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RESUMO: 

O acompanhamento da gestação e o conhecimento do desenvolvimento embrionário e fetal é de 
suma importância na detecção de problemas e para estimar a data prevista para o parto. O trabalho  
foi conduzido com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento gestacional nas ovelhas pela 
medição e ecogenicidade dos placentomas por ultrassonografia em modo B acoplado a transdutor 
transretal de 5 MHz.  As medidas foram obtidas colocando-se a fêmea em estação contida no tronco. 
No trabalho as ovelhas (N = 22) foram examinadas por ultrassonografia transretal semanalmente até 
os 45 dias de gestação por ultrassonografia transabdominal quinzenalmente até o parto. Durante as 
avaliações foi determinado o padrão de crescimento e ecogenicidade dos placentomas durante a 
gestação. Uma avaliação descritiva da média dos dados foi realizada obtendo como resultado: 
aumento do diâmetro dos placentomas até aproximadamente 60-70 dias de gestação e pontos 
hiperecóicos foram observados em 70,6% dos animais com até 20 dias de pré parto. A utilização do 
crescimento placentário não é indicativo de crescimento a partir dos 70 dias de pré parto, porém a 
avaliação da ecogenicidade pode ser indicativo da proximidade do parto. 

Palavras-chave: Placentomas. Ecogenicidade. Ovelhas. Gestação. Ultrassonografia. 



 
 

ABSTRACT: 

 

Gestational monitoring during embryonic and fetal development is of huge importance for problems 
detection and for predicting delivery days. The experiment aims to follow gestational development of 
ewes by measuring placentome size and echogenicity by mode B ultrasonography attached to a 5 
MHz transrectal transducer. The measures were obtained from 22 ewes restrained in a stock which 
were ultrasounded transrectally until 45 days of gestation and then transabdominally every 15 days 
until delivery. A descriptive evaluation of the data allowed the following results: an increase in 
placentomes diameter until approximately 60 to 70 days of gestation and hiperechogenic spots were 
seen in 70.6% of the animals 20 days from birth. Placentomes measurement did not show to be a 
good predictive point of the delivery day, however, placentome echogenicity may be a good delivery 
indicative.  

Keywords: Placentomes. Echogenicity. Ewes. Gestation. Ultrasound. 
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CAPÍTULO 1 – Acompanhamento gestacional de ovinos 

 

1. INTRODUÇÃO: 

As ovelhas são animais sazonais de dias curtos, ou seja, apresentam maior 

eficiência reprodutiva no inverno, período que ocorre um decréscimo na 

luminosidade diária. Este fenômeno é conhecido como fotoperíodo e apresenta 

maior importância em regiões de clima temperado. Desta forma, a atividade 

reprodutiva é dividida em estações: anestro (início do inverno ao início do 

verão); transição (verão); e acasalamento (final do verão ao início do inverno) 

(FONSECA, 2005).  

Durante os períodos de atividade cíclica, a espécie ovina apresenta ciclo 

estral de 21 dias e estro com duração média de 30 horas, sendo a ovulação no 

terço final deste. A gestação tem um período de aproximadamente 147 dias e 

completa o puerpério entre 35 a 60 dias após o parto. Uma importante 

característica da espécie é o rápido intervalo entre gerações (BICUDO et al, 

2005).  

No manejo reprodutivo a avaliação da prenhez pela ultrassonografia é um 

importante método utilizado no manejo reprodutivo uma vez que permite 

diagnósticos de gestação precoces, detecção de perdas embrionárias e fetais e 

o acompanhamento do desenvolvimento da gestação. Além disso, a 

ultrassonografia pode ser um método de determinação da idade gestacional, 

embora deficiente em gestações não tão recentes (KAREN et al., 2004; 

SANTOS et al., 2004).  

O objetivo deste trabalho é acompanhar o desenvolvimento gestacional em 

ovelhas à partir da ultrassonografia transretal e transabdominal analisando 

parâmetros que possam indicar a proximidade do parto e idade gestacional. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Fisiologia da gestação: 

O trato reprodutivo é composto por vulva, vagina, útero, tubas uterinas e 

ovários. Os ovários são responsáveis pela liberação de oócitos e pela produção 

dos hormônios esteroidais progesterona e estrógeno (BENESCH, 1965; 

NICKEL et al, 1979). O útero é composto pela cérvix, corpo e cornos uterinos, 

sua função é receber, implantar, nutrir e expulsar o feto (HAFEZ et al, 2004).  

As ovelhas possuem cérvix complexa e consistente, que se estreita à 

medida que se aproxima do lúmen uterino, apresentando anéis que se dispõem 

excentricamente e lhe conferem uma forma intrincada e de difícil acesso. A 

porção caudal possui formato de bico de pato, flap, roseta ou espiral (SILVA et 

al., 2004), criando obstáculo na passagem de instrumentos que utiliza-se para 

ter acesso ao útero pela via transcervical, o que interfere de forma negativa 

realizar procedimentos como a inseminação artificial e coleta de embriões 

transcervicais (GUSMÃO et al, 2009). 

