústica de cada tecido define assim a quantidade de 

ondas sonoras que cada tecido reflete e, consequentemente, a sua ecogenicidade. A 

impedância (z) de um tecido é o produto da densidade do meio (ρ) pela velocidade (v) 

(Bushberg et al, 2011). 

z = ρ x v 

A reflexão do ultrassom é tanto maior quanto maior for a diferença entre a impedância 

acústica de dois meios adjacentes e menor quando os meios adjacentes têm valores de 

impedância acústica mais próximos. Desta forma, conclui-se que as diferenças de impedância 

acústica de tecido para tecido se traduzem em diferente ecogenicidade e ecotextura e 

permitem avaliar e comparar a arquitetura interna dos órgãos em estudo (d'Anjou & Penninck, 

2015). Ao entrar em contacto com o transdutor, o eco interage com os cristais piezoelétricos, 

produzindo uma perturbação elétrica útil para a formação de imagem. A diferença temporal 

entre a emissão do ultrassom e a receção do eco permite ainda determinar a distância entre os 

cristais e a interface (Gayrard & Paul D. Carriére, 2010). 

 

1.1.3 Atenuação do Ultrassom 

Durante a propagação do ultrassom a energia é atenuada, ou seja, ocorre a uma diminuição da 

intensidade da onda sonora à medida que esta progride pelos tecidos e interage com os 

mesmos sendo removida energia do feixe principal, o que constitui uma limitação no que diz 

respeito à profundidade dos tecidos possíveis de avaliar (Gayrard & Carriére, 2010). 
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A diminuição de intensidade das ondas sonoras deve-se a diversos processos que removem 

energia do feixe incidente tais como a reflexão, refração, difusão e absorção (Williams, 2012). 

Regra geral, em diagnóstico por ecografia, a intensidade total do feixe incidente não é 

importante, sendo sim a diferença de intensidade entre o feixe incidente e o feixe refletido 

(eco), esta diferença é medida em decibéis como a intensidade relativa (db) = 10 log 

(intensidade transmitida / intensidade incidente). Como a variação da atenuação está 

diretamente relacionada com a variação da frequência, assume-se que o valor da atenuação, 

medida em decibéis por centímetro (db/cm) é o mesmo que a frequência do ultrassom (MHz), 

por exemplo, um ultrassom de frequência 3 MHz sofre uma atenuação de 3 db no primeiro 

centímetro (Aldrich, 2007). 

 

1.1.3.1 Refração dos ultrassons 

A refração é um fenómeno que consiste no desvio da onda sonora à medida que esta se 

propaga em meios em que a sua velocidade difere, ou seja, é um fenómeno que ocorre quando 

encontra interfaces (ex: tecido mole/ líquido). A onda refratada não é perpendicular à onda 

incidente, fazendo com a interface um ângulo igual ao ângulo de incidência na mesma, assim, 

a onda transmitida sofre um desvio equivalente a este ângulo (Gayrard & Carriére, 2010). 

Devido a este fenómeno podem ocorrer alguns artefactos bem como diferenças entre a 

posição das estruturas na imagem e a sua posição real (Mannion, 2006). 

 

1.1.3.2 Difusão dos ultrassons  

A difusão de ultrassom ocorre quando a onda sonora atinge estruturas menores que o 

comprimento de onda da própria onda ou superfícies muito irregulares. Nesta circunstância 

são refletidas, em várias direções, pequenas porções da energia do ultrassom (Gayrard & 

Carriére, 2010). 
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1.1.3.3 Absorção dos ultrassons 

O fenómeno de absorção ocorre quando a onda sonora se propaga num meio homogéneo e 

consiste na transformação de parte da energia da onda sonora em calor. Sabendo isto, conclui-

se que a intensidade da onda sonora tem uma relação de proporcionalidade inversa com a 

profundidade de penetração no tecido. A absorção da onda sonora depende do meio, sendo 

baixa em líquidos e bastante elevada no osso e no ar (Gayrard & Paul D. Carriére, 2010). 

 

 1.1.4 Terminologia e interpretação de imagem 

A descrição das imagens ecográficas baseia-se na avaliação da forma, tamanho, contornos e 

posição da estrutura em estudo, bem como da sua ecogenicidade. 

 Uma estrutura hiperecogénica reflete a maioria das ondas sonoras de volta à sonda surgindo 

com uma cor fundamentalmente branca. Uma estrutura anecogénica não produz ecos, 

transmitindo as ondas para tecidos mais profundos. Os termos hipoecogénico e 

hiperecogénico indicam, respetivamente, um decréscimo e um aumento na ecogenicidade 

relativa em comparação com o tecido circundante, enquanto o termo isoecogénico é usado 

para descrever ecogenicidade semelhante com o tecido circundante (Carriére et al.,  2006). 

 

Figura 2 - Exemplo para a terminologia da ecogenicidade de uma estrutura relativamente ao meio envolvente. 

(Ilustração do autor). 
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1.2 Composição e Funcionamento do Ecógrafo 

O diagnóstico por ultrassonografia está dependente da formação de imagem a partir dos 

ultrassons, para este efeito é necessário o recurso ao ecógrafo (Figura 2). Existe, no mercado 

atual, um vasto leque de máquinas ecográficas todas elas com uma série de componentes e 

princípios de funcionamento semelhantes (Mannion, 2006).  

O aparelho ecográfico é constituído por um transdutor ligado por cabo a uma consola. A 

consola inclui o painel de controlo, o teclado de comando e o monitor com tela de imagem. 

Em ecógrafos não portáteis ligados à corrente elétrica existe um regulador de voltagem 

(Gayrard & Carriére, 2010).  

 

Figura 3 - Principais componentes do ecógrafo. 1: Monitor; 2: Teclado de comando; 3: Transdutor; 4: 

Impressora (Adaptado de (Côteaux et al, 2010) 

 

O transdutor tem no seu interior cristais com propriedades piezoelétricas que se deformam 

quando recebem um estímulo elétrico, emitindo um pulso de ultrassom (Gayrard & Paul D. 

Carriére, 2010). O som produzido propaga-se pelos tecidos e quando encontra uma interface 

parte do sinal emitido é refletido, voltando para o transdutor, o qual converte o sinal sonoro 

em sinal elétrico que é posteriormente amplificado e processado, produzindo uma imagem em 

tempo real numa escala de cinzentos com 16, 64 ou 256 tonalidades de cinzento 

(Hangiandreou, 2003; Gayrard & Carriére, 2010). 
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Quando o transdutor emite ultrassons existe um período de espera para que se receba 

devidamente o eco desse ultrassom antes de nova emissão, daí resulta que o transdutor é 

emissor de ultrassons 1% do tempo e recetor os restantes 99% (Williams, 2012). O intervalo 

de tempo que decorre entre a emissão e a receção dos ecos permite definir a localização 

anatómica de cada superfície refletora (d'Anjou & Penninck, 2015). A interação da onda 

sonora com os diferentes tipos de tecido fazem ainda variar a intensidade do eco gerado bem 

como da onda que prossegue o seu trajeto pelos tecidos (Hangiandreou, 2003)  

O transmissor é um componente que regula o envio de ultrassons pelo transdutor regulando a 

duração e frequência dos pulsos ultrassónicos. O recetor e amplificador são também dois 

componentes da máquina ecográfica e, como o próprio nome sugere, são responsáveis pela 

receção do sinal elétrico produzido pelo transdutor e por amplificar ecos de baixa intensidade 

de forma a poder produzir imagem. A amplificação do sinal permite um aumento da 

amplitude do eco o que resulta numa melhoria do brilho da imagem obtida (Gayrard & Paul 

D. Carriére, 2010). 

O sinal que sai do amplificador é ainda processado num constituinte do ecógrafo designado 

osciloscópio. Existem osciloscópios analógicos que transformam o sinal elétrico em imagem e 

osciloscópios digitais que convertem, previamente, o sinal elétrico em digital e 

posteriormente enviam esse sinal para um ecrã onde surgirá a imagem. Este é um modelo 

mais recente que tem vindo a substituir os modelos analógicos (Quintela & al, 2006; Côteaux 

et al, 2010). 

Outro componente da máquina ecográfica é o painel de controlo. Ainda que apresente 

algumas diferenças de modelo para modelo este componente apresenta um conjunto de 

características transversais a máquinas ecográficas de diversas tipologias. Assim, constam da 

lista de controlos básicos do painel de controlo, o controlo de intensidade, controlo de 

ganho/diminuição, a compensação temporal de ganho, a capacidade variação do ângulo 

sectorial, a capacidade de variação da taxa de atualização de imagem (Mannion, 2006). De 

referir que: 

1. A intensidade relaciona-se de forma diretamente proporcional com a diferença de 

potencial aplicada aos cristais e que quanto maior for, maior será o brilho da imagem. 

2. O ganho serve para conseguir um aumento ou amplificação de ecos demasiado 

fracos para formar uma imagem adequada (Quintela & al, 2006). Estes dois controlos fazem 
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variar a o brilho da imagem, sendo que a intensidade o faz por via dos ultrassons incidentes e 

o ganho por amplificação dos ecos. Assim, ao pretender aumentar o brilho de uma imagem 

deve-se optar por atingir este objetivo com recurso ao controlo de ganho em detrimento do 

controlo da intensidade, de modo a respeitar o princípio da utilização da menor intensidade 

possível.  

3. A função da diminuição permite ignorar ecos demasiado fracos que não são 

passíveis de ser úteis para formação de imagem (Mannion, 2006). A diminuição bem como o 

ganho devem ser utilizados com bastante precaução já que a sua incorreta regulação pode 

conduzir a erros de diagnóstico (Quintela & al, 2006).  

4. A profundidade de uma estrutura é determinada pelo tempo que decorre entre a 

emissão de ultrassom e a deteção dos respetivos ecos. À medida que se vão avaliando 

estruturas cada vez mais profundas o eco será cada vez mais fraco pela ação da atenuação 

sofrida e, consequente, será necessária uma amplificação cada vez maior para que o brilho da 

imagem de estruturas mais profundas seja semelhante ou igual ao de estruturas superficiais, a 

este processo chama-se compensação temporal de ganho (Schäberle, 2011).  

5. A regulação da variação do ângulo setorial permite obter grandes planos quando se 

utiliza um ângulo maior, já para a obtenção de imagens com maior detalhe a redução do 

ângulo setorial permitirá uma maior resolução por aumento da taxa de atualização (Mannion, 

2006). A taxa de atualização refere-se à frequência com que a imagem é atualizada e depende 

profundidade da estrutura cuja imagem se pretende obter e do ângulo setorial (Mannion, 

2006). 

No caso concreto da utilização de ecografia para diagnóstico de gestação em bovino existem 

três categorias principais de ecógrafo a considerar: equipamentos não portáteis, equipamentos 

semi-portáteis e equipamentos portáteis (Figura 4) (Gayrard & Carriére, 2010). 
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1.3 Tipos de Sonda  

A sonda ou transdutor é um constituinte da máquina ecográfica, formado por cristais com 

propriedades piezoelétricas dispostos na superfície da mesma que dilatam e contraem ao ser 

aplicada corrente elétrica com uma frequência característica do tipo de cristais que compõem 

a sonda (Mannion, 2006). 

Algumas sondas são capazes de trabalhar com ondas de diferentes frequências para campos 

mais próximos ou mais distantes, obtendo uma resolução máxima para uma determinada 

profundidade de imagem, sem necessidade de permuta de sonda (Nyland et al, 2002). 

 

Classificação 

A classificação das sondas é feita de acordo com o formato do campo visual que produzem 

bem como com o modo de funcionamento que pode ser mecânico ou eletrónico. Já a sua 

configuração varia consoante a sua aplicação (Mannion, 2006; d'Anjou & Penninck, 2015). 

 

Figura 4 - Ecógrafo portátil com sonda linear transretal: 1 - Ecógrafo; 2-Óculos para ecógrafo; 3 Transdutor; 4- 

Sonda; 5 – Bateria. Adaptado de imagens gentilmente cedidas por Dr. Balbino Rocha 
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Sondas lineares 

As sondas lineares contêm entre 128 e 256 cristais alinhados ao longo do eixo longitudinal do 

transdutor, num comprimento que varia entre 5 a 15 cm. Como referido anteriormente, este 

tipo de transdutor gera uma imagem retangular de forma e largura constante.  

 

Sondas convexas 

No caso de sondas em que os cristais piezoelétricos se alinham numa superfície convexa, a 

região passível de ser observada é maior (Gayrard & Paul D. Carriére, 2010). Estas sondas 

são denominadas sondas lineares curvas, sondas convexas ou microconvexas (Figura 5) e 

podem possuir uma ou várias filas de cristais ao longo da superfície do transdutor, com feixes 

variáveis. As sondas lineares convexas formam uma imagem com a mesma largura da 

imagem obtida com a sonda linear, mas que expande com a profundidade da imagem 

(d'Anjou & Penninck, 2015). 

Sondas mecânicas 

As sondas mecânicas sectoriais contêm um pequeno número de cristais rotativos, um único 

cristal com um espelho oscilante ou um único cristal oscilante. Este tipo de transdutor forma 

uma imagem mais estreita na base e que se expande com a profundidade (Gayrard & Carriére, 

2010). Pelo facto de terem componentes com grande mobilidade, estas sondas formam uma 

imagem de menor qualidade e têm maiores probabilidades apresentar alguns tipos de avaria 

(Schäberle, 2011).  

Figura 5- Diferentes tipos de sonda. A: Sonda convexa ou linear curva;  B: Sonda Sectorial;  C: Sonda linear.  

