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Resumo 
 
O presente trabalho teve como principal 
objectivo caracterizar a estimativa da 
idade fetal, por ultra-sonografia, a partir 
da mensuração de diversos parâmetros do 
feto e placenta durante o 2º terço de 
gestação em 7 cabras da raça Serrana. O 
comprimento crânio-caudal (CCC), 
diâmetro biparietal, diâmetro torácico e o 
comprimento do fémur de 9 fetos e o 
diâmetro dos placentomas foram medidos 
semanalmente entre o 47º e o 82º dia 
após a inseminação artificial. A totalidade 
dos parâmetros medidos permitiu fazer 
uma estimativa fiável da idade fetal. A 
correlação entre o CCC, o diâmetro 
biparietal, o diâmetro torácico ou o 

comprimento do fémur e a idade fetal foi 
de r = 0.99, r = 0.93, r = 0.95 e r = 0.93, 
respectivamente, para um grau de 
significância de P < 0.001. No entanto, o 
elevado CCC do feto a partir do 68º dia de 
gestação limitou o uso deste parâmetro. 
Com a mensuração dos placentomas, 
embora bastante acessíveis, não se 
observou uma boa estimativa do tempo 
de gestação (r = 0.81; P < 0.001). Em 
conclusão, é possivel estimar com 
precisão a idade fetal em cabras da raça 
Serrana tendo em consideração as 
principais medidas realizadas no feto. 
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Gestação | Ultra-sonografia  | Idade fetal  
| Caprinos 
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Abstract 
 
The principal aim of this work was the 
estimation of fetal age, based on several 
real-time ultrasound measurements of fetal 
structures, during the 2nd and 3rd month of 
pregnancy in seven Serrana Goats. The 
crown rump length (CRL), biparietal 
diameter, thoracic diameter and length of 
femur of 9 fetus and the size of their 
placentomes were measured weekly, 
between the 47th and 82nd day after the 
artificial insemination. All measurements of 
fetal structures allowed a high significant 
estimation of gestational age. The 
correlations between CRL, biparietal 
diameter, thoracic diameter or length of the 

femur, and the fetal age was r = 0.99, r = 
0.93, r = 0.95 and r = 0.93, respectively (P 
< 0.001). However, the high CCC of the 
fetus observed after the 68th day of gestation 
limited the use of this parameter. A poor 
estimation of the fetal age was observed (r 
= 0.81; P < 0.001) when the size of the 
placentomes was used, although they were 
easily accessible. In conclusion, the 
estimation of fetal age is possible and 
accurate in the Serrana goats from the 
measurement of some fetal structures by 
real-time ultrasonography.  
 
Keywords 
Pregnancy  | Ultrasonography  | Fetal age  | 
Goats 

 
 
 
Introdução 
 
As cabras da raça Serrana são uma espécie caprina autóctone, de aptidão leiteira, fortemente 
adaptadas ao seu meio ambiente e com distribuição geográfica essencialmente no interior de 
Portugal a norte do rio Tejo. 
 
Com o desenvolvimento da inseminação artificial (IA), o diagnóstico de gestação tem vindo a 
mostrar-se um instrumento indispensável no maneio reprodutivo dos rebanhos, também nesta 
raça. É geralmente realizado por ecografia transabdominal após o 40º dia de gestação quando 
a sua fiabilidade na detecção de animais gestantes e não gestantes se aproxima dos 100% (EL 
Amari et al., 2003). Em condições de campo, e para além da observação dos líquidos 
amniótico/alantóide e dos anexos placentários (placentomas e cordão umbilical), este 
diagnóstico basea-se na detecção e identificação dos fetos ou suas partes. A caracterização 
destas estruturas, em cada raça, torna-se assim essencial para a realização do diagnóstico de 
gestação positivo e negativo. 
 
Por outro lado, a baixa intensidade de anestro sazonal verificada em países do sul da europa, 
muitas vezes associada à presença dos machos no rebanho, induz o aparecimento de fêmeas 
com tempo de gestação indeterminado ou cuja cobrição ocorreu 2 ou 3 meses antes do 
momento desejado (Maio) para a IA no rebanho (Simões e Mascarenhas, 2006). 
 
O objectivo do presente trabalho foi a caracterização, através de imagens obtidas por ultra-
sonografia, do tamanho de diferentes estruturas fetais e a estimativa da idade fetal a partir do 
tamanho das principais estruturas do feto e placentomas em cabras da raça Serrana entre o 
47º e 82º dia de gestação. 
 