A gestação de ovinos tem duração aproximada de 150 dias variando entre 

raças e sistema de criação, com intervalo médio de oito meses entre partos 

(LOBATO et al, 2013). 

No início da gestação, em torno de doze a quatorze dias, os ovinos passam 

pelo período crítico de sinalização de reconhecimento da gravidez a partir da 

secreção de proteínas trofoblásticas liberada pelos embriões. Estas proteínas 

são denominadas interferons que inibem a secreção de PGF2α endometrial, e 

mantém a gestação por permitir a persistência do CL e continua secreção de 

progesterona (PRESTES et al, 2006).O alongamento do ou dos embriões 

também é de extrema importância no reconhecimento da gestação, e ocorre no  

período de máxima liberação de  interferons (CUNNINGHAM, 2004; 

ANTONIAZZI et al, 2011). 

O ciclo estral normalmente cessa, pois as concentrações séricas de 

progesterona torna-se igual a do diestro depois do período de reconhecimento 

da gestação devido a manutenção do CL.  Um intervalo característico de cada 
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espécie determina o tempo necessário para a fixação do embrião nas camadas 

superficiais do epitélio uterino onde inicia o desenvolvimento da placenta, que, 

nos ruminantes, é classificada quanto a distribuição das vilosidades coriônicas 

como cotiledonária. O intervalo da ovulação até a fixação demora em torno de 

quinze a dezoito dias (RECCE, 2012). 

O órgão responsável por trocas nutricionais, gasosas e de resíduos entre a 

mãe e o feto na gestação é a placenta. A energia na forma de glicose e 

aminoácidos, assim como as vitaminas do complexo B e vitamina K que são 

hidrossolúveis são fornecidas ao feto enquanto as vitaminas lipossolúveis e 

proteínas são sintetizadas por ele (CETIN et al, 2009). 

A placenta das ovelhas libera quantidade significativa de progesterona, 

hormônio indispensável na manutenção da gestação, por inibir as contrações 

uterinas, aumentar a secreção de glândulas uterinas e mediar a contratilidade 

da cérvix. A produção de progesterona na placenta nesses animais excede a 

produzida pelo CL, mas ele continua funcional até 50-60 dias de gestação, 

onde a partir deste período quem produz a progesterona é a placenta (HAFEZ 

et al, 2004; GONZÁLEZ, 2004; SALLES et al, 2010). 

O estrogênio placentário é secretado por todas as espécies domésticas o 

que varia é em que momento inicia-se a secreção. A estrona e o estradiol são 

os estrógenos secretados pela placenta e folículos ovarianos, respectivamente. 

Em ovelhas a concentração elevada ocorre conforme vai chegando o momento 

do parto, a estrona está associada ao aumento de proteínas contráteis do 

útero, mediação de rede vascular uterina e preparação para o parto (RECCE, 

2012). 

A somatomamotropina é um hormônio que secreta lactogênio estimulando o 

desenvolvimento mamário e crescimento fetal. Para estimular esse crescimento 

reduz a utilização materna de glicose, desviando assim maior quantidade para 

o feto (RECCE, 2012). Já a prolactina é o hormônio de importância para a 

preparação da glândula mamária para a lactação e lactogênese após o parto e 

sua liberação aumenta antes do parto (RECCE, 2012). 
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A relaxina é o último hormônio a ser mencionado na endocrinologia da 

gestação, ela mantém a quiescência uterina, afrouxa os feixes de colágeno na 

cérvix, aumenta a elasticidade das membranas pélvicas preparando, desta 

forma, o trato reprodutivo para o parto (RECCE, 2012). 

2.2. Placenta 

A partir da efetivação na implantação do blastocisto no útero, forma-se a 

placenta, órgão intermediário responsável por nutrir, realizar trocas e pelo 

desenvolvimento do embrião e feto devido a trocas sanguíneas materna e fetal 

(OLIVEIRA et al, 2006; SCHOENAU et al, 2005). A energia é fornecida para o 

feto na forma de glicose e aminoácidos, assim como as vitaminas do complexo 

B e vitamina K que são hidrossolúveis, enquanto que as vitaminas lipossolúveis 

e proteínas são sintetizadas por ele (CETIN et al, 2009). 

A placenta dos ruminantes é classificada como cotiledonária quanto à 

distribuição das vilosidades, ou seja, o único ponto de troca entre a mãe e o 

feto é o placentoma formado pela comunhão entre cotilédone e carúncula 

(PRESTES et al, 2006; PRADO et al, 2015). 