Adaptado de Côteaux et al, 2010 



 
 

16 

Sondas eletrónicas 

As sondas eletrónicas possuem um conjunto de cristais que são estimulados, como a 

designação sugere, por um estímulo eletrónico. As sondas eletrónicas lineares são constituídas 

por um elevado número de cristais retangulares dispostos de forma linear. Estes cristais são 

estimulados por grupos de forma sequencial e intermitentemente, para que se origine a 

imagem (Mannion, 2006; Schäberle, 2011). 

 

 

   

 

1.4 Poder de Resolução 

A resolução é a capacidade de diferenciar espacialmente duas estruturas com diferente 

impedância acústica. Esta diferenciação é feita em dois eixos correspondentes à resolução 

axial e resolução lateral, na direção da propagação dos ultrassons ou, perpendicularmente a 

esta, respetivamente (Schäberle, 2011). 

 

1.4.1 Resolução Axial 

A resolução axial corresponde à capacidade de distinguir duas estruturas próximas localizadas 

no eixo de propagação do feixe de ultrassom, pelo que a frequência tem uma grande 

influência na qualidade de imagem. Assim, para obter uma boa resolução axial, a frequência 

deve ser elevada e, consequentemente, o comprimento de onda reduzido. Há que atentar que, 

Figura 6- Esquema de diferentes tipos de sonda e respectivas imagens. Adaptado de Nyland, T. G., 

Mattoon, J. S., Herrgesell, E. J., & Wisner, E. R. (2002) 
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pelo facto de a penetração ser inversamente proporcional á frequência, a profundidade das 

estruturas a observar também deverá ser levada em conta na escolha da frequência a utilizar 

(Gayrard & Paul D. Carriére, 2010). Neste contexto, conclui-se que uma melhoria da 

resolução axial conduz a uma melhoria da qualidade e detalhe da imagem (Mannion, 2006). 

 

1.4.2 Resolução lateral 

A resolução lateral consiste na capacidade em distinguir, na imagem, estruturas que se 

encontram adjacentes e à mesma profundidade, o que está dependente do diâmetro do feixe de 

ultrassom, que varia de acordo com a frequência da sonda e a profundidade das estruturas 

observadas (Gayrard & Carriére, 2010). Esta diferenciação pode tornar-se difícil, já que os 

ecos com origem em diferentes estruturas próximas podem confundir-se e formar um só 

(Figura 6) (Williams, 2012). Isto ocorre porque a distância entre as estruturas é inferior à 

largura do feixe de ultrassons o que fará com que em termos de imagem surjam como uma só 

estrutura. Já se a distância entre elas for superior à largura do feixe, serão visualizadas como 

as duas estruturas distintas que realmente são (Mannion, 2006).  

O feixe de ultrassom é apenas relativamente paralelo numa pequena porção do campo na qual 

resolução é elevada, a designada zona focal ou de Fresnel. Após esta região, o feixe começa a 

divergir e a resolução lateral começa a perder qualidade. Essa zona onde ocorre dispersão 

denomina-se zona de Fraunhofer (Williams, 2012).  

As distâncias focais das sondas usadas para ecografia transretal são 7, 3,5 e 2 cm, para as 

frequências de 3,5, 5 e 7,5 MHz, respetivamente. Em sondas que permitem ter múltiplos 

pontos focais deve-se ter em conta que ao definir estes pontos se irá diminuir a taxa de 

atualização de imagem (Gayrard & Paul D. Carriére, 2010). 
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1.5 Modos de apresentação de imagem 

Os sinais sonoros produzidos pelos cristais piezoelétricos voltam ao transdutor como ecos 

sendo posteriormente analisados de acordo com a sua força e amplitude. A distância 

percorrida pelo som é calculada pelo tempo que decorre entre a emissão de ultrassom e a 

receção do eco. Quanto maior o intervalo de tempo que o som demorar a voltar ao transdutor, 

mais distante estará o objeto. O eco retornado é transformado em impulso elétrico pelos 

cristais, enviado a um amplificador e mostrado no monitor com intensidades proporcionais à 

sua energia (Peixoto et al, 2010). Nesse momento, os sinais podem ser descodificados de 

diferentes modos: modo A, modo B e modo M (Farrow, 1992). 

1.5.1 Modo A 

O modo A (modo de amplitude) baseia-se na avaliação da amplitude do eco num 

osciloscópio. É utilizado um sistema de coordenadas, medindo a distância percorrida pelas 

Figura 7 - Resolução de imagem ecográfica (Ilustração original por Dr. Guy Beauregard). 

A: Resolução axial; B: Resolução Lateral. Adaptado de Côteaux, Colloton, & Gnemmi, 2010 
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ondas sonoras. É, portanto, um método unidimensional em que o eixo “y” corresponde à 

amplitude do eco e o eixo “x” ao tempo de retorno (Carvalho, 2014).  

A sua utilidade é reconhecida especialmente para exames que requerem medidas de 

comprimento ou de profundidade precisas, como encefalografias (Nyland et al, 2002). 

 

1.5.2 Modo B 

O modo B (Modo de brilho) consiste na revelação dos ecos em imagem por pontos cujo brilho 

é representado numa escala de 16, 64 ou 256 tons de cinzento. Atualmente a maioria dos 

equipamentos trabalha com 256 tons de cinzento. Neste modo, os ecos são recebidos na sonda 

e convertidos num sinal eletrónico, sendo posteriormente amplificados, digitalizados e 

enviados para o monitor (Gayrard & Carriére, 2010 ; Schäberle, 2011). O tom de cada pixel é 

proporcional à amplitude dos ecos, sendo que o preto corresponde a um mínimo e o branco a 

um máximo. Estes pontos aparecem ao longo de um eixo cuja posição representa a 

profundidade a que as estruturas se encontram (Nyland et al, 2002). 

 

1.5.2.1 Modo B em tempo real 

O modo B em tempo real trata-se da exibição de imagem dinâmica, em modo B, 

correspondente a um corte transversal das estruturas. Isto ocorre pelo varrimento de um feixe 

de ultrassom, fino e focado, através do campo. As ondas sonoras são enviadas e os ecos 

recebidos de forma sequencial, ao longo de cada linha de modo B do campo até que uma 

imagem completa do setor seja formada. Cada linha persiste no monitor até que seja renovada 

por um novo varrimento. Um diâmetro de feixe reduzido permite a formação de um corte 

tomográfico da imagem, que é, apenas, de alguns milímetros de espessura. O feixe pode ser 

dirigido mecânica ou eletronicamente através do campo, com a taxa de renovação da imagem 

a ser dependente da profundidade (Nyland et al, 2002). Esta avaliação contínua permite, por 

exemplo, avaliar o movimento de estruturas (Keali et al, 2015). 

1.5.3 Modo M 

O Modo M ou TM (movimento ou tempo-movimento) é um modo que permite obter imagens 

de elevada resolução de estruturas  que se movimentam ao longo do tempo, sendo 
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particularmente útil em ecocardiografia (Reef, 1998). Os traçados do modo M registam a 

profundidade num eixo vertical e o tempo num eixo horizontal (Peixoto et al, 2010). A 

imagem obtida é semelhante à do modo B e proporcional à amplitude dos ecos, utilizando a 

mesma escala de cinzentos. A principal diferença é o facto de haver um registo temporal da 

progressão de estruturas que permite avaliar o movimento, sendo este registado num monitor 

ou impresso em papel (Nyland et al, 2002 ; Schäberle, 2011). 

 

1.6 Artefactos 

Os artefactos tratam-se da exibição de informações que não correspondem a uma imagem real 

da área examinada. (Keali, McAllister, & Graham, 2015). Uma grande parte dos artefactos 

ocorre por técnica inadequada, configuração incorreta do ecógrafo, procedimentos de 

varrimento incorretos ou má preparação do paciente (Kirberger, 1995). Em ecografia 

reprodutiva de ruminantes os artefactos são frequentemente observados durante o exame 

devido a bolsas de ar ou líquido. Entender os diferentes tipos de artefactos é essencial para 

melhorar o valor diagnóstico das imagens obtidas (Gayrard & Carriére, 2010). 

 

1.6.1 Reflexo especular 

O reflexo especular ocorre quando o feixe incide numa superfície lisa maior do que a largura 

do próprio feixe e paralelo à sonda. Se a superfície não estiver paralela à sonda, os ecos não 

vão ser registados, uma vez que serão refletidos num ângulo equivalente ao ângulo de 

incidência, não retornando à sonda. Um impulso que atinja uma interface num ângulo não 

perpendicular será refletido no mesmo ângulo, e a interface não será detetada. Isto significa 

que a amplitude do eco dependerá não só da diferença de impedância acústica entre os dois 

tecidos da interface, mas também do ângulo de incidência. Este é um tipo de artefacto que 

ocorre com frequência em ecografia para diagnóstico de gestação em bovinos, por exemplo, 

devido às várias pregas da cérvix ou à superfície de folículos ováricos, estruturas que pelos 

seus contornos originam reflexões (Gayrard & Carriére, 2010). 

A figura 8 corresponde à imagem ecográfica da cérvix de bovino não gestante. Os reflexos 

especulares (setas) são causados pelo reflexo do feixe de ultrassom na superfície das pregas 
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cervicais. Este fenómeno ocorre porque a parede cervical é uma superfície lisa, maior que o 

feixe, e paralela à sonda. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Na figura 9 o reflexo especular (seta) é criado pelo reflexo do ultrassom na parte dorsal do 

folículo. As áreas adjacentes não originam reflexo especular porque os ecos são refletidos 

num ângulo diferente do ângulo de incidência. Se a sonda se deslocar e o feixe incidir num 

ângulo perpendicular numa nova zona da superfície folicular, também a zona especular se 

move. A maior parte do feixe que origina o reflexo especular penetra mais fundo nos tecidos e 

também atinge o folículo a nível ventral, perpendicularmente à primeira superfície, resultando 

num segundo reflexo especular (Gayrard & Carriére, 2010). 

Figura 8- Reflexo especular em cérvix de bovino 

 (sonda de 8 MHz;  profundidade de 4,5 cm). 

Adaptado de DesCôteaux et al, 2010. 
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1.6.2 Reflexo não especular 

O reflexo não especular ou difuso resulta da reflexão dos ultrassons em superfícies ásperas ou 

mais estreitas do que o próprio feixe. Neste fenómeno apenas uma pequena parte da energia 

refletida retorna à sonda (1/1000 da amplitude de um eco especular). Como a amplitude é 

independente do ângulo de incidência os tons de cinzento dessas estruturas permanecem 

relativamente constantes, independentemente da orientação da sonda. O pulso de ultrassom 

tem cerca de 2 - 3 mm de largura na zona focal, assim, quando o feixe atinge superfícies 

menores que 2 - 3 mm de tamanho formam-se imagens não especulares. Este artefacto 

também ocorre quando o feixe atinge uma superfície rugosa, a superfície efetiva de incidência 

é mais estreita do que a largura do feixe. 

O corpo lúteo é uma estrutura que, normalmente, origina fenómenos de reflexo não especular. 

Esta ecoestrutura do corpo lúteo deve-se aos ecos gerados pelas inúmeras estruturas como 

capilares e tecido conjuntivo que o rodeiam (Figura 10). 

 

 

Figura 9- Reflexo especular em folículo ovárico de bovino. 

Adaptado de Côteaux et al, 2010 
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1.6.3 Sombra acústica 

De uma forma geral, uma zona negra numa imagem ecográfica corresponde a uma zona onde 

há uma ausência total de reflexão do feixe de ultrassom, o que acontece por exemplo, em 

estruturas repletas de líquido. No entanto, estas regiões aparentemente anecoicas, podem 

corresponder a artefactos (Gayrard & Paul D. Carriére, 2010). 

A sombra acústica trata-se de um artefacto produzido por estruturas com materiais como ar ou 

osso que refletem ou absorvem a quase totalidade dos ultrassons emitidos. Isto leva à ausência 

de ecos originários de zonas posteriores a estas superfícies, resultando numa imagem com 

uma zona hiperecogénica, correspondente a essa estrutura, e a uma zona anecogénica de onde 

não são recebidos ecos (Figura 11) (Lang, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Imagem de corpo lúteo com fenómenos de reflexo 

não especular (setas) (sonda de 8 MHz; profundidade de 4 

cm). Adaptado de Côteaux et al, 2010 

Figura 11 - Exemplo de imagem com 

sombra acústica (sonda de 8 MHz; 

profundidade de 5 cm). 1- ossos pélvicos; 

2- região de sombra acustica resultante da 

grande reflexão promovida pela superfície 

óssea.  Adaptado de Côteaux et al,2010, 
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1.6.3.1 Sombra acústica lateral 

A sombra acústica lateral é um tipo particular de sombra acústica. É produzido nas margens 

laterais de estruturas de perfil esférico com conteúdo líquido como, por exemplo, folículos 

(Figura 11). Este fenómeno ocorre pelar refração do feixe de ultrassons quando este incide 

numa interface entre tecidos moles e líquido pela diferença de velocidade de propagação dos 

ultrassons nestes dois meios e, também, ao efeito de lente promovido pelos bordos 

arredondados dessas estruturas (Figura 12) (Gayrard & Paul D. Carriére, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.4 Reforço acústico posterior 

À medida que o feixe de ultrassons penetra nos tecidos a sua energia vai sendo atenuada 

(Lang, 2006). Quando, no seu percurso, as ondas sonoras encontram estruturas que promovem 

uma menor atenuação ( ex: quistos cheios de líquido) do que os tecidos circundantes a porção 

do feixe que atravessa esta estrutura chega com maior intensidade às zonas posteriores, o que 

promove que os respetivos ecos tenham uma maior magnitude (Gayrard & Paul D. Carriére, 

2010).  

Assim, na imagem vai surgir uma zona com fraca atenuação, mais hipoecogénica, seguida de 

uma região com maior intensidade de ecos, com brilho superior ao das estruturas circundantes 

à mesma profundidade (Figura 13). Em consequência, estes tecidos mais profundos 

apresentam um aumento artificial da ecogenicidade (Lang, 2006). 