 
Material e métodos 
 
Animais 
 
Foram usadas 7 cabras da raça Serrana ecotipo Transmontano, 5 com gestações simples e 2 
com gestação gemelar, com idade compreendida entre 1 e 5 anos, entre a 1ª e a 3ª gestação e 
com o peso a variar entre os 25 e os 46 kg. O dia da IA foi considerado o dia 0 da gestação (dia 
0 da idade fetal). 
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Exames ultra-sonográficos e mensurações fetais 
 
Com periocidade semanal, entre o 47º e 82º dia de gestação, foram realizadas ecografias por 
via transrectal (Aloka, 500SSD, Japão) com uma sonda de 5 MHz de frequência (modelo UST-
657-5) em fêmeas em estação e contidas num tronco desenhado para o efeito conforme 
descrito por Simões et al. (2005). 
 
Após a obtenção dos sonogramas apropriados, foram medidas com o software incorporado no 
ecógrado os seguintes parâmetros (figura 1): comprimento crânio-caudal (CCC), diâmetro 
biparietal, diâmetro torácico, comprimento do fémur e diâmetro dos placentomas. 
 
 

 
 

Figura 1- Parâmetros fetais mensurados por ultra-sonografia. A- Comprimento crânio-caudal 
(Comprimento entre a parte anterior da cabeça e a cauda); B- Diâmetro biparietal 
(comprimento entre os ossos parietais em plano longitudinal e simétrico do crânio); C- 
Diâmetro torácico (comprimento da cavidade torácica em plano horizontal, passando pelo 
centro do coração); D- Comprimento do fémur (comprimento entre cada extremidade em plano 
longitudinal do fémur); E- Diâmetro dos placentomas (diâmetro maior do placentoma em plano 
horizontal). Neste último caso foi tida em consideração a média de 3 placentomas em cada 
cabra. 
 
Análise estatística 
 
Os valores médios (média ± desvio padrão), a ANOVA e as correlações de Pearson foram 
realizadas através do programa Statview ® 4.53. 
 
 
 
Resultados 
 
Só foi possivel mensurar o CCC dos fetos (n = 9) durante os exames das primeiras 4 semanas 
devido ao (grande) tamanho do feto e à sua fraca acessibilidade por via transrectal 
verificados a partir do 68º dia após IA. Todos os outros parâmetros foram avaliados durante 
as 6 semanas do ensaio. 
 
Os valores médios obtidos em cada semana e para cada parâmetro analizado encontram-se 
descritos na tabela 1. Não foram observadas diferenças significativas (P > 0.05) em qualquer 
dos parâmetros entre fetos simples (n = 5) e fetos gemelares (n = 4). 
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Tabela 1 – Valores médios (cm) e respectivos desvios padrão dos diferentes comprimentos 
fetais (n = 9) efectuados  em cada exame semanal nas cabras Serranas gestantes. 

 
 

Dias CCC 
Diâmetro 
Biparietal 

Diâmetro 
Torácico 

mprimento
do Fémur 

Diâmetro dos 
placentomas 

47 4,55 ± 0,5 1,25 ± 0,1 1,28 ± 0,3 0,58 ± 0,1 1,41 ± 0,2 
54 5,81 ± 0,5 1,81 ± 0,3 1,73 ± 0,3 1,04 ± 0,2 1,69 ± 0,4 
61 8,67 ± 1,2 2,16 ± 0,3 2.15 ± 0,3 1,33 ± 0,2 2,06 ± 0,3 
68 10,68 ± 0,5 2,78 ± 0,3 2,44 ± 0,2 1,94 ± 0,3 2,19 ± 0,2 
75 - 3,30 ± 0,4 3,60 ± 0,4 2,42 ± 0,2 2,60 ± 0,3 
82 - 3,33 ± 0,3 4,17 ± 0,3 2,65 ± 0,2 2,86 ± 0,6 

 
Foram observadas coeficientes de regressão elevados entre os diversos parâmetros do feto e 
a idade fetal. Estes valores, assim como as respectivas equações de regressão encontram-se 
descritas na tabela 2 e apresentam um grau de significância de P < 0.001. 
 
 

Tabela 2: Coeficientes e equações de regressão entre as diversas medidas fetais e a 
idade fetal. 