Os cotilédones são formados pelo trofoblasto coriônico, pelo contado do 

cório com a carúncula, região determinada do endométrio, processo que ocorre 

em torno da 18 dias de gestação. De acordo com a espécie e gênero os 

cotilédones passam por alterações de número, tamanho, estrutura e forma 

(HAFEZ 1954; LATSHAW 1987; PRESTES et al, 2006).  

Os conteúdos uterinos passam por alterações durante a gestação, 

inicialmente na primeira metade da gestação aumento das membranas fetais e 

aumento substancial nos líquidos fetais. A membrana coriônica e alantoideana, 

que juntas são denominadas alantocório, formam alguns dos anexos 

placentários. A segunda metade da gestação é marcada por significativo 

crescimento fetal (RECCE, 2012; PRESTES et al, 2006). 

O crescimento placentário não é proporcional ao crescimento fetal, no final 

da gestação o tamanho da placenta equivale aos nutrientes disponíveis para o 

feto, ou seja, no início da gestação a placenta apresenta um tamanho maior 

para suprir a alta
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 demanda metabólica que o feto apresenta no final da gestação (ALMEIDA, et 

al 2000). 

1.1. Avaliações ultrassonográficas: 

A área da ultrassonografia possui papel de grande importância na 

reprodução de pequenos ruminantes, aumentando a possibilidade de avaliação 

do sistema reprodutivo das fêmeas, devido a impossibilidade da realização de 

exames a partir de palpação retal. O exame pode ser conduzido por três tipos 

de via de abordagem: transabdominal, transretal e transvaginal (SIMÕES & 

POTES, 2001).  

O exame pela via transabdominal é um método que pode utilizar dois tipos 

de transdutores, o linear ou convexo, com frequência entre 3 e 8 MHz, para o 

emprego dessa técnica recomenda-se uso abundante de gel para melhorar o 

contato entre o transdutor e a pele, diminuindo a formação de artefatos e  

melhorando a imagem. A fêmea pode encontra-se em posição quadrupedal ou 

posicionada em decúbito lateral (FELICIANO et al, 2013). 

Para a avaliação pela via transretal é necessário um transdutor linear 

acoplado a um suporte, com frequência entre 3 e 8 MHz, animal apresentando-

se em posição quadrupedal. Para a realização do exame é necessário a 

remoção de fezes do reto para impedir a formação de artefatos interferindo na 

imagem, lubrificação do transdutor com gel e assim inserido no reto, 

rotacionando-o para o lado direito e esquerdo de acordo com o órgão de 

interesse, com os feixes sonoros direcionados ventralmente (CALAMARI et al, 

2003). 

Já a técnica transvaginal é realizada com transdutor setorial, com 

frequência entre 5 e 7,5 MHz, a fêmea é contida em posição quadrupedal, para 

evitar a introdução de antes patogênicos à vagina é necessário medidas de 

higiene adequada e também a lubrificação do transdutor para evitar lesões 

(FELICIANO et al, 2013).  

A bexiga urinária apresenta-se com aspecto anecóico no exame devido ao 

acúmulo de líquido, servindo como ponto de orientação para localizar o trato 

reprodutivo, devido a localização anatômica, o corpo uterino encontra-se 
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cranial a bexiga, os cornos uterinos na sequência lateral (esquerda e direita), 

assim como os ovidutos e ovários (FELICIANO et al, 2013).  

A principal utilização da ultrassonográfica em ovinos é no diagnóstico de 

gestação, pois oferece a vantagem de detecção precoce da gestação. O 

exame realizado pela via transretal é responsável pela detecção precoce de 

gestação (depois de 15 dias) é possível a visualização das primeiras alterações 

que indicam gestação devido a proximidade do transdutor e o útero. Pelo 

método transabdominal observa-se a alterações entre 40 e 75 dias devido a 

descida do útero para a cavidade, ocorrendo uma pressão contra a parede 

abdominal (FELICIANO et al, 2013; ROBETS, 1986).  

Para confirmação da gestação deve-se avaliar as alterações fisiológicas 

esperadas de acordo com o tempo de gestação: acumulo de líquido no útero, 

vesícula embrionária, estruturas placentárias (membranas amnióticas e 

placentoma) e fetais (diferenciação da cabeça e tronco, identificação de 

membros, órgãos da cavidade torácica e abdominal) (LÉGA et al, 2007).  

Inicialmente observa-se uma área anecóica circular ou alongada no interior 

do útero que é presença de líquido próximo aos 15 dias de gestação (GARCIA 

et al, 1983). Com 17 dias o embrião aumenta e passa ser visível reconhecido 

por ser uma estrutura hiperecóica circundada por uma área anecóica bem 

delimitada, além do aumento da quantidade de líquido, a partir daí reduzem os 

casos de falsos-positivos (MATTOS et al, 1991).  