 

Figura 12 - Imagem de quisto ovárico com 

ocorrência do fenómeno de sombra acústica 

lateral (setas) (sonda de 4,5 - 8,5 MHz, linear). 

Imagem gentilmente cedida por Dr. Balbino. 

Rocha 
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1.6.5 Reverberação 

A reverberação surge como um conjunto de linhas igualmente espaçadas ao longo da linha de 

propagação do feixe (Aldrich, 2007). Consiste na produção de falsos ecos devido à existência 

de duas ou mais superfícies fortemente refletoras no trajeto da onda de ultrassom. Em 

ecografia transretal em bovinos a primeira superfície refletora é, geralmente, a interface pele / 

sonda ou parede retal / sonda. A segunda superfície refletora pode ser uma bolsa de ar ou 

tecido ósseo. A reverberação deve-se ao ressalto de ecos entre as estruturas refletoras até que 

ocorra extinção do eco por efeito da atenuação (Figura 14 e 15). Isto faz com que surjam 

vários ecos na imagem, sendo que o primeiro corresponde a uma estrutura real e os restantes 

serão reverberações (Gayrard &  Carriére, 2010). 

 

 

 

  

 

Figura 13 – Imagem com fenómeno de reforço posterior 

(entre setas) por efeito de corpo lúteo cavitário (estrela) 

(sonda de 4,5 - 8,5 MHz, linear). Imagem gentilmente 

cedida por Dr. Balbino Rocha . 
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1.6.6 Artefactos causados pela largura do feixe de ultrassons 

Estes artefactos são causados por um problema de resolução lateral. Quando os feixes de 

ultrassons atingem simultaneamente tecidos moles e líquido dois ecos são registados pela 

sonda em simultâneo sendo interpretados como um só. Este tipo de artefacto ocorre quando, 

por exemplo, um feixe de ultrassons incide sobre as paredes laterais de uma estrutura repleta 

de líquido ou quando esta é menor que a largura do feixe. Na imagem resultante, as zonas 

preenchidas por líquido serão visualizadas em tons de cinzento apesar de serem 

completamente anecogénicas. Esta imagem pode ser sugestiva de desorganização da parede e 

pode conduzir a diagnósticos errados de morte embrionária ou atresia (Gayrard & Carriére, 

2010). 

 

1.6.7 Imagem em espelho 

Quando existe fenómeno de imagem em espelho verifica-se que a localização de determinada 

estrutura na imagem do ecógrafo não corresponde à sua localização real. Este fenómeno 

ocorre quando uma grande superfície, ligeiramente curvilínea e bastante refletora surge como 

interface de dois tecidos diferentes. Na presença desta interface refletora, os ultrassons que 

são por ela refletidos, dirigem-se para as estruturas que lhe são próximas. Por sua vez, estas 

estruturas refletem os ecos de novo para a interface que, por último, reflete os ecos de volta ao 

transdutor (d'Anjou & Penninck, 2015).  

Dado que o equipamento calcula a distância das estruturas pelo tempo que decorre entre a 

emissão de ultrassons e a receção dos ecos assumindo que o trajeto é feito em linha reta, o 

atraso na chegada destes ecos leva á formação de imagens da mesma estrutura em duplicado 

Figura 14 - Esquema de formação do 

artefacto de reverberação. a e b: 

superfícies refletoras;  1', 2', 3', 4':- 

reverberações. 

 Adaptado de Lang, J.,2006 

Figura 15 - Imagem com artefacto 

de reverberação (setas). Adaptado de 

Côteaux et al, 2010 



 
 

27 

(Figura 16) (Contreras-Ortiz et al, 2012 ; Lang, 2006). Em ecografia reprodutiva em bovinos 

a pélvis é frequentemente uma das estruturas responsável pela ocorrência deste fenómeno 

(Gayrard & Carriére, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Doppler 

O efeito Doppler foi descrito por Johann Christian Doppler, pela primeira vez, no ano de 1842 

(King, 2006). Quando as ondas de ultrassom atingem superfícies estáticas, a frequência dos 

ecos refletidos corresponde ao das ondas emitidas. Pelo contrário, quando estas ondas atingem 

estruturas em movimento, como eritrócitos, a frequência das ondas refletidas é diferente da 

frequência das ondas emitidas pelo transdutor, resultando num desvio Doppler. Essa diferença 

é positiva quando as estruturas se movem em direção ao transdutor e negativa quando as 

estruturas se afastam do transdutor. Desta forma é possível, com base nas frequências 

emitidas e recebidas, determinar a velocidade e sentido da corrente sanguínea (Herzog & 

Bollwein, 2007).  

Figura 16 - Imagem de diagnóstico de gestação em vaca 

com fenómeno de imagem em espelho.  1: secção de corno 

uterino de bovino com líquido embrionário (acima da 

pélvis);  2:imagem em espelho.  Adaptado de DesCôteaux 

et al, 2010a. 
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Ao contrário do que se verifica no modo-B, em que um ângulo de 90º entre o transdutor e a 

superfície é aquele que origina ecos de maior intensidade, quando se pretende avaliar 

estruturas pelo efeito Doppler este ângulo é desaconselhado. Nessa circunstância os eritrócitos 

deslocam-se perpendicularmente ao transdutor e não havendo aproximação / afastamento das 

células sanguíneas em relação ao transdutor não se produz informação útil por via deste modo 

(Ginther, 1995). 

Assim, no modo Doppler é conveniente procurar que o ângulo entre os feixes de ultrassom e 

os vasos sanguíneos seja o menor possível. Uma diferença de 5º na configuração do ângulo 

traduz-se num erro quanto à velocidade de fluxo sanguíneo inferior a 2,0% para um ângulo 

real de 20º, mas num erro de 5,4% e 12,0%, respetivamente, para ângulos de incidência de  

30º e 60º (Herzog & Bollwein, 2007).  Por este motivo, aquando da utilização do modo 

Doppler, é aconselhado manter um ângulo incidente inferior a 60º (Schäberle, 2005; Lang, 

2006). Os ecógrafos atuais permitem uma utilização combinada do modo-B bidimensional 

com o modo Doppler, técnica conhecida como ecografia Duplex (King, 2006). 

A utilização do modo Doppler em ecografia transretal em bovinos permite fazer uma 

avaliação das alterações características no fluxo sanguíneo do útero e ovários, determinando 

alterações na perfusão genital durante o ciclo éstrico, gestação e puerpério, respetivamente  

(Herzog & Bollwein, 2007).  
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2.Objetivos do trabalho 

O sucesso económico das explorações leiteiras tem uma ligação cada vez mais intrínseca com 

a eficiência reprodutiva das mesmas. A nível reprodutivo, a identificação precoce de vacas 

gestantes e não gestantes após a beneficiação melhora a eficiência reprodutiva, bem como a 

taxa de gestação do efetivo, diminuindo o intervalo entre inseminações. De entre as técnicas e 

metodologias mais utilizadas para realizar diagnósticos de fertilidade destacam-se a palpação 

transretal, a ecografia transretal e os testes de progesterona do leite. 

O recurso à ecografia transretal em bovinos revelou ser uma técnica de diagnóstico 

reprodutivo em franca expansão entre Médicos Veterinários responsáveis pelo maneio 

reprodutivo em explorações leiteiras, além disso, a ecografia transretal é uma ferramenta que 

permite ao Médico Veterinário obter um vasto leque de informações sobre o estado de saúde 

da vaca e do embrião ou feto num curto espaço de tempo, sempre que as suas valências sejam 

devidamente rentabilizadas.  

Este trabalho tem como objetivo caracterizar as principais imagens ecográficas obtidas 

durante o exame por ecografia transretal ao longo do ciclo éstrico, gestação e em condições 

patológicas do trato reprodutivo de bovinos de leite. Assim, foram recolhidas imagens ao 

longo do estágio, que são aqui apresentadas para ilustrar aquilo que se pretende que seja mais 

um contributo para a ecografia reprodutiva bovina a nível da ecografia. 
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3.Material e Métodos 

3.1. Os animais com os quais se desenvolveu a componente prática deste trabalho pertencem 

aos seguintes efetivos leiteiros: 

1. Explorações assistidas pelo Dr. Balbino Rocha, enquanto Médico Veterinário da 

Fagricoop – Cooperativa Agrícola e dos Produtores de Leite de Vila Nova de 

Famalicão, durante os meses de Setembro e Outubro de 2017. 

2.  Explorações assistidas pela Drª Isabel Maia, enquanto Médica Veterinária da MPLVet 

– Medicina da Produção de Leite nas regiões da Beira Litoral, Entre-Douro-e-Minho e 

Trás-os-Montes, durante o mês de novembro de 2018. 

3. Explorações assistidas pelo Dr. Luís Gomes, nos distritos de Coimbra e Leiria durante 

o mês de março de 2018. 

Ao longo do estágio na Fagricoop e MPLVet realizou-se palpação transretal e ecografia 

transretal em todos os animais em que os Médicos Veterinários responsáveis realizaram 

diagnóstico de gestação. Nesta altura, e sempre que possível, eram gravadas e identificadas as 

imagens de estruturas potencialmente relevantes para o trabalho.  

Os diagnósticos de gestação foram todos realizados com recurso a ecografia transretal nos 

estágios na Fagricoop e MPLVet e exclusivamente por palpação transretal quando o estágio 

decorreu sob orientação do Dr. Luís Gomes. Os animais avaliados correspondiam a animais 

com 28 ou mais dias de gestação para diagnóstico de gestação, animais com 70 ou mais dias 

de gestação para confirmação da gestação, aos 7 meses de gestação na fase prévia à secagem e 

animais entre os 15-21 dias pós-parto para avaliação da involução uterina. 

Para a realização de ecografia transretal utilizou-se um ecógrafo Easi-scan® da BCF, de onde 

são provenientes as imagens de fonte própria e cedidas pelo Dr. Balbino Rocha utilizadas 

neste trabalho, durante o estágio da Fagricoop e um ecógrafo WED-3000V® durante o 

estágio na MPLVet. 
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3.2 Técnica de ecografia transretal em bovinos 

3.2.1 Preparação do animal 

Para realização de ecografia transretal em bovinos é importante que o animal a avaliar esteja 

devidamente contido com o objetivo de evitar ferimentos bem como de proporcionar uma 

posição confortável ao Médico Veterinário que realiza o exame. Em situações em que as 

vacas se encontrem contidas, mas com grande liberdade de movimentos, principalmente de 

lateralização, é aconselhável que haja um auxiliar (produtor, funcionário da exploração, 

Enfermeiro Veterinário, por exemplo) que se posicione lateralmente ao animal e eleve a cauda 

do mesmo, reduzindo a sua mobilidade. Noutras situações, mais condizentes com explorações 

leiteiras modernas, em que as vacas estão devidamente contidas lado-a-lado na guilhotina ou 

“cornadis” a lateralização de movimentos do animal a examinar será limitada pelos animais 

imediatamente ao seu lado (Côteaux et al, 2009).  

Posicionado o animal, o Médico Veterinário deve remover manualmente as fezes existentes 

no reto, de forma a reduzir o número de estruturas que possam interferir na obtenção de 

imagens de elevada qualidade, necessárias para uma correta avaliação do útero e ovários, bem 

como para realizar diagnóstico de gestação ou sexagem fetal (DesCôteaux et al, 2009). 

 

3.2.2 Preparação do material  

Na maioria dos exames ecográficos por via transretal em bovinos é utilizada uma sonda linear 

de 5 MHz, sendo que existem alguns autores que preferem transdutores de 7,5 MHz ou 10 

MHz, principalmente quando o objetivo é avaliar ovários ou gestações muito precoces 

(Carriére et al, 2006).  

A sonda é, idealmente, inserida numa luva de palpação a qual deve conter gel lubrificante que 

cubra toda a superfície do transdutor, desta forma, a sonda é protegida da agressão de 

substâncias presentes nas fezes e o gel impede a formação de artefactos resultantes de bolsas 

de ar (Figura 17) (Escobar & Cabra, 2013). 
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Figura 17 - Preparação de sonda ecográfica com luva de palpação para ecografia    

transretal em bovino. Adaptado de imagens gentilmente cedidas por Dr. Balbino 

Rocha. 

3.2.3 Execução de ecografia transretal 

A execução da técnica de ecografia transretal inicia-se após remoção de fezes do reto. Muitos 

operadores preferem realizar palpação transretal antes de iniciar o exame ecográfico com o 

intuito de promover algum relaxamento do útero bem como de posicionar as diversas 

estruturas para a ecografia, identificando e posicionando o cérvix e o útero (Colloton, 

DesCôteaux, & Gnemmi, 2010).  

A sonda é posteriormente lubrificada e inserida no reto da vaca. A partir deste momento é 

recomendável que o exame seja executado de forma sistemática, não variando a sequência de 

estruturas analisadas de animal para animal, garantindo assim que todas as estruturas sejam 

devidamente avaliadas (Carriére et al.,  2006).  

Segundo Jill Colloton em 2010, é preferível iniciar o exame ecográfico pelos ovários, 

iniciando a ecografia num dos ovários, passando pelo corno uterino respetivo até alcançar o 

corpo do útero, neste momento dever-se-á iniciar o trajeto inverso no corno uterino 

contralateral até alcançar o outro ovário sendo o colo do útero e vagina avaliados no trajeto de 

saída da sonda. Outros autores preferem iniciar o exame ecográfico pela vagina e colo do 

útero, avançando com o transdutor ao longo de um dos cornos uterinos até atingir a sua 

extremidade e respetivo ovário. De seguida, a sonda realiza o trajeto inverso até ao colo do 
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útero e repete a avaliação no corno uterino contralateral. Neste momento o ângulo da sonda no 

trato reprodutivo da vaca não é importante. São aceitáveis secções longitudinais, transversais 

ou oblíquas desde que todo o trato reprodutivo tenha sido devidamente avaliado (Figura 18). 