Parâmetro  r2 Equação de regressão 
CCC 0,97 Y = 35.8 + 2.9 * x 
Diâmetro biparietal 0,86 Y = 31.4 + 1.4 * x 
Diâmetro torácico 0,89 Y = 36.9 + 1.1 * x 
Comprimento do fémur 0,86 Y = 39.6 + 1.5 * x 
Diâmetro dos placentomas 0,65 Y = 30.7 + 1.6 * x 

Y = idade fetal; x = comprimento da estrutura 

 
A correlação entre o diâmetro dos placentomas e a idade fetal foi baixa (r = 0.81; P < 0.001). 
Ao 47º dia de gestação, os placentomas mediam entre 1.0 e 1.7 cm atingindo 2.3 a 4.0 cm 
no 82º dia, sendo o seu crescimento médio de 2.14 ± 0.6 cm durante este período. Foram 
ainda observadas coeficientes de correlação significativos (P < 0.001) entre o tamanho das 
diversas estruturas fetais para o período em estudo (tabela 3). 
 

Tabela 3 – Matriz de correlação. Correlações (r) existentes entre os tamanhos das 
diversas estruturas e entre estas e a idade fetal. 

 

Matriz de correlação Idade feta CCC 

Diâmetr
o 

bipariet
l 

Diâmetro
torácico 

Comprimento do
fémur 

CCC 0,99 1    
Diâmetro Biparietal 0,93 0,92 1   
Diâmetro torácico 0,95 0,94 0,84 1  
Comprimento do Fémur 0,96 0,95 0,89 0,91 1 
Diâmetro dos 
placentomas 0,81 0,82 0,73 0,82 0,80 

 
 
 
 
 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/020711.pdf


REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2007 Volumen VIII Número 2 

 

Estimativa da idade fetal por ultra-sonografia em cabras da raça Serrana. 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/020711.pdf 

 

5

Discussão 
 
A correlação entre o CCC e a idade fetal observada no nosso estudo (r = 0.99) é da mesma 
ordem de grandeza que a observada por De Bulnes et al. (1998), em ovinos (r = 0.94). No 
entanto, com o decorrer da gestação, tornou-se difícil medir o comprimento do embrião, o 
que restringiu a sua utilização na estimativa da idade fetal em fases mais avançadas de 
gestação, sendo portanto, mais viável recorrer a outras mensurações quando se pretende 
conhecer o tempo de gestação.  
 
O diâmetro biparietal foi outro dos parâmetros que nos permitiu estimar com elevada 
precisão a idade fetal (r = 0.95). Em ovinos esta correlação é de r = 0.95 (De Bulnes et al., 
1998) sendo este parâmetro dos mais fiáveis e faceis de obter para a estimativa da idade 
fetal (Haibel, 1988; Haibel and Perkins, 1989; Lee et al., 2005). 
 
Já a correlação entre o diâmetro torácico e a idade fetal (r = 0.96) por nós obtida, foi superior 
à encontrada por Auimlamai et al. (1992) (r = 0.80) e por Lee et al. (2005) (r = 0.89). A 
mensuração do diâmetro torácico tem como principal vantagem a facilidade em obter esta 
medida comparativamente às outras estruturas fetais. 
 
No presente estudo, verificou-se ainda que o tamanho do fémur constitui um parâmetro fiável 
da estimativa da idade fetal durante o 2º terço de gestação em cabras (r = 0.96). O fémur foi 
um dos ossos longos mais facilmente identificaveis quando a apresentação do feto era 
posterior, relativamente à posição do transdutor. 
 
A baixa correlação entre o tamanho dos placentomas e a idade fetal (r = 0.81), observado no 
nosso estudo, vem confirmar que embora os placentomas sejam a estrutura com elevada 
acessibilidade, uma vez que se localizam junto da parede uterina, e possam ser perfeitamente 
visualizados já durante o 2º mês de gestação, não permitem uma estimativa exacta da idade 
fetal. 
 
Concluimos que durante 2º terço de gestações simples e gemelares de caprinos da raça 
Serrana (quando os diagnósticos de gestação são mais solicitados) é possivel estimar com 
exactidão a idade fetal a partir das principais estruturas do feto. Embora os placentomas, em 
associação com outras estruturas, possam ser uma indicação da presença de gestação, a sua 
mensuração não é um instrumento fiável na estimativa da idade fetal em caprinos.  
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