Com 25 dias é possível detectar os placentomas em ovelhas, pela 

ultrassonografia transretal, pequenas projeções ecogênicas da superfície do 

endométrio, estruturas responsáveis por ligação útero-placenta a partir da 

carúncula e cotilédone respectivamente, que aumentam de tamanho 

gradativamente de acordo com o desenvolvimento da gestação, tornando-se 

uma estrutura ovóide com media de tamanho 10-20cm e 2-3cm de 

comprimento (CALAMARI et al, 2003; FELICIANO et al, 2013; PRESTES et al, 

2006). Nessas espécies apresenta-se com sua superfície côncova direcionada 

para o lúmen do útero, de acordo com o avanço da prenhez aumentam de 

tamanho e mostram-se bem formadas (DOIZÉ et al. 1997).  
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Observa-se uma linha hiperecóica ao redor do embrião identificada como 

membrana amniótica por volta dos 25 dias. Com 30 dias de gestação observa-

se a presença dos botões germinativos, o feto começa a se movimentar 

passando a ser denominado como período fetal da gestação.  Torna-se visível 

também esqueleto, globo ocular e cordão umbilical (FELICIANO et al, 2013).  

Para realizar o diagnóstico conclusivo deve-se avaliar todas as alterações 

fisiológicas esperadas em conjunto, presença de placentoma, vesícula 

embrionária ou feto e batimentos cardíacos garantindo assim viabilidade do 

feto (FELICIANO et al, 2013).  

Mortes embrionárias precoces (menos de 21 dias) são observadas em 

ovelhas assim a viabilidade do feto é avaliada a partir de 20 dias de gestação a 

partir da visibilidade dos batimentos cardíacos. A ultrassonografia Doppler 

também pode ser associada para essa avaliação por mostrar informações dos 

batimentos cardíacos mais detalhadas além de outros índices de fluxo 

sanguíneo (FELICIANO et al, 2013). 

A ultrassonografia também pode ser empregada para determinar a 

quantidade de fetos, obtendo essa informação o manejo e nutrição podem ser 

regulados de acordo com as necessidades da fêmea para suprir os fetos. Essa 

avaliação já pode ser feita no 20º dia após a cobertura quando detecta a 

presença do embrião. A facilidade na detecção ocorre com mais de 40 dias, 

porém com 100 dias a dificuldade aumenta devido ao crescimento dos fetos 

(ISHWAR, 1995). 

Com o ultrassom é possível determinar a idade gestacional pela medição e 

avaliação de uma série de parâmetros que correlacionam-se com o 

crescimento embrionário, além desses parâmetros o diâmetro da vesícula 

embrionária/fetal, comprimento craniocaudal do embrião/feto, diâmetros 

biparietal, torácico, abdominal e da órbita ocular, comprimento do fêmur do 

feto, diâmetro do cordão umbilical, espaço intercostal, frequência cardíaca do 

feto, também auxiliam na determinação da idade. Os placentomas também são 

um meio de determinar a idade gestacional (FELICIANO et al, 2013).  
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Identificar o sexo precocemente auxilia no manejo e na comercialização 

antecipada dos animais, a sexagem fetal pode ser feita por volta dos 35º a 40º 

dias da gestação. A migração do tubérculo genital finaliza antes nos ovinos do 

que nas demais espécies em torno de 50º a 55º dias de prenhez. Com 70 dias 

de gestação não é mais possível realizar a sexagem devido o tamanho do feto 

(FELICIANO et al, 2013).  

Um acompanhamento gestacional pode ser realizado para avaliação do 

desenvolvimento uteroplacentário e embrionário/fetal. O numero de repetições 

do exame durante a gestação pode variar de acordo com o interesse e 

necessidade. O acompanhamento pode diagnosticar malformações, morte 

embrionária ou fetal, maceração e mumificação. A confirmação de alguma 

dessas patologias precocemente auxilia na adequada intervenção ou 

tratamento (FELICIANO et al, 2013) .   

1.2. Alterações finais da gestação (indicação do parto) 

De acordo com Doizé et al. (1997) que avaliou o desenvolvimento dos 

placentomas de ovelhas e cabras, ambas as espécies apresentaram 

crescimento significativo entre 70 e 90 dias de gestação, porém apenas as 

ovelhas apresentaram correlação entre a idade gestacional e o tamanho dos 

placentomas. 

Quando o parto se aproxima a fêmea passa por alterações 

anatomofisiológicas, uma preparação para tal evento. Ovelhas apresentam 

elevação da cauda vinte e quatro a quarenta e oito horas antes do parto 

resultado do relaxamento dos ligamentos sacroisquiáticos (RECCE, 2012). 

O parto ocorre em três estágios, o primeiro é caracterizado pela dilatação 

da cérvix e contrações do miométrio, o segundo estágio é a expulsão do feto e 

o terceiro expulsão da placenta (RECCE, 2012).  