Caso o operador não tenha certeza do diagnóstico deve realizar posteriormente um segundo 

exame para confirmar o mesmo (Colloton et al, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Erros mais comuns 

A face de leitura da sonda deve estar em contato com a parede retal. As fezes em excesso, gás 

ou os dedos do operador são frequentemente fontes de erro. Os artefactos por gás 

(reverberação) são comuns quando se utiliza inadequadamente uma luva de palpação para 

proteger a sonda. Isto pode ser evitado com a utilização de gel ecográfico tanto dentro como 

fora da luva. Quando as variações individuais da anatomia dos animais não são consideradas 

pode-se realizar um varrimento incompleto do trato reprodutivo. Dependendo da idade da 

vaca ou do estágio da gestação, o trato reprodutivo pode estar bastante profundo a nível 

abdominal ou completamente na cavidade pélvica, os ovários podem estar bastante laterais 

aos cornos uterinos ou quase ventrais aos mesmos, caso os cornos uterinos se encontrem 

enrolados, as pontas podem-se encontrar lateralmente ou mesmo abaixo da cérvix, 

particularmente em animais jovens. Nos animais mais velhos, os cornos uterinos podem-se 

estender cranealmente a partir do corpo uterino projetando-se para o abdómen. Todas estas 

variações devem ser tidas em conta em cada exame ecográfico. As próprias configurações do 

Figura 18 - Exemplo de posicionamento da sonda face ao trato reprodutivo da vaca. A: 

forma de manipulação da sonda característica de operador que não pretende manipular 

o útero. B: Nesta forma de controlo (“palming”) do transdutor são visíveis dedos livres  

para manipulação do útero. Adaptado de Côteaux, Colloton, & Gnemmi, 2010 
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ecógrafo ou a luz ambiental podem conduzir a uma incorreta avaliação da imagem (Colloton 

et al, 2010). 
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4. Resultados 

4.1 Anatomia do trato reprodutivo da vaca e dinâmica ovárica e uterina ao 

longo do ciclo éstrico 

O conhecimento das estruturas do trato reprodutivo como a vagina, o útero e os ovários é 

essencial para a interpretação das alterações fisiológicas e anatómicas ocorridas durante o 

ciclo éstrico, a gestação e em condições patológicas (Kähn & Leidl, 1989). 

A utilização da ecografia em fêmeas bovinas não gestantes é útil na determinação da fase do 

ciclo éstrico em que se encontram bem como no diagnóstico de condições patológicas (Beal, 

Perry, & Corah, 1992). Acresce a isto o facto de permitir avaliar a resposta a tratamentos, 

avaliar a involução uterina no pós-parto, avaliando o seu diâmetro, a ecotextura e conteúdo 

(Lefebvre & Gnemmi, 2010). A nível da investigação, a ecografia permite a visualização e 

caracterização do útero, fetos, ovários, corpos lúteos e folículos. Através desta tecnologia é 

possível realizar medições mais precisas de órgãos e estruturas do aparelho reprodutivo de 

outra forma inacessíveis in vivo (Quintela et al., 2012). 

Uma das limitações da ecografia é que a avaliação realizada é apenas a nível estrutural num 

processo que é dinâmico (Gordon, 1996). Assim, para retirar o máximo de informação 

possível durante a ecografia e se possa e proceder a um controlo reprodutivo adequado é 

importante possuir um conhecimento aprofundado sobre as variações estruturais e 

endocrinológicas que ocorrem ao longo do ciclo éstrico da vaca (Gordon, 2004).  

 

4.1 Anatomia do trato reprodutivo da vaca 

4.1.1 Genitália externa (vestíbulo vaginal, vulva e clitóris) 

À exceção de anomalias muito evidentes como massas intra ou perivaginais, a ecografia 

transretal é uma técnica pouco utilizada e sem grande valor para exame destas estruturas. Em 

situações que necessitem de uma avaliação mais pormenorizada está aconselhada a realização 

de exames com recurso a vaginoscópio e ecografia intravaginal (Lefebvre & Gnemmi, 2010).  
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4.1.2 Vagina 

A nível anatómico, a vagina trata-se de um canal de paredes musculomembranosas, de forma 

cilíndrica. Na sua porção mais craneal relaciona-se com a cérvix e caudalmente estende-se até 

ao orifício uretral externo. Localizada na cavidade pélvica a vagina ocupa uma posição 

retroperitoneal (Quintela & al, 2006). 

A porção craneal da vagina é observada como uma linha brilhante longitudinal quando a 

sonda transretal é aplicada sobre a sua superfície dorsal. A linha brilhante representa a 

aposição das superfícies internas (dorsal e ventral) da parede vaginal. Quando existe fluido na 

porção craneal da vagina, visualiza-se uma estrutura anecoica de forma elíptica, 

correspondente ao lúmen (Figura 19). Com a presença de fluido, a porção caudal da cérvix 

projecta-se na porção craneal da vagina e a uretra externa pode ser identificada (Lefebvre & 

Gnemmi, 2010). 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Imagem ecográfica de corte 

longitudinal de vagina de vaca (sonda de 

7,5 MHz; profundidade de 8cm). 

1:Bexiga; 2: vista dorsal da parede 

vaginal; 3:Aposição das paredes vaginais 

internas; 4:vista ventral da parede vaginal; 

5:espessura da vagina (entre ++). 

Adaptado de Côteaux, Colloton, & 

Gnemmi, 2010 
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4.1.3 Cérvix 

A cérvix é uma estrutura tubular (7 a 10 cm de comprimento e 3 a 4 cm de diâmetro) 

relativamente espessa, rígida, mas relativamente mais móvel que numa vaca normal não 

gestante se localiza na cavidade pélvica acima da bexiga, separando a vagina do corpo do 

útero. Esta estrutura caracteriza-se por apresentar um canal com várias pregas na mucosa que 

se projetam em direção ao lúmen cervical (Figura 20). A cérvix constitui uma barreira para a 

progressão espermática e é responsável, durante a gestação, de manter a separação física entre 

o útero e o ambiente externo, contendo nessa altura um tampão mucoso para o efeito. A 

localização, dimensão e morfologia varia um pouco com a idade do animal, fase do ciclo 

éstrico e estado reprodutivo (gestação, pós-parto, entre outros) (Quintela & al, 2006; Côteaux 

et al, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nível ecográfico a imagem da cérvix surge como uma estrutura cilíndrica característica com 

uma ecogenicidade heterogénea com vários graus de sombras acústicas alternadas entre si. Os 

anéis cervicais parecem hiperecogénicos relativamente aos espaços intercervicais. Os ossos da 

pélvis (hiperecogénicos) e a bexiga (anecogénica) são frequentemente identificadas junto da 

cérvix. A porção vaginal da cérvix que se projeta na porção mais craneal da vagina pode 

também ser identificado nesta imagem (Figura 21) (Lefebvre & Gnemmi, 2010). 

 

Figura 20 - Imagem da anatomia do trato reprodutivo de vaca. A: Vista lateral e dorsal 

do trato reprodutivo da vaca – V:vagina; C: cérvix; Uh: corno uterino;  Ov: ovário; U: 

útero; Ub: bexiga. 

B: vista do lúmen cervical e respetivos anéis cervicais. Adaptado de  Quintela & al, 

2006. 
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Para obter uma imagem correta da cérvix, o Médico Veterinário que realiza a ecografia deve 

introduzir a sonda pelo reto do animal, mantendo a mesma ventralmente em direção à 

cavidade pélvica até identificar a cérvix. Para uma avaliação mais exaustiva o operador pode 

estabilizar esta estrutura com os dedos (Figura 18) (Lefebvre & Gnemmi, 2010). 

 

4.1.4 Útero 

O útero é constituído por um corpo e dois cornos uterinos. O corpo é relativamente curto nas 

vacas, começando imediatamente após a cérvix. Os cornos uterinos são proporcionalmente 

longos (30 a 40 cm) e ramificam-se após o corpo sendo unidos pelo ligamento intercornual. 

Este ligamento é extremamente útil durante a palpação transretal para retrair o útero. Os 

cornos uterinos progridem crânio-ventralmente e em seguida caudalmente, tendo um aspeto 

curvo e ligeiramente torcido. A sua porção final termina, regra geral, dorsalmente ao ovário 

(Figura 22) (Quintela & al, 2006; Côteaux et al, 2010;  Nabors & Linford, 2015 ). 

Figura 21 - Imagem ecográfica da cérvix de 

bovino (sonda de 7,5 MHx; profundidade de 8 

cm). 1: anel cervical; 2: osso pélvico; 3: 

diâmetro cervical;  4: Porção vaginal da cérvix. 

Adaptado de DesCôteaux et al,2010a 
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A nível ecográfico a transição entre a cérvix e o corpo uterino (Figura 23) não é tão óbvia 

como acontece entre a vagina e cérvix. Após o corpo uterino, a ecotextura característica do 

útero pode ser seguida lateralmente para examinar cada um dos cornos (Ginther O. , 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Preparação a fresco de útero de vaca (A) e de útero de vaca aberto (B). Foto preparada por Dr. J. 

Maierl, Munique. Adaptado de  Liebich & Konig, 2011 

Figura 23 - Imagem ecográfica longitudinal da 

transição entre cérvix e corpo do útero (sonda de 7,5 

MHz; profundidade de 6 cm). 1: Cérvix; 2: Corpo 

uterino; 3: Bexiga. Adaptado de Côteaux et al, 2010  
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A aparência ultrassonográfica dos cornos uterinos na vaca é caracterizada por apresentar 

diferentes ecotexturas que correspondem a diferentes camadas. A parte periférica da imagem 

transversal ou longitudinal do corno uterino produz um sinal hiperecoico. Sob essa superfície 

hiperecogénica observa-se uma linha ecóica fraca correspondente a estruturas vasculares e ao 

o corte longitudinal das camadas musculares circulares externa e interna (Figura 24) 

(Lefebvre & Gnemmi, 2010). 

 

 

 

 

 

  

 

Finalmente, o endométrio é caracterizado por uma aparência ecóica com reflexo não-

especular de tal forma que são visíveis regiões mais escuras e outras de maior brilho nas 

zonas compreendidas na sua espessura. Na ausência de fluido no lúmen, o endométrio dorsal 

e ventral juntam-se e surge uma linha brilhante. O bordo interno do endométrio, ou a linha 

brilhante, é irregular e pensa-se que se deva à presença de carúnculas uterinas (Boyd & 

Omran, 1991). 

 

4.1.5 Ovários 

Os ovários são órgãos pares, situados na região pélvica, caudalmente aos rins (Quintela & al, 

2006). O ovário tem uma forma ovoide tendo o seu bordo ventral aderido ao mesovário e o 

bordo oposto livre (Zemjanis, 1970). O polo posterior do ovário encontra-se sobreposto com a 

extremidade do corno uterino e o polo anterior encontra-se mais próximo da parede 

abdominal. A face medial do ovário contacta com os órgãos da cavidade abdominal. O ovário 

Figura 24 – A: Imagem de útero fresco. Adaptado de Liebich & Konig, 2011 

                            B: Imagem ecográfica de secção transversal de cornos uterinos, 

correspondente à região marcada com linha negra em A (sonda de 4,5 - 8,5 MHz, linear). Fonte 

própria. 

 



 
 

43 

está parcialmente envolvido pelo ligamento largo do útero e localiza-se normalmente contra a 

porção ventral da crista ilíaca, ao nível da bifurcação dos cornos uterinos. O ovário encontra-

se ligado à extremidade do corno uterino pelo oviduto, estrutura que alarga significativamente 

no polo anterior do ovário formando o infundíbulo. O oviduto e o infundíbulo não são 

usualmente visíveis com as frequências de ultrassom utilizadas para ecografia transretal 

(Lefebvre & Gnemmi, 2010).  

Uma vez identificado o ovário, o Médico Veterinário deve rodar lentamente o transdutor 

sobre o mesmo de forma a obter imagens de diferentes cortes tentando identificar todas as 

secções do ovário. O transdutor é posicionado tão perto quanto possível sobre o ovário 

apontando para o seu pólo anterior. Movendo o transdutor lateral ou medialmente, o operador 

direciona o transdutor em direção ao pólo anterior ou posterior do ovário, respetivamente. Os 

ovários inativos são ovais e têm uma ecogenicidade bastante uniforme e semelhante á da 

cérvix (Figura 25) ( DesCôteaux et al, 2010a). 

 

Dentro do ovário, as estruturas mais facilmente identificadas são o estroma, folículos 

(pequeno: <4 mm; médio: 4 - 7 mm; grande: ≥ 8 mm; e quísticos), corpos hemorrágicos, 

corpos lúteos (com ou sem cavidade) e vasos ováricos periféricos. Estas estruturas tornam o 

aspeto ecográfico do ovário bastante característico tornando-o fácil de identificar. Além das 

grandes estruturas ativas como corpo lúteo e folículos grandes, existem folículos pequenos e 

médios na porção externa do estroma ovárico, o córtex. O estroma ocupa a porção central 

(medula) no ovário inativo (em anestro) e envolve estruturas significativas como corpos 

hemorrágicos, corpos lúteos ou grandes folículos em ovários ativos. O estroma é bastante 

ecóico sendo facilmente reconhecido com um ecógrafo de boa qualidade (Figura 26) 

(Lefebvre & Gnemmi, 2010). 

Figura 25- Imagem de útero e ovário e método de exploração ecográfica do ovário. 1:ovário 

 Adaptado de Liebich & Konig, 2011; Quintela & al, 2006. 