No primeiro estágio inicia-se a liberação da PGF2alfa aumentando assim a 

atividade miometrial, se apresenta o feto no orifício interno da cérvix. Quando a 

cérvix se abre e o feto passa pelo canal pélvico as contrações dos músculos 

abdominais da fêmea e a pressão abdominal passam a ser os principais 

responsáveis pelo processo do parto, as contrações para dilatação da cérvix 
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ocorrem devido ao relaxamento das fibras musculares lisas da cérvix, útero e 

vagina, impulsionando cranioventalmente no sentido do abdômen o útero e 

aumentando as contrações que mantem-se mesmo com o início das 

contrações uterinas (CUNNINGHAM, 2004; PRESTES et al, 2006). 

O processo onde ocorre o parto é o segundo estágio. O terceiro caracteriza-

se pela eliminação das membranas fetais, imediatamente ou em poucas horas 

a ovelha já elimina a placenta. Logo após o parto já ocorre uma redução do 

tamanho uterino, fato este que está ligado a maiores ondas de PGF2alfa 

(CUNNINGHAM, 2004). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS: 

No período de 08 de março à 28 de julho de 2016 foram utilizadas 22 (vinte 

e duas) fêmeas da raça Santa Inês, mantidas na fazenda experimental  

faculdades Integradas de Ourinhos (FIO). 

Para avaliação ultrassonográfica, foi utilizado o modo B, utilizando o 

equipamento da marca Sonoscape, modelo A5 Vet(Figura 1) e transdutor 

linear. 

A partir do dia 27 de fevereiro essas fêmeas ficaram soltas junto com o 

reprodutor para estimular o estro e, consequentemente, a cobertura e possível 

prenhez. Os exames ultrassonográficos foram realizados semanalmente a 

partir da primeira semana junto ao reprodutor (08 de março de 2016). As 

avaliações semanais foram realizadas via transretal até os 45 dias de gestação 

a partir do qual foram iniciados os exames por via transcutâneo abdominal com 

frequência quinzenal até o parto.  

 

 

 

                                       

 

  Para avaliação por via transcutânea abdominal os animais foram 

colocados no tronco de contenção. A técnica proporcionou imagem de 

excelente qualidade até os 45 dias de gestação quando, a partir de então, 

Figura 1: Imagem de 

equipamento  da marca 

Sonoscape A5vet acoplado a 

transdutor linear para avaliação 

via transretal ou transcutânea 

abdominal. 

Fonte: Domínio público 
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passou-se a realizar uma abordagem transabdominal devido ao 

posicionamento do útero (descida do útero para a cavidade).  

O transdutor foi lubrificado com gel para permitir melhor contato entre o 

transdutor e a parede do reto, proporcionando uma imagem de boa qualidade. 

O reto higienizado com a retirada das fezes para evitar artefatos, transdutor 

introduzido no reto até visualizar a bexiga no monitor. As vesículas 

embrionárias localizadas em posição cranial a bexiga até 30 dias da gestação. 

A partir de 35 dias os sacos gestacionais localizados numa posição crânio-

ventral a bexiga. Logo após a localização da vesícula ou do saco gestacional, a 

imagem então congelada e o callipers ativado para mensuração das estruturas 

em centímetros. 

Para a via transabdominal o transdutor lubrificado com gel para permitir 

melhor contato entre o transdutor e a parede abdominal, evitando artefatos por 

falta de contato. Os animais posicionados em posição quadrupedal no tronco. A 

imagem que se buscou visualizar no aparelho o feto ou os placentomas que 

após localizados eram mensurados.  

O exame realizado com o intuito de avaliar se a fêmea apresentava-se 

prenha, crescimento uterino e acompanhamento principalmente do crescimento 

e ecogenicidade dos placentomas no final da gestação, nos animais que foi 

possível visualizar também se avaliou globo ocular, costela e comprimento do 

feto.  

2.1. Estatística 

Foi realizada uma avaliação descritiva da média dos dados obtidos a partir 

da mensuração do diâmetro dos placentomas (mm). Uma vez que as datas de 

coberturas não eram sabidas, os dados foram normatizados levando em 

consideração o dia do parto (dia 0) e, consequentemente, os intervalos de 

avaliação previamente ao parto foram determinados (120≤dia<130; 

110≤dia<120; 100≤dia<110; 90≤dia<100; 80≤dia<90; 70≤dia<80; 60≤dia<70; 

50≤dia<60; 40≤dia<50; 30≤dia<40; 20≤dia<30; 10≤dia<20; 0≤dia<10). 

Alterações descritivas da ecogenicidade dos placentomas também foram 

avaliadas subjetivamente. 
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3. RESULTADOS: 

Foi observado um aumento numérico do diâmetro dos placentomas 

até 60 - 70 dias antes do parto, como demonstrado pelo gráfico 1. 