 



 
 

44 

 

 

 

 

 

 

A variação anatómica ente animais e a proximidade entre ovários obrigam a que haja uma 

cautelosa identificação dos ovários e respetiva localização. Só após uma correta identificação 

e avaliação de ambos os ovários se poderá ter a certeza sobre qual será o ovário esquerdo e o 

ovário direito (Kähn, Volkmann, & Kenney, 2004). 

 

4.1.5.1 Folículos 

Os folículos surgem na imagem ecográfica como estruturas circulares hipoecóicas envolvidas 

pelo parênquima ovárico que possui uma ecogenicidade de tecido mole (Fricke, 2001). As 

formas irregulares devem-se à compressão exercida entre estruturas adjacentes como outros 

folículos, um corpo lúteo ou a própria sonda. Por vezes, as paredes de dois folículos contíguos 

e de dimensões semelhantes adotam um formato linear dada a compressão entre as estruturas 

(Figura 27) (Ginther, 1998). 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Anatomia (A) e imagem ecográfica (B) de um ovário inativo de vaca em anestro. 1: 

folículo pequeno; 2: bordo aderido ao mesovário; 3: Pólo Posterior; 4: Pólo Anterior; 5: Corpus 

albicans;6:Estroma. Adaptado de Côteaux et al, 2010 

Figura 27 - Imagem ecográfica de 

ovário com folículos) (sonda de 4,5 - 

8,5 MHz, linear).  

1: folículos; 2:estroma.  

Imagem gentilmente cedida por Dr. 

Balbino Rocha 
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Dado o contínuo crescimento e regressão de folículos ao longo do ciclo éstrico, a previsão do 

momento da ovulação com base, exclusivamente, na dimensão dos folículos pode ser um 

método pouco fiável. Para realizar essa previsão com segurança o Médico Veterinário deve 

recorrer outros indicadores como a ecogenicidade da parede uterina, a presença e aspeto 

ecográfico do corpo lúteo, a presença de secreção endometrial e muco cervical, bem como 

alterações no comportamento do animal (Lefebvre & Gnemmi, 2010) 

Algumas das aplicações clínicas da avaliação ecográfica de folículos são: a determinação do 

início da puberdade em novilhas, estimativa da fase do ciclo éstrico, previsão do momento da 

ovulação, deteção de folículos pré-ovulatórios, deteção de estro anovulatório, avaliação das 

condições de resposta a um tratamento superovulatório e monitorização simultânea da 

resposta ao mesmo, diagnóstico de quistos ováricos e monitorização o seu tratamento 

(Ginther, 1998) 

Durante a medição do diâmetro folicular o cursor deve ser colocado entre o antro e a parede 

folicular de um lado, repetindo a marcação no lado oposto já que a fronteira entre o antro e a 

porção interior da parede folicular é mais nítida do que a fronteira entre a porção exterior e o 

parênquima ovárico. De referir que o posicionamento do cursor é uma fonte de variabilidade 

nas medições do diâmetro folicular. Outras fontes de variação poderão ser a forma irregular 

de alguns folículos e a obtenção de um plano de corte transversal que não corresponde à 

dimensão máxima do folículo (Ginther, 1998).  

 

4.1.5.2 Corpo Lúteo 

A ecografia tem-se revelado um método de diagnóstico mais preciso na avaliação da presença 

de um CL maduro, quando comparado com a palpação transretal (Ginther, 1998). O corpo 

lúteo, no diestro, pode surgir envolvido pelo ovário projetado da sua superfície (Figura 27). 

Normalmente, um CL é identificável por ecografia a partir do dia 3 após a ovulação. Nesta 

fase surge um CL em desenvolvimento que a nível ecográfico se traduz numa estrutura 

cinzenta escura, irregular e pouco definida, com pontos de ecogenicidade superior, envolvido 

pelo ovário. Por outro lado, o CL maduro surge como uma estrutura bem definida de 

ecogenicidade cinzenta granular e com uma linha de demarcação que o separa estroma 
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ovárico. Num CL em regressão, a demarcação é mais ténue dada a pequena diferença de 

ecogenicidade para o estroma ovárico (Figura 28) (Medan & El-Aty, 2010). 

 Na sua fase final, o corpo lúteo dá origem ao corpo albicans, no entanto, estes não são 

facilmente identificáveis já que o seu aspeto ecográfico é muito semelhante ao do estroma e 

têm uma dimensão reduzida (Lefebvre & Gnemmi, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

É ainda possível distinguir dois tipos morfológicos de CL, a saber, maciço e cavitário (Figura 

29) (Fricke, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Ovário com corpo lúteo (1) e 

folículo dominante (2). 

Adaptado de Côteaux et al, 2010 

Figura 28- Imagem ecográfica de ovário com 

corpo lúteo (1) e folículo (2) ) (sonda de 4,5 - 

8,5 MHz, linear) . 

Imagem gentilente cedida por Dr Balbino 

Rocha 

Figura 29- Comparação de imagem ecográfica de corpo lúteo maciço  

(A) e corpo lúteo cavitário (B) (sonda de 4,5 - 8,5 MHz, linear). 

Adaptado de imagens gentilmente cedidas por Dr. Balbino Rocha 
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As características ecográficas dos CL incluindo, diâmetro máximo, área lútea e ecogenicidade 

têm sido correlacionados com a estrutura e a função lúteas e, quando avaliadas em fases 

específicas após a beneficiação, podem ser úteis como método auxiliar no diagnóstico de 

gestação precoce em bovinos (Fricke, 2001). 

 

4.2 Dinâmica ovárica e uterina ao longo do ciclo éstrico 

A vaca é um animal poliéstrico contínuo, o que significa que, após a puberdade, os ciclos 

éstricos se sucedem de forma contínua exceto quando interrompidos por doença ou gestação e 

até entre a 3ª e 6ª semana do pós-parto (Ball & Peters, 2004; Ribeiro, 2015). O ciclo éstrico 

tem uma duração média de 21 dias em vacas e de 20 dias em novilhas, sendo considerados 

normais ciclos de duração compreendida entre os 18 e os 24 dias (Quintela et al, 2006).  

O ciclo éstrico pode ser dividido em 5 fases consoante perfis endócrinos, padrões 

comportamentais, presença de estruturas ováricas, alterações uterinas e vaginais: o pró-estro, 

estro, metaestro, diestro e anestro (Hopkins, 2003). O ciclo éstrico bovino pode também ser 

dividido tendo em conta função ovárica, distinguindo-se duas fases, a fase folicular 

correspondente ao pró-estro e estro, e a fase lútea correspondente ao metaestro e diestro (Ball 

& Peters, 2004; Jeffrey, 2007). O fenómeno que separa a fase folicular da fase lútea é a 

ovulação, já a transição da fase lútea para a fase folicular é mais complexa e é marcada pela 

regressão do corpo lúteo (Gordon, 2004). 

Ao longo do ciclo éstrico ocorrem, normalmente, 2 a 3 ondas de crescimento folicular 

podendo ocorrer apenas 1 ou até 4 ondas. Os ciclos de 3 ondas de crescimento são mais 

longos que os de 2 ondas, sendo a onda que dá origem ao folículo que vai ovular mais curta 

que as anteriores (Gordon, 2004; Quintela et al, 2006). 

O crescimento folicular é regulado por processos tanto endócrinos como parácrinos que 

envolvem factores locais como esteróides, factores de crescimento como o factor de 

crescimento semelhante à insulina (IGF), citoquinas entre outras moléculas reguladoras 

(Gordon, 1996). 

Durante este desenvolvimento distinguem-se 3 estádios: crescimento, seleção e desvio. A 

cada onda, precedida por um aumento das concentrações periféricas de FSH,  existem 3 a 6 
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folículos primários que atingem 4 a 5 mm de diâmetro. Desses, um continuará a crescer e 

diferenciar, tornando-se num folículo dominante (FD) que promove a atrésia dos restantes 

folículos. Este processo de dominância deve-se à produção de inibina pelo FD, que actua a 

nível local restringindo a resposta dos folículos subordinados e a nível da hipófise limitando a 

libertação de FSH (Ball & Peters, 2004; Gordon 2004; Ribeiro, 2015). À medida que os 

folículos se desenvolvem tornam-se mais vascularizados e o controlo endócrino assume um 

papel cada vez mais importante (Gordon, 1996). 

As fases iniciais do crescimento dos folículos (0 – 4 mm de diâmetro) são independentes da 

ação de gonadotropinas. Já na fase de recrutamento a FSH é essencial para que o crescimento 

continue, de 4 até 9 mm. O folículo dominante adquire depois recetores para a LH que 

promovem o seu crescimento num ambiente de decrescentes níveis de FSH, tornando-se a LH 

indispensável para que o folículo se desenvolva para além dos 9 mm de diâmetro (Gordon, 

1996; Wiltbank et al., 2011; Ribeiro, 2015).  

O aspeto ecográfico do útero também revela uma grande dinâmica ao longo do ciclo éstrico, 

essencialmente devido às variações dos níveis circulantes de progesterona e estradiol 

(DesCôteaux et al, 2010). A fase do ciclo éstrico em que o animal se encontra pode ser 

identificada pelo aspeto da submucosa e do endométrio (Griffin & Ginther, 1992). Por 

exemplo, na fase folicular a ecotextura do útero deve-se a um aumento do aporte sanguíneo a 

este órgão, à secreção de muco por parte das células das glândulas do endométrio e ao edema 

apresentado (Barlund, et al, 2008).  

 

4.2.1 Proestro 

O proestro é uma fase de 3 ou 4 dias, compreendidos entre os dias 17 e 20/21 do ciclo, que 

antecede o estro e caracteriza-se por um aumento da actividade do aparelho reprodutor em 

que se passa de uma fase de dominância da progesterona para uma maior influência dos 

estrogénios (Jeffrey, 2007; Ribeiro, 2015). 

Durante o proestro, o corpo lúteo regride, diminui em peso, em densidade celular, 

vascularização e produção de progesterona. Simultaneamente, ocorre um aumento de tecido 

conjuntivo e hialinização dos vasos sanguíneos (Adams & Singh, 2015). Essas alterações 
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morfológicas estão associadas mudanças progressivas na concentração de progesterona no 

plasma que passa de menos de 2 ng / mL ao 3º dia após a ovulação para cerca de 4 ng / mL) 

ao 6 º dia pós-ovulação. Atinge a concentração máxima (superiores a 6 ng / mL) entre o 10º e 

o 14º dia após a ovulação, seguindo-se níveis decrescentes após o 16º dia, devido à luteólise 

(Adams et al, 1992).  

Nesta fase, o fator de necrose tumoral (TNFα) estimula a libertação de prostaglandina F2α 

(PGF2α) pelo endométrio durante a fase lútea tardia. A PGF2α é responsável pela luteólise e 

consequente queda nas concentrações de progesterona (Gordon, 2004; Jeffrey, 2007). A 

diminuição das concentrações séricas de progesterona leva a um aumento da frequência dos 

picos de LH verificando-se um pico a cada hora, o que vai conduzir a um aumento das 

concentrações séricas de LH (Gordon, 1996; Hopkins, 2003; Ball & Peters, 2004; Jeffrey, 

2007). As elevadas concentrações de LH vão estimular de tal forma a secreção de estrogénio 

por parte dos folículos que originam o pico pré-ovulatório de LH (Gordon, 1996). 

A nível ecográfico, durante o proestro o tecido lúteo é de difícil identificação. Nesta fase, a 

tecnologia Doppler permite observar um aumento de fluxo sanguíneo nas zonas envolventes 

do folículo pré-ovulatório e, em sentido contrário, uma diminuição da irrigação sanguínea do 

corpo lúteo. Estas alterações no fluxo sanguíneo coincidem, no tempo, com o aumento de 

PGFM (13,14-dihydro-15-keto-PGF(2alpha)) um metabolito da PGF2α, o que confirma que a 

prostaglandina produzida pelo miométrio durante o proestro é um fenómeno chave para a 

regressão do corpo lúteo (Carriére et al, 2010) 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 30 - Imagens representativas da alteração da irrigação sanguínea do folículo pré 

ovulatório ao longo do tempo. Adaptado de Carriére et al, 2010. 
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Decorrente desta dinâmica hormonal, verifica-se uma congestão do endométrio dado o 

aumento de actividade das suas células, bem como hiperémia da vagina cujas células 

epiteliais superficiais encetam um processo de cornificação (Ribeiro, 2015). 

A partir deste momento, verifica-se uma abertura parcial da cérvix assim como um aumento 

do tónus e da espessura das paredes uterinas. Os ápices dos cornos uterinos desenrolam-se 

assumindo um aspeto mais alongado (Fissore et al, 1986; Pierson & Ginther, 1987; Bonafos et 

al, 1995). 

No monitor do ecógrafo esses fenómenos fisiológicos traduzem-se numa maior 

heterogeneidade, bem como numa aparência edemaciada parede uterina. Há também mais 

áreas do útero que apresentam zonas escuras e anecogénicas que correspondem a áreas de 

edema e aumento da vascularização sob o endométrio. É ainda possível visualizar uma 

pequena quantidade de muco no lúmen uterino que surge como uma roseta devido à presença 

de secções transversas de pregas do endométrio (Figura 31) (DesCôteaux et al, 2010).  

 

 

4.2.2 Estro 

Esta fase corresponde a um período em que a vaca aceita ser montada por outros animais, 

comportamento que resulta da atividade dos estrogénios ováricos ao nível dos recetores 

presentes no hipotálamo (Gordon, 1996). Quando os estrogénios produzidos atingem um 

valor limite, o hipotálamo reage com pulsos de GnRH que promovem uma libertação de LH e 

FSH, a última em menor quantidade, pela hipófise. Este conjunto de acontecimentos resulta 

Figura 31 - Imagem ecográfica de secção transversa (A) e longitudinal (B) de corno uterino de vaca em 

proestro. 1: Endométrio; 2: Miométrio; 3: Porção vascular do útero; 4: Lúmen uterino com conteúdo mucoso. 