              

 

A primeira observação de placentoma ocorreu aos 114 dias antes do parto 

(aproximadamente 33 dias de gestação). 

As alterações nas ecogenicidades, como aparecimento de pontos 

hiperecóicos nos placentomas, foram avaliadas nos 17 animais e puderam ser 

visualizadas a partir de 30 dias pré parto . Dentre estes, em 29,4% (5/17) dos 

animais foram observadas alterações na ecogenicidade dos placentomas entre 

20-30 dias pré parto, 52,9% (9/17) observados entre 10-20 dias antes do parto, 

17,6% (3/17) observados entre 0-10 dias antes do parto. Em 70,6% (12/17) dos 

animais foi possível observar as alterações até 20 dias antes do parto Os 

pontos hiperecóicos observados nos placentomas podem ser observados na 

Figura 2. 
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Gráfico 1. Representação gráfica do crescimento dos placentomas em médias ± SEM     

dos 120 dias pré parto até o dia do parto (dia 0). 
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O acesso ao feto inteiro, globo ocular e costela ocorreu em apenas 5 das 21 

ovelhas avaliadas e isso ocorreu com 41, 50, 52, 60, 90, 99, 105 e 116   dias 

antes do parto. 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Alterações de ecogenicidade dos placentomas. (A) 

placentoma com 91 dias de pré parto; (B) 95 dias de pré parto; 

(C) 02 dias de pré parto; (D) alteração ao final da gestação. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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A B 

Figura 3. Imagens de fetos ovinos. (A) gestação confirmada com presença de todas 

as estruturas; (B) visualização do feto com 105 dias pré parto. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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4. DISCUSSÃO: 

. As ovelhas são animais sazonais de dias curtos, ou seja, 

apresentam maior eficiência reprodutiva no inverno, período que ocorre um 

decréscimo na luminosidade diária. Este fenômeno é conhecido como 

fotoperíodo e apresenta maior importância em regiões de clima temperado. 

Desta forma, a atividade reprodutiva é dividida em estações: anestro (início 

do inverno ao início do verão); transição (verão); e acasalamento (final do 

verão ao início do inverno) (FONSECA, 2005). O acasalamento das ovelhas 

no estudo ocorreu em fevereiro, ou seja, transição, não sofrendo influência 

do fotoperíodo 

A primeira prenhez a ser confirmada foi com 118 dias antes do parto, 

ou seja, aproximadamente 29 dias após a cobertura, levando em 

consideração uma gestação de 147 dias. Moraes et al, (2007) avaliou os 

primeiros parâmetros visualizados na gestação de 60 ovelhas, e observou a 

presença de líquido intra-uterino com 15 dias de gestação e vesícula 

embrionária com 18 dias.  

Segundo Santiago Moreno et al. (1995) já é possível visualizar o 

concepto na ultrassonográfica transretal com 19 dias de gestação. 

Visualizamos os primeiros fetos com 112 dias de pré parto, ou seja, 

aproximadamente com 35 dias. Estas diferenças podem ter ocorrido devido 

as dificuldades de detecção da gestação e escaneamento de todo o útero 

gestante com o transdutor linear utilizado tanto via retal sem o prolongador 

quanto via transabdominal no presente estudo. 

A avaliação dos placentomas teve início com média de 114 pré parto, 

equivalente a aproximadamente 33 dias de gestação. Com o transdutor 

transretal de 7.5 MHz Santiago Moreno et al. (1995) observaram os 

primeiros placentomas com 16 dias após inseminação artificial.  

O crescimento dos placentomas não foi indicativo de proximidade ao 

parto no presente estudo, seu crescimento ocorreu até os 60-70 dias de pré 

parto corroborando com achados prévios de Dozié et al. (1997), que 

avaliaram os placentomas de ovelhas e cabras. Neste estudo os autores 
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mostraram que o tamanho dos placentomas das ovelhas teve pouca 

correlação com a idade gestacional, não sendo recomendado  para esta 

finalidade, diferente das cabras para as quais o método foi indicativo da 

idade gestacional.   

Ali et al, (2007) observaram um crescimento dos placentomas até os 

82 dias de gestação e a partir disso os placentomas entraram em colapso. 

Pela avaliação descritiva da média dos dados obtidos e análise do gráfico 

observamos pouca alteração no diâmetro dos placentomas a partir dos 70 

dias de pré parto até o dia 0 (dia do parto), o que pode também ser sinal de 

colapso dos placentomas como citado pelos autores. 