Adaptado de Carriére et al, 2010 
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no designado pico pré-ovulatório e ocorre nas primeiras horas do estro, cerca de 24 horas 

antes da ovulação (Gordon, 1996; Hopkins, 2003).  

O pico pré-ovulatório de LH tem 3 funções: inicia a maturação final do oócito presente no 

folículo; induz a ovulação, ativando uma reação inflamatória que torna a parede folicular mais 

fina acabando por ruturar e, enceta o processo de luteinização das células que vão dar origem 

ao CL (Gordon, 1996; Ball & Peters, 2004). 

A nível ecográfico, durante o estro, a estrutura mais evidente é o folículo dominante pré-

ovulatório que tem um diâmetro interno médio de 13 mm, com um intervalo entre 11 e 16 mm 

(Figura 32) (Carriére et al, 1995).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o estro, as glândulas do endométrio e da cérvix segregam grandes quantidades de 

muco, o que se traduz num aumento do fluxo e do tónus uterino à palpação, verifica-se a 

presença de secreção endometrial dentro do útero, aumenta a hiperémia ao nível da vagina e 

endométrio e o canal cervical relaxa (Ribeiro, 2015). 

Nesta fase a mucosa endometrial torna-se particularmente ecogénica (Bonafos et al, 1995). 

Além disso, a interface entre o endométrio e o miométrio torna-se mais óbvia devido ao 

aumento da porção vascular e o lúmen uterino pode mostrar uma maior acumulação de muco 

(Figura 33) (Fissore et al, 1986; Pierson & Ginther, 1987; Bonafos, 1995). Essa acumulação 

de líquido pode ocorrer num dos cornos uterinos até 48 horas após o estro e dar uma falsa 

Figura 32 - Imagens ecográficas de ambos os ovários de vaca em estro com a 

presença de um corpo lúteo (CL) regressivo e um folículo dominante pré-ovulatório 

no ovário direito e de um ovário esquerdo inactivo que mostra um pequeno folículo. 

1: folículo dominante pré-ovulatório (14 mm); 2: CL regressivo. Adaptado de 

Carriére et al, 2010.  
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sensação de início de gestação. Para evitar um falso positivo no diagnóstico de gestação os 

ovários devem ser examinados para observar a presença de corpo lúteo e o historial 

reprodutivo deve ser consultado (DesCôteaux et al, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Metaestro 

O metaestro é a fase do ciclo éstrico que sucedo ao estro. Nesta fase, as células da teca e da 

granulosa do folículo que ovulou transformam-se em células luteicas pequenas e grandes, 

respetivamente. As células luteicas responsáveis pelo surgimento do corpo hemorrágico que, 

posteriormente, dá origem ao corpo lúteo funcional (Gordon, 1996,2004 ; Jeffrey, 2007; 

Ribeiro, 2015). O corpo hemorrágico caracteriza-se por ter algum conteúdo sanguíneo, 

apresentando uma ecogenicidade irregular sendo hipoecóico relativamente ao estroma (Figura 

34) (Dawson J. , 2011). O metaestro caracteriza-se ainda pela ausência de recetividade sexual 

(Hopkins, 2003). A secreção a nível do útero, cérvix e vagina cessam (Ribeiro, 2015). 

 

Figura 33 - Imagem  ecográfica de duas porções do mesmo corno 

uterino  em seção transversal de  vaca durante o estro  1: 

endométrio; 2:  miométrio; 3: porção vascular do útero; 4: Lúmen 

do útero contendo muco. Adaptado de DesCôteaux et al, 2010 
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4.2.4 Diestro 

Vulgarmente conhecido por fase lútea, o diestro corresponde ao período em que as glândulas 

do endométrio atrofiam, a cérvix contrai e as secreções tornam-se menos abundantes e mais 

espessas (Figura 36). Durante esta fase são segregadas quantidades crescentes de progesterona 

já que se verifica um funcionamento crescente do corpo lúteo. O diestro prolonga-se até que 

as concentrações de progesterona comecem a diminuir como resultado da luteólise (Jeffrey, 

2007). A progesterona é detetável a partir do dia 4 do ciclo, atingindo um pico por volta do 

dia 8 (Gordon, 1996; Ball & Peters, 2004; Jeffrey, 2007) coincidindo com o peso máximo do 

CL em desenvolvimento (Hopkins, 2003; Jeffrey, 2007). 

Nesta fase, as concentrações elevadas da progesterona promovem uma preparação do útero 

para a receber o embrião. A progesterona tem ainda um efeito inibitório na libertação de 

hormona libertadora de gonadotrofinas (GnRH) e consequentemente LH, suprimindo a 

maturação final dos folículos das ondas subsequentes (Ball & Peters, 2004). 

Figura 34 - Imagem ecográfica de corpo hemorrágico de vaca (círculo) 

(sonda de 4,5 - 8,5 MHz, linear). 

1: Cavidade preenchida com sangue.  

Adaptado de imagem gentilmente cedida por Dr. Balbino Rocha.  



 
 

54 

4.2.5 Anestro 

Corresponde a um período em que o sistema reprodutor permanece num estado de 

inatividade. O crescimento folicular é residual e embora possa existir corpo lúteo este não é 

funcional. As secreções são escassas, a cérvix encontra-se fechada e a mucosa vaginal é 

pálida (Ribeiro, 2015). 

 

Figura 35 – Imagem ecográfica em corte transversal de cornos uterinos de vaca durante o diestro no dia 8 (A) e 

no dia 15 (B) do ciclo éstrico. De notar a diminuição da espessura do útero e a difícil distinção entre o 

endométrio e o miométrio devido a uma ecogenicidade mais uniforme e a ausência de líquido no lúmen. 

 1: endométrio; 2: miométrio. Adaptado de DesCôteaux, 2010a. 
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5. Diagnóstico de gestação 

A identificação precoce de vacas gestantes e não gestantes após beneficiação pode ser feita 

por via de diferentes técnicas. Entre estas técnicas destacam-se a palpação transretal, 

ecografia transretal, testes de progesterona no leite ou o teste do fator de conceção precoce 

(ECF) para o diagnóstico de gestação (Broaddus & Vries, 2005; Balhara et al, 2013). 

Por palpação transretal, o Médico Veterinário pode diagnosticar com precisão um animal 

gestante após o dia 35 de gestação, já por via da ecografia é possível realizar um diagnóstico a 

partir do dia 28 após a inseminação ou até mais cedo (Franco et al, 1987; Sharma et al, 2011). 

A ecografia transretal tem ainda a vantagem de fornecer informações adicionais sobre 

estruturas ováricas, identificação de gestações gemelares, determinação da viabilidade fetal, 

idade e sexo do feto (Fricke, 2011; Sharma et al, 2011). 

 

5.1 Aparência do útero gravídico e do conceptus bovino 

O diagnóstico de gestação por ecografia transretal em bovinos pode ser realizado a partir do 

dia 25 - 26 após a inseminação (Hanzen & Delsaux, 1987; Taverne et al, 1985; Filteau & 

DesCôteaux, 1998). A sensibilidade é superior a 95% ao dia 26 após a inseminação e perto de 

100% após o dia 29 (Figura 36) (Filteau & DesCôteaux, 1998).  

 

 

 

 

 

 

A avaliação ecográfica precoce da gestação revela um lúmen uterino dilatado e com uma 

quantidade variável de fluido produzido pelo conceptus (Stroud, 1994; Quintela et al, 2006). 

Figura 36: Imagem ecográfica de embrião de 

29 dias (sonda de 4,5 - 8,5 MHz, linear). 

Imagem gentilmente cedida por Dr. Balbino 

Rocha 
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A acumulação de fluídos e a distensão uterina dependem em grande parte da fase da gestação 

e do número de partos da vaca (Stroud, 1994; Carriére et al, 2005). 

O batimento cardíaco torna-se percetível por volta do dia 25 da gestação e surge como uma 

luz a piscar no centro do embrião (DesCôteaux et al, 2010b). 

Normalmente não existe fluido suficiente dentro do útero antes do dia 27 de gestação para 

poder confirmar um diagnóstico. Desta forma, os diagnósticos realizados nesta fase devem ser 

confirmados posteriormente (Stroud, 1994; Filteau & DesCôteaux, 1998; Carriére et al, 2005; 

Quintela et al, 2012). 

Por vezes é difícil localizar o embrião em pequenas quantidades de líquido amniótico e 

alantóide antes dos 30 dias de gestação já que o embrião se fixa frequentemente perto da 

parede uterina podendo até ficar encoberto por uma prega de endométrio (Figura 37) (Stroud, 

1994; Filteau & DesCôteaux, 1998).  

 

 

 

 

A partir do dia 30 também é possível visualizar a membrana amniótica, bastante ecogénica e 

que produz reflexos especulares devido à sua forma arredondada (Figura 38) (Kastelic et al, 

1988). A partir do dia 35 de gestação os placentomas podem ser identificados perto do 

embrião (DesCôteaux et al, 2010b). 

Figura 37 – Imagem ecográfica de embrião de 

30 dias.  1: Embrião; 2: Líquido alantóico; 3: 

Prega uterina; Seta: amnio. 

De notar que existe uma menor quantidade  de 

líquido amniótico comparativamente com 

líquido alantóico. Adaptado de DesCôteaux et 

al, 2010b 



 
 

57 

Outros sinais importantes de um desenvolvimento embrionário e fetal são o aspeto da fixação 

do cordão umbilical ao útero da vaca a partir do dia 40 de gestação (Figura 39) e a observação 

das costelas no feto a partir do dia 50 (Figura 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 - Imagens ecográficas de embrião de vaca com 35 e 37 dias de gestação. De referir o aumento da 

quantidade de líquido amniótico e alantóide conferindo maior definição da imagem do embrião (sonda de 4,5 - 

8,5 MHz, linear).. Adaptado de imagens gentilmente cedidas por Dr. Balbino Rocha 

Figura 39- Imagem ecográfica de feto de vaca 

com 47 dias de gestação em que é visível o 

cordão umbilical (sonda de 4,5 - 8,5 MHz, 

linear). 

1: feto; 2: Amnio; 3: Fluido alantóico; 4: cordão 

umbilical. Adaptado de DesCôteaux et al, 2010b 

Figura 40- Imagem ecográfica de feto de 

vaca com 60 dias de gestação onde 

são visíveis as costelas (setas) 

(sonda de 4,5 - 8,5 MHz, linear). 

Fonte própria 
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5.2 Desenvolvimento fetal  

Após a organogénese que ocorre durante o período embrionário segue-se um longo período 

fetal de 7,5 meses durante o qual ocorre um acentuado crescimento do feto (Eley et al., 1978). 

Nesta fase alguns órgãos começam a poder ser identificados individualmente, assim que a sua 

dimensão ultrapasse o poder de resolução do transdutor e a sua ecogenicidade permita a 

distinção dos tecidos adjacentes. A estimativa da idade do feto é possível através da sua 

medição (Figura 41) (DesCôteaux et al., 2010c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 4 descreve a evolução de algumas medidas de referência do feto de bovino durante 

seu desenvolvimento.  

 

 

 

 

 

Figura 41 - Identificação do tempo de gestação por medição do Comprimento Craneo-caudal (CCC) 

de um embrião de 40 dias (A) e feto de 53 dias (B), com 1,63 cm e 3,97 cm respetivamente. 1: 

Membros; 2: Âmnios; Fluído alantóide; 4. Cabeça. Adaptado de DesCôteaux, 2010c 
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Tabela 4 - Resumo das principais medidas fetais entre os 60 e os 140 dias de gestação. Adaptado de Winters et 

al, 1942; White et al, 1985; Hughes & Davies, 1989; Kähn & Leidl, 1989. 

*Comprimento Craneo-Caudal 

No final do segundo mês de gestação, os primeiros centros de ossificação do crânio do feto 

surgem hiperecogénicos, com destaque para a mandíbula e o maxilar (Figura 42). Aos 100 

dias de gestação o processo de ossificação do crânio está completo (Gjesdal, 1969). A cabeça 

do feto é geralmente acessível por ecografia, permitindo a avaliação do diâmetro ocular 

(Tabela 4), medida que tem um crescimento acentuado e regular nos primeiros seis meses e 

que constitui uma boa ferramenta na determinação da idade do feto (Ginther, 1998; 

DesCôteaux et al, 2010c).  

 

 

 

 

 

CCC* 

(cm) 

60 dias 70 dias 80 dias 90 dias 100 dias 120 dias 140 dias 

6-7 9-13 12-13 13-17 19 22-32 33 

Diâmetro 

ocular 

(mm) 

4 6 8 10 12 16 19 

Diâmetro 

do tronco 

(cm) 

1.7-2.2 2.3-2.9 3.0-3.7 3.9-4.5 5.1-5.3 7.0-8.7 8.9-14.8 

Diâmetro 

bi-parietal 

(cm) 

1.6-1.8 2.0-2.3 2.5-2.8 3.2-3.3 3.8-4.0 4.9-6.2 5.9-9.6 

Figura 42- Imagem ecográfica de feto de bovino de 65 

dias de gestação. Destaque para a maior ecogenicidade 

dos centros de ossificação da mandíbula e maxilar 

(setas) (sonda de 4,5 - 8,5 MHz, linear). Imagem 

gentilmente cedida por Dr. Balbino Rocha 
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A avaliação ecográfica da cabeça do feto pode ainda fornecer um conjunto importante de 

indicadores da viabilidade fetal tais como movimentos das pálpebras, movimentos de 

deglutição ou movimentos da língua (DesCôteaux et al, 2010c). Ao nível da coluna vertebral, 

a ossificação das vértebras cervicais, torácicas e lombares inicia-se entre os dias 61 e 65 da 

gestação e as vértebras coccígeas aos 86 dias (Gjesdal, 1969). 

As costelas iniciam o processo de ossificação entre os dias 55 e 60 de gestação e o esterno 

entre os dias 81º e 85º (Gjesdal, 1969). Uma vez definida a cavidade torácica cuja secção 

transversa a nível craneal surge com forma cónica, a principal estrutura visível é o coração, 

facilmente identificável a nível ecográfico devido ao batimento cardíaco (DesCôteaux, et al., 

2010c). O abdómen está, na fase embrionária, ocupado pelo fígado e mesonefros. A partir do 

dia 65 de gestação o fígado representa 1/10 do peso total do feto e estende-se caudalmente 

ultrapassando o umbigo (Barone, 1990). A vasta rede vascular do fígado pode ser visualizada 

a nível ecográfico (Figura 43) (DesCôteaux et al, 2010c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos dois meses de gestação o estômago divide-se nos seus quatro compartimentos (Figura 44) 

sendo o rúmen e o retículo semelhantes em dimensão ao abomaso, enquanto o omaso é 

bastante maior. O abomaso e o omaso surgem à ecografia como estruturas hiperecogénicas 

enquanto o rúmen surge como a maior estrutura hipoecogénica do tronco (Kähn, 1989; 

Figura 43 - Imagem ecográfica em corte transversal de feto bovino de 100 dias. Observa-se o 

fígado (1) e vasos sanguíneos hepáticos (círculos). Adaptado de DesCôteaux et al, 2010c. 
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Ginther, 1998). A partir do 6º mês de gestação, o abomaso cresce exponencialmente sendo, ao 

nascimento, três vezes maior do que o rúmen (Barone, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

Os rins surgem à ecografia com a sua aparência lobulada definitiva aos 3 meses de gestação. 

A bexiga pode, na fase fetal, ser observada dependendo da sua repleção (DesCôteaux et al, 

2010c). 

Os ossos longos dos membros começam a ossificar entre os dias 61 a 65 de gestação, com a 

ossificação dos dígitos a ocorrer posteriormente, entre dias 81 e 85 de gestação. A escápula, 

ílio e ísquio ossificam aos 70 dias de gestação, aproximadamente (Figura 45) (Gjesdal, 1969).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Secção transversa de abdómen de feto 

bovino aos 100 dias de gestação e posição relativa 

do transdutor (A) para observação dos 

compartimentos gástricos. 1: Vértebra lombar;  

2: Fígado; 3: Rim direito; 4: Rúmen; 5:Abomaso; 

6:Omaso; 7: Baço. Adaptado de DesCôteaux, 2010c 

Figura 45- Imagem ecográfica em 

corte transversal de feto bovino de 

73 dias de gestação. De referir a 

hipercogenicidade dos ossos longos 

dos membros pélvicos e da pélvis 

(setas) já ossificados(sonda de 4,5 - 

8,5 MHz, linear).. Imagem 

gentilmente cedida por Dr. Balbino 

Rocha 
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5.3 Sexagem fetal 

O exame ecográfico por via transretal em vacas para identificação do sexo do feto pode ser 

feito entre os dias 54 e 100 de gestação, sendo a data ideal entre os dias 60 e 70 uma vez que 

na maioria dos animais o tubérculo genital atinge sua posição definitiva ao 58º dia de gestação 

(Curran, 1992; Stroud, 1994; Carriére et al, 2005). Em casos em que a migração ocorra de 

forma mais rápida poderá ser possível realizar diagnósticos definitivos ao dia 54 ou 55. Em 

fases mais tardias da gestação (90 a 100 dias) a possibilidade de realizar sexagem do feto 

depende da posição do útero e da capacidade do operador de alcançar o corno uterino 

gravídico com a sonda (DesCôteaux et al, 2010c). 

O tubérculo genital de ambos os sexos bem como as protuberâncias genitais e pregas 

urogenitais do macho, são estruturas hiperecogénicas. O tubérculo genital surge à ecografia 

como uma estrutura bilobada com ecogenicidade semelhante à do osso (Kähn et al., 2004; 

DesCôteaux et al., 2010c; Quintela et al., 2012). 

A aparência do tubérculo genital é semelhante em ambos os sexos sendo o dimorfismo sexual 

determinado pela sua localização entre os dias 58 e 65 de gestação (Quintela et al., 2006). 

Inicialmente, o tubérculo genital está posicionado entre os membros posteriores, tanto no 

macho, como na fêmea. Entre o dia 40 e 60, ocorre uma migração em direção ao umbigo, nos 

fetos masculinos (Figura 46) e em direção à base da cauda nas fêmeas (Figura 47) (Kähn et 

al., 2004; Quintela et al., 2006) 

 

 

 

 

 

 Figura 46 - Representação da posição do transdutor em relação ao feto (à 

esquerda) e  imagem ecográfica de corte longitudinal de feto de bovino macho  

ao 65º dia de gestação ( à direita). 1: Umbigo; 2: Tubérculo genital; 3: Membros 

pélvicos; 4: Membros torácicos; 5: Placentoma. Adaptado de DesCôteaux et al, 

2010c. 
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Entre os 65 e os 70 dias de gestação, a maioria dos fetos do sexo masculino irá apresentar 

uma alteração na aparência do tubérculo genital. Esta estrutura, anteriormente bilobada, dá 

lugar a uma estrutura de quatro lobos representando o tubérculo genital e as pregas 

urogenitais (Carriére et al, 2005). Nesta fase as protuberâncias genitais encontram-se fundidas 

na linha média entre os membros posteriores e são visualizadas como duas linhas 

hiperecogénicas (Figura 48). No macho, o tubérculo genital, as pregas urogenitais e as 

protuberâncias genitais originam o pénis, prepúcio e o escroto, respetivamente (Kähn et al., 

2004; Carriére et al, 2005; Quintela et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 - Representação da posição do transdutor em relação ao feto (à esquerda) e  

imagem ecográfica de corte longitudinal de feto de bovino fêmea  ao 60º dia de gestação ( à 

direita). 1: Membros pélvicos; 2: Tubérculo genital; 3: Cauda. Adaptado de DesCôteaux et al, 

2010c. 

Figura 42 - Imagem ecográfica de corte 

longitudinal de feto bovino macho ao 68º dia de 

gestação.1:Umbigo; 2: Tubérculo genital; 3: 

Linha média; 4:Membros pélvicos, 5: Escroto;  

6:Placentomas; 7: Membros torácicos. Adaptado 

de DesCôteaux et al, 2010c 
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A partir dos dias 80-90 os tetos em desenvolvimento dos fetos do sexo feminino em 

consequência da sua elevada ecogenicidade tornam-se evidentes originando 4 pontos 

hiperecogénicos dispostos de forma quadrangular (Kähn et al., 2004; Quintela et al., 2006). 

 

5.4 Gestação Gemelar 

O diagnóstico de gestações gemelares é importante no maneio das explorações de bovinos de 

leite devido aos riscos relacionados com perdas gestacionais, freemartinismo e distócia, bem 

como problemas pós-parto como metrite, deslocamento de abomaso, cetose e esteatose 

hepática (Saun, 2001; Quintela et al., 2012). 

Nos últimos anos devido ao melhoramento genético para o aumento da produção leiteira, a 

taxa de gestações gemelares tem verificado um grande aumento (Day et al, 1997; Fricke & 

Witbank, 1999). Este aumento resulta do incremento da taxa de duplas ovulações, como 

resultado de um aumento do metabolismo hepático das hormonas esteroides. (Wiltbank et al, 

2006). 

A presença de 2 corpos lúteos nos ovários no momento do diagnóstico de gestação pode 

desde logo ser sugestiva de uma possível gestação gemelar já que segundo DesCôteaux et al 

metade das vacas com diagnóstico de gestação positivo e que apresentam 2 corpos lúteos, têm 

uma gestação gemelar (Figura 49). Os gémeos heterozigóticos podem estar no mesmo corno 

uterino ou em cornos uterinos distintos (DesCôteaux et al., 2010b; Fricke, 2002;). 

 

 

 

 

 

  

  Figura 49 - Imagem ecográfica de gémeos heterozigóticos. De referir a 

presença de dois corpos lúteos no ovário (esquerda) e dos gémeos no 

mesmo corno uterino. 1: Corpos lúteos 2: Embriões. Adaptado de 

DesCôteaux et al, 2010b 
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É fundamental realizar um exame completo de todo o trato reprodutivo para poder identificar 

gestações gemelares, iniciando o mesmo pelos ovários (DesCôteaux et al, 2010b). 

Os gémeos monozigóticos correspondem a menos de 5% de gestações gemelares nos bovinos 

(Rio et al, 2006). Neste tipo de gestação gemelar os gémeos encontram-se normalmente 

juntos no mesmo corno uterino sendo facilmente identificados mesmo quando o exame dos 

ovários revela apenas um corpo lúteo (DesCôteaux et al 2010b). 

À ecografia, o útero pode surgir com mais fluido do que esperado para o estádio da gestação, 

mais membranas amnióticas do que a esperado para uma gestação simples, ou uma “linha de 

gémeos”. A linha de gémeos é a porção da membrana corioalantóica partilhada pelos dois 

fetos e surge como uma linha hiperecogénica. Esta linha parece afastar-se de um ou de ambos 

os fetos não sendo, por isso, confundido com a membrana amniótica que surge como um 

círculo à volta de cada feto. A linha de gémeos nem sempre surge, mas quando é identificada 

deve ser realizado um exame particularmente cuidadoso para identificação dos gémeos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50- Imagem ecográfica de 

gestação gemelar de bovino de 36 dias 

(sonda de 4,5 - 8,5 MHz, linear).  

1: Embriões; 2: Âmnios; 3:Fluido 

alantoide.  

Adaptado de imagem gentilmente cedida 

por Dr. Balbino Rocha 
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5.5 Viabilidade e morte fetal 

Durante o diagnóstico de gestação é importante avaliar a viabilidade do embrião prestando 

particular atenção ao batimento cardíaco. Os batimentos cardíacos são geralmente visíveis a 

partir do dia 25 de gestação e surgem no centro do embrião sob a forma de uma luz cintilante 

com frequência variável dependendo da idade (Carriére et al, 2005). 

A partir do dia 45 podem-se também observar os primeiros movimentos do feto dentro da 

vesícula amniótica (Kastelic et al, 1988). Na ausência de movimento fetal aquando do 

diagnóstico de gestação entre os 2 e os 3 meses de gestação está recomendada uma 

reavaliação de forma a garantir a viabilidade fetal (DesCôteaux et al, 2010b). Por fim, é 

importante observar a presença de fluidos límpidos (anecogénicos) em quantidades adequadas 

em volta do embrião ou feto (DesCôteaux et al, 2010b). 

A morte embrionária é definida pela perda de um embrião entre o momento de fertilização e o 

final da organogénese, aproximadamente ao dia 42. Após este período, a perda do conceptus é 

referido como morte fetal ou mortalidade (Ayalon, 1978). Ainda que a maioria das mortes 

embrionárias ocorra antes do dia 25 da gestação, o período entre dias 25 e 42 é um período 

crítico para a correta fixação das membranas embrionárias ao epitélio uterino (DesCôteaux et 

al, 2010b). 

Quando à ecografia para DG surge um aspeto nublado e com detritos nos fluidos amniótico e 

alantóide (Figura 51), ou estruturas fetais com má definição (Figura 52), deve-se suspeitar de 

morte do embrião/ feto. Perante esta situação é recomendável rever os diferentes sinais de 

viabilidade embrionária/ fetal com o objetivo de confirmar o diagnóstico (Gabor et al, 2016). 
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A mumificação fetal revela, na maioria das vezes, imagens ecográficas mal definidas com 

uma massa hiperecogénica no útero sem fluido, material ósseo hiperecogénico, e por vezes 

um espessamento da parede uterina (Kähn et al, 2004). 

A incidência de anomalias fetais bovinas é muito baixa tendo sido estimada por Ginther em 

0,07% ou 15 anomalias detetadas em 21.000 diagnósticos de gestação realizados ao longo de 

5 anos (Ginther, 1998).  

As anomalias fetais mais facilmente detetéveis durante exames ecográficos em bovinos são 

schistosomus reflexus (Figura 53), amorphus globosus (Figura 54), gémeos siameses, fetos de 

duas cabeças (Figura 55) e ectopia cordis bem como algumas anomalias congénitas ou 

adquiridas como a hidrocefalia fetal, ascite e derrame pericárdico (DesCôteaux et al, 2010c). 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 - Imagem ecográfica de morte fetal. De 

notar o aspeto nublado e com detritos nos fluidos 

amniótico e alantóide (sonda de 4,5 - 8,5 MHz, 

linear). Imagem gentilmente cedida por Dr. 

Balbino Rocha 

Figura 52 - Imagem ecográfica de morte fetal. 

 De referir a indefinição de estruturas (sonda de 

4,5 - 8,5 MHz, linear). Imagem gentilmente 

cedida por Dr. Balbino Rocha 

Figura 53- Imagem ecográfica de 

schistosomus reflexus de 80 dias 

de gestação. 1: curvatura 

acentuada da coluna. Adaptado 

de DesCôteaux et al, 2010c. 

Figura 54 - Imagem ecográfica de amorphus globosus. 

1: Estrutura arredondada e heterogénea com tecido ósseo 

hiperecogénico; 2: Placentoma. Adaptado de DesCôteaux et 

al, 2010c. 
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Figura 55- Imagem ecográfica de 

feto de bovino de duas cabeças aos 

64 dias de gestação. 1: Cabeça 1; 

2: Cabeça 2; 3: Base do pecoço; 4: 

Placentoma. Adaptado de 

DesCôteaux et al, 2010c 
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6. Condições Patológicas dos ovários e útero 

6.1 Condições patológicas dos ovários 

As patologias e disfunções ováricas incluem ovários acíclicos, quistos foliculares e quistos 

luteínicos. Todos são facilmente identificados por exame ecográfico (Rocha, 2012). 