Observamos que os placentomas apresentaram pontos hiperecóicos 

a partir dos 20 dias de pré parto sendo um indicativo da proximidade do 

parto e maturidade placentária, sendo assim, um possível sinal também de 

maturidade fetal. 
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5.  CONCLUSÃO: 

Com base nos parâmetros obtidos pela ultrassonografia transretal 

conclui-se que o tamanho do placentoma não serve como indicativo de idade 

gestacional, porém é observado aumento do diâmetro destes até 

aproximadamente os 60-70 dias de gestação, quando apresenta crescimento 

considerável. Já as alterações observadas na ecogenicidade, como presença 

de pontos hiperecóicos, são indicativas de proximidade ao parto, sendo que em 

70,6% dos casos indica proximidade de 20 dias do parto. 
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CAPÍTULO 2- Relatório de estágio 

1. INTRODUÇÃO 

 

O estágio curricular obrigatório do curso de Medicina Veterinária foi 

realizado em dois campos de estágio, sendo a primeira etapa no município de 

Uberaba, na JG Assistência Veterinária, tendo como supervisor o Médico 

Veterinário João Gabriel Ribeiro Neto durante o período de 08 de agosto de 

2016 a 09 de setembro de 2016 e a segunda etapa no município de Uberaba, 

acompanhando o Médico veterinário Henrique Xavier Salgado Bayão na 

empresa Geneal Genética Animal – Análise, Pesquisa e Laboratório S/A o 

período de 03 de outubro de 2016 a 30 de novembro de 2016. 

As atividades desenvolvidas na primeira etapa do estágio foram em 

assistência reprodutiva de bovinos de corte e leite, clínica cirúrgica, clínica 

médica e manejo sanitário de bovinos. 

Enquanto as atividades desenvolvidas na segunda etapa do estágio 

foram mais voltadas à clínica de vacas, acompanhamento gestacional e 

principalmente neonatologia de bezerros clones. 

A escolha na área de atuação nos dois campos de estágio foi devido a 

JG Assistência Veterinária prestar consultoria em diversas fazendas tanto de 

leite quanto de corte, realizar procedimentos cirúrgicos, instruções de manejo, 

implementação de biotecnologias reprodutivas, clínica e sanidade. Na empresa 

Geneal Genética animal o manejo com os neonatos clones, área com pouco 

material de estudo e somada às experiências vivenciadas no primeiro estágio 

me permitiu  adquirir conhecimentos no campo da clínica, cirurgia e 

principalmente manejo desses neonatos desde o momento do parto até serem 

entregues aos proprietários. 

O objetivo do estágio curricular obrigatório foi buscar associar os 

conhecimentos teóricos e práticos, adquirir experiência a campo vivenciando as 

diferentes condutas veterinárias diante de um caso clínico, as dificuldades do 

médico veterinário a campo, a logística, a dificuldade de realização dos 

tratamentos preconizados, a dificuldade de implantação de novos manejos, e, 

portanto estabelecer uma conduta e visão generalista para atender o mercado 

de trabalho e melhorar os processos técnicos de gerenciamento pecuário. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

Durante o estágio realizou-se atividades variadas e que foi necessário o 

conhecimento teórico e prático diversificado, uma vez que o médico veterinário 

realiza atividades em várias áreas, como: manejo reprodutivo, clínica cirúrgica, 

clínica médica, neonatologia de bezerros clones e manejo sanitário de bovinos. 

O médico veterinário oferece suporte aos produtores através de orientação e 

auxílio de um técnico qualificado. Estão descritas no decorrer do relatório 

atividades realizadas durante o período de estágio curricular obrigatório. 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DOS CAMPOS DE ESTÁGIO 

 

 2.1.1. JG assistência veterinária 

 

Em 2002 a JG Assistência Veterinária foi fundada pelo Médico 

Veterinário João Gabriel Ribeiro Neto, CRMV-MG 6683. Inicialmente era 

nomeada de Universidade dos Cães, pois a área de atuação era principalmente 

em pequenos animais, e esporadicamente realizava atendimentos a campo em 

grandes animais. Porém, seis anos mais tarde, cresceu significativamente a 

demanda referente aos atendimentos na área de grandes animais, iniciando 

então assistência técnica em fazendas de gado de elite, gado de leite e corte, 

como também consultorias em leilões como médico veterinário credenciado ao 

Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), redirecionando, portanto a área de 

atuação da empresa.  

Atualmente a JG Assistência Veterinária abrange atendimentos clínicos, 

cirúrgicos, manejo reprodutivo e manejo sanitário em animais de grande porte. 

A empresa possui uma secretária, a qual fica responsável pelo agendamento, 

lançamento de dados das assistências realizadas, ou seja, toda parte 

burocrática, organizacional e administrativa da empresa. A empresa é 

constituída por cinco cômodos, escritório da secretária e sala de espera dos 

clientes, escritório do Médico Veterinário, sala de armazenamento de materiais 

de trabalho, e o laboratório onde ocorre a realização de exames de brucelose 
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respeitando as exigências do Ministério da Agricultura, um banheiro e o 

estacionamento. 