6.1.1 Aciclia Ovárica ou anestro não-ovulatório ovárico 

O anestro não-ovulatório ocorre em cerca de 20% das vacas lactantes (Opsomer et al., 2000; 

Walsh et al., 2007). Nestes animais, os ovários apresentam corpos lúteos ou folículos 

plenamente desenvolvidos, mas pequenos folículos com diâmetros inferiores a 0,4 cm de 

diâmetro (DesCôteaux et al., 2010b). 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Quistos Ováricos 

Os quistos ováricos são um achado frequente durante os exames reprodutivos de rotina por 

ecografia transretal em bovinos de leite. Por palpação transretal, o diagnóstico de quisto 

folicular faz-se pela deteção de uma estrutura de grandes dimensões contendo fluido. No 

entanto, a diferenciação entre quistos foliculares e luteínicos através da palpação rectal é 

difícil, mesmo para clínicos experientes (Dawson, 1975; Farin et al., 1992; DesCôteaux et al., 

2009). A ecografia transretal aumenta a precisão do diagnóstico quistos luteínicos em 90% e 

em quase 75% nos quistos foliculares (Farin et al.,1990). 

Figura 56 - Imagem ecográfica de ovário em anestro 

sem qualquer estrutura desenvolvida (sonda de 4,5 - 

8,5 MHz, linear). Imagem gentilmente cedida por Dr. 

Balbino Rocha 
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Os quistos foliculares são estruturas foliculares (anecogénicas) de diâmetro superior a 2,5 cm, 

anovulatórias e que persistem mais de 10 dias na ausência de um CL, interrompendo o ciclo 

éstrico normal (Figuras 57 e 58) (Pierson & Ginther, 1987b; Bonafos et al., 1995; DesCôteaux 

et al., 2010b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando um quisto folicular sofre uma luteinização parcial torna-se num quisto luteínico 

responsivo à administração de PGF2α (DesCôteaux et al., 2010b). É possível que se possa 

confundir estas estruturas com um CL normal. A diferença reside na espessura da sua parede 

Figura 57 - Trato reprodutivo de vaca 

em anestro com um ovário policístico 

(direito) e um ovário inativo 

(esquerdo).  

1: Quisto folicular nº 1 (3,7 cm);         

2: Quisto folicular nº2 (3,0 cm);         

3: ovário inativo.  Adaptado de 

Carriére et al., 2010.  

 

Figura 58- Imagens ecográficas de quisto folicular (A) e quisto folicular tetracavitário (sonda de 4,5 - 8,5 

MHz, linear). Fonte própria 
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luteínica: nos Cl, é igual ou superior a 0,3 cm já nos quistos luteínicos é inferior a 0,3 cm ( 

DesCôteaux et al., 2010b). 

 

Figura 59 - Comparação de imagens ecográficas de quisto luteínico (A) com cerca de 3 cm de diâmetro e parede 

luteínica com cerca de 0,3 cm de espessura (setas) e corpo lúteo folicular (B) com parede luteínica com cerca de 

0,8 cm de espessura (setas) (sonda de 4,5 - 8,5 MHz, linear). Fonte própria 

Esta diferença entre quistos luteínicos e CL nem sempre é clara, no entanto, a nível prático 

esta incapacidade de distinguir as estruturas em causa não tem qualquer tipo de implicação no 

plano terapêutico de sincronização da ovulação a adotar (DesCôteaux et al., 2009). 

 

6.1.3 Tumor das Células da Granulosa 

Os tumores da granulosa e da teca são dos tumores dos mais comuns em bovinos sendo, ainda 

assim, bastante raros (<0,5%) (Peter et al., 2009; Quintela, et al., 2012). Este tipo de tumores 

carateriza-se por uma hipertrofia ovárica unilateral de diâmetro superior a 10 cm, a superfície 

pode apresentar-se lisa ou lobulada. A vaca pode exibir um comportamento variável desde o 

anestro à ninfomania. Esta condição não possui uma imagem ecográfica característica. 

Existem tumores que são uniformemente iso ou hiperecogénicos enquanto outros possuem 

uma ou mais cavidades anecogénicas (preenchidas por fluido), assemelhando-se a quistos 

foliculares (Carriére et al., 2010).  
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6.2 Condições patológicas uterinas 

A avaliação ecográfica do trato de reprodutivo em vacas no pós-parto permite uma avaliação 

mais precisa que a palpação transretal. Durante a visita o Médico Veterinário deve avaliar 

vacas com história de distocia, retenção de membranas fetais, metrite puerperal e problemas 

metabólicos (DesCôteaux, 2010a). 

As diversas condições patológicas do útero podem ter origem infeciosa ou não infeciosa, 

tendo as primeiras um maior relevo, com destaque para a metrite (puerperal e clínica), a 

endometrite subclínica e a piometra. Das condições patológicas não infeciosas podem ser 

diagnosticadas por ecografia transretal a mucómetra, que corresponde a uma imagem 

ecográfica de um lúmen uterino em anestro contendo apenas fluido anecogénico, sem a 

presença de embrião/feto e o pneumoútero (DesCôteaux et al, 2010a ; Rocha, 2012). 

Neste contexto o uso da ecografia transretal permite uma medição mais objetiva do diâmetro 

dos cornos uterinos e da cérvix bem como a visualização do muco e do pus dentro do lúmen 

uterino (Kamimura el al., 1993; Sheldon et al., 2003; Kasimanickam et al., 2004). 

Figura 60 - Imagem ecográfica de tumores de células da granulosa de bovino. Em alguns casos podem 

encontrar-se áreas de necrose ou calcificação (A) ou cavidades cheias de fluido (B) no estroma do 

tumor. Adaptado de Carriére et al., 2010 
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Quando uma infeção uterina é diagnosticada, é importante diferenciar se se trata de metrite ou 

endometrite. Em caso de metrite, o processo inflamatório envolve tanto o endométrio como o 

miométrio (Figura 61A). Em casos de endometrite, a inflamação é limitada ao endométrio 

(Figura 61B). O diagnóstico correto ajuda a selecionar a terapia e propor planos de 

reavaliação da vaca afetada (DesCôteaux et al., 2010a). 

6.2.1 Metrite Puerperal e Metrite Clínica 

Nos primeiros dez dias após o parto não se observam, à ecografia, diferenças significativas 

entre o útero normal e o útero em condições patológicas. Assim, para estabelecer o 

diagnóstico final de metrite puerperal aguda devem-se ter em conta sinais clínicos mais 

óbvios como decréscimo no consumo de alimento, pirexia, mau odor, corrimento vaginal, 

entre outros ( DesCôteaux et al., 2010a ). 

Regra geral, o diagnóstico de metrite aguda puerperal acontece entre os 15 e os 21 dias de 

lactação. À palpação, o útero surge aumentado, com conteúdo fluido de cheiro fétido e cor 

vermelho-acastanhada, associado a sinais sistémicos como apatia, diminuição da produção de 

leite, pirexia ou outros sinais de toxemia (Sheldon et al., 2006). Para este diagnóstico não é 

necessária a utilização de ecógrafo, bastando a palpação transretal (Rocha, 2012). 

Figura 61 – Imagem ecográfica de metrite (A) e endometrite (B) em vacas de 12 e 19 dias, respectivamente, 

após o parto. A: O endométrio e o miométrio estão espessados. B: Espessamento do endométrio. 

1: Carúncula; 2: Endométrio; 3: Miométrio; 4: Conteúdo uterino. Adaptado de DesCôteaux et al., 2010a . 



 
 

74 

Na metrite clínica, o animal não evidencia sinais de doença sistémica, no entanto, apresenta 

um útero anormalmente aumentado e uma descarga uterina purulenta detetável 21 dias pós-

parto. À ecografia, a parede uterina surge espessada e extensamente vascularizada e o fluido 

dentro do lúmen apresenta diversos graus de ecogenicidade com inúmeras partículas 

hiperecogénicas. A partir dos 15 dias após o parto, a ecografia transretal pode revelar a 

presença de CL. Nestes casos em que se verifica a existência de CL o uso de prostaglandinas 

pode ser bastante eficaz no tratamento de metrite/endometrite. (DesCôteaux et al., 2010a). 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Endometrite e Piometra 

A endometrite clínica caracteriza-se pela presença de uma descarga uterina purulenta detetada 

21 dias ou mais após o parto. Na ausência de descarga purulenta vaginal, um útero com 

acumulação de conteúdo anormal é patognomónico de endometrite subclínica (Sheldon et al., 

2006). 

A piómetra trata-se  da acumulação de material purulento no lúmen uterino, na presença de 

CL persistente e uma cérvix fechada (Sheldon et al., 2006). Esta condição patológica é 

frequentemente encontrada para além do período voluntário de espera (mais de 50 dias) em 

efetivos de bovinos de leite. O exame ecográfico revela uma acumulação variável de fluido 

purulento com uma ecogenicidade não uniforme, que contem partículas hiperecogénicas 

(Figura 10) (Fricke, 2001). O diâmetro do corno uterino com piómetra varia entre 5 e 20 cm 

(Barlund et al., 2008). 

Figura 62 - Imagem ecográfica de diferentes úteros de vaca com metrite. A: Corte 

transversal. As setas indicam os limites do endométrio uterino. B: Corte longitudinal. De 

referir o conteúdo hiperecogénico no lúmen do útero. Adaptado de Rocha, 2012 
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Figura 63: Imagem ecográfica de dois úteros de vaca diferentes com piómetra. A – Corte transversal (Fonte 

própria). B – Corte longitudinal. Note-se o conteúdo hiperecogénico no lúmen do útero assim como as paredes 

finas (setas brancas) deste (sonda de 4,5 - 8,5 MHz, linear). Adaptado de Rocha, 2012 
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7. Conclusões 

O setor da produção leiteira sente, cada vez mais, a necessidade de sustentar o seu trabalho 

em conceitos como a agricultura de precisão, em que a mais pequena variável deve ser 

mensurada e melhorada de tal forma que as explorações sejam rentáveis mesmo enfrentando 

os mercados mais adversos. Neste sentido, concluí ao longo da realização do estágio e deste 

trabalho que o Médico Veterinário assistente de explorações de bovinos de leite é uma peça 

fundamental na dinâmica económica de cada uma das empresas, já que pela sua ação e 

conhecimento promove melhorias significativas no desempenho produtivo e reprodutivo dos 

animais. 

Durante o estágio realizaram-se 1017 ecografias transretais e 235 palpações transretais e 

desde logo foi clara a enorme vantagem que a ecografia transretal constitui enquanto método 

de diagnóstico de gestação, opinião que viria a confirmar e reforçar após revisão de 

bibliografia sobre o tema em questão. 

O valor prático e económico da ecografia transretal para diagnóstico de gestação para 

qualquer programa de gestão reprodutiva é justificado por um conjunto significativo de mais-

valias, entre elas: 

• Rapidez de cada exame ecográfico 

• Identificação precisa do estágio do ciclo éstrico para programação de IA; 

• Identificação precisa de vacas não gestantes e imediata recolocação destes animais no 

programa de IA; 

• Identificação mais precoce de gestação ou não gestação 

• Identificação de gestações gemelares ou de fetos anómalos 

• Determinação do sexo fetal 

• Avaliação da viabilidade fetal 

• Diagnóstico preciso de condições patológicas a nível uterino e ovárico e imediato 

estabelecimento da terapêutica a efetuar pelo produtor. 
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O facto de a recolha de dados e imagens ter ocorrido em condições reais, com horários 

comerciais a cumprir, pode ser um entrave à recolha adequada de imagens e dados dos 

animais. No dia-a-dia das explorações leiteiras e dos próprios Médicos Veterinários torna-se 

pouco prático que o estagiário se ocupe do ecógrafo por longos períodos de tempo (necessário 

à recolha adequada de dados e imagens), principalmente quando este tem o formato do 

ecógrafo portátil Easi-scan ® da BCF. Uma alternativa a considerar para estudos futuros será 

a de o estagiário possuir um dispositivo com ecrã portátil que permita visualizar o mesmo que 

o operador do ecógrafo principal. 

Outro pormenor que pode influenciar negativamente a recolha de informação é a pouca 

abertura dos produtores a que o estagiário palpe ou realize qualquer outra intervenção em 

animais com gestações de poucos dias, um momento crítico e que deve ser repetido e treinado 

pois só assim se garante uma redução de falsos negativos no futuro profissional desse 

indivíduo. Neste sentido, teria sido interessante realizar uma parte deste trabalho com animais 

destinados a este fim ou pertencentes a um estabelecimento de ensino. Reunidas estas 

condições talvez fosse possível obter uma maior variedade de imagens bem como uma relação 

mais detalhada da casuística encontrada, nomeadamente a nível da ecografia transretal. 

Apesar de algumas destas contrariedades, que se consideram fazer parte de qualquer processo 

de estudo, a realização da componente prática do trabalho em ambiente real foi uma grande 

oportunidade já que permitiu a participação numa casuística variada e o contacto com a rotina 

de Médicos Veterinários de espécies pecuárias, da produção e dos produtores. 

A realização deste trabalho permitiu também perceber que ainda que a ecografia em bovinos 

se tenha difundido amplamente quando surgiu, atravessa já há algum tempo um período de 

estagnação no que ao seu estudo diz respeito. A convicção ao realizar este trabalho é que esta 

é uma área de enorme potencial não só da perspetiva industrial como também da perspetiva 

académica no que à sua aplicabilidade diz respeito. Assim deixa-se uma palavra de incentivo 

a todos os que equacionem explorar as potencialidades da ecografia transretal em bovinos ou 

noutras espécies de interesse pecuário como os camelídeos ou búfalos. 
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