A JG Assistência Veterinária localiza-se na Avenida Tonico dos Santos, 

número 503, bairro Jardim Induberaba na cidade de Uberaba – MG. O horário 

de atendimento da empresa é de segunda a sexta-feira das 08:00 as 17:00 

horas e no sábado quando já agendado durante a semana ou emergência. 

Diariamente no período da manhã de acordo com as atividades que 

serão desenvolvidas durante o dia, os materiais de trabalho são separados e 

dispostos no carro e no final da tarde o veterinário retorna para deixa-los no 

escritório.  

Durante o período de estágio de 08 de agosto de 2016 a 09 de setembro 

de 2016 na JG Assistência Veterinária foi possível acompanhar atividades 

como vacinação, vermifugação, indução de lactação, exame de brucelose e 

tuberculose, palpação retal, protocolo de IATF, inseminação artificial, 

diagnóstico de gestação e clínica médica. 

 

2.1.2. Geneal Genética Animal  

 

 Em 2009, a Geneal foi fundada pela Brasif para ser a líder em 

desenvolvimento genético no Brasil, utilizando a experiência e plantel de 

animais de alto padrão que o grupo acumulou durante décadas. A empresa foi 

pioneira no país na clonagem de bovinos e possui estrutura com capacidade de 

produção anual de 500 clones. A Geneal conta com parcerias internacionais 

com empresas líderes em desenvolvimento genético animal e amplo 

reconhecimento no mercado nacional. 

Com sede localizada na Rodovia BR 050, KM 184, Bairro Jardim Santa 

Clara, município de Uberaba, principal polo do Zebu brasileiro, a Geneal conta 

com um laboratório de última geração e com um corpo técnico científico 

altamente qualificado, com larga experiência em Fertilização In Vitro (FIV) e 

clonagem. A clonagem e multiplicação de animais de alto padrão é elemento 

chave no aprimoramento genético do rebanho e uma tendência de longo prazo 

que visa aumentar a produtividade da agropecuária brasileira, setor estratégico 

da economia nacional. 
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2.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Durante o estágio curricular obrigatório foi possível acompanhar 

atividades relacionadas à reprodução, manejo sanitário, clínica médica, clínica 

cirúrgica dos animais. Estas estão descritas na Tabela 1 e 2 abaixo de acordo 

com cada lugar onde foi realizado o estágio. 

 

 

Tabela 1. Atividades desenvolvidas na JG assistência veterinária durante o período de estágio 

curricular obrigatório de 01 de agosto de 2016 a 09 de setembro de 2016. 

Procedimento Quantidade 

Diagnóstico de gestação 480 

Protocolo de IATF 147 

Indução de lactação 45 

Cisto folicular 10 

Vermifugação 34 

Resenha anemia infecciosa equina e mormo 2 

Teste da prega caudal (teste de triagem para tuberculose) 169 

Prolapso vaginal 1 

Clínica (retirada de pontos e avaliação de ferida) 3 

Vacinação contra Brucelose 15 

Mochação 10 

AAT (teste de triagem para brucelose) 67 

Vacinação contra IBR e BVD 49 

Piometra 5 

Retenção de placenta 2 

Metrite 11 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

Tabela 2. Atividades desenvolvidas na empresa Geneal Genética Animal – Análise, Pesquisa e 

Laboratório S/A no período de 03 de outubro de 2016 a 30 de novembro de 2016. 

Procedimentos  Quantidade 

Cesarianas 35 

Diagnóstico Gestação 72 

Herniorrafia umbilical 2 

Transferência de embrião 118 

Hipocalcemia pós-parto 1 

Tristeza parasitária bovina  3 

Procedimento pós parto em neonato 2 (36) 

Coleta de célula 2 

Enfermaria – vacas  20 

Enfermaria – vacas pós parto 36 

Manejo de neonato - 

Clínica de neonato  - 

Brucelose e tuberculose - 

Orquiectomia 1 

Necropsia  - 
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3. CONCLUSÃO 

 

O estágio curricular obrigatório contribuiu para um melhor preparo para o 

mercado de trabalho através de experiências vivenciadas na rotina diária de 

problemas e soluções, que são de suma importância para formação 

acadêmica, principalmente tendo uma abrangência vasta nas áreas de 

reprodução, manejo sanitário, clínica médica e clínica cirúrgica. 

Portanto, além da consolidação da teoria durante o período de 

graduação nas salas de aula na prática nas propriedades rurais, a possibilidade 

de colocar em prática o que foi visto em aula durante os 5 anos de faculdade 

mas principalmente o período de estágio foi indispensável para avaliar 

realidades diferentes, ou seja, propriedades com menos recursos à 

propriedades com muitos recursos, diferença de ser autônomo prestando 

serviço a fazendas e prestar serviços em uma empresa, até mesmo como lidar 

com os funcionários, buscando harmonia e apoio para um trabalho eficiente.  

 

 

 

 

 


