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RESUMO 
 

SANTOS, G. D C. Aspectos reprodutivos dos equídeos criados no Setor de 
Equideocultura da Prefeitura do Campus Fernando Costa da Universidade de 
São Paulo. [Reproductive aspects of equidae bred in the equideocultural sector of 
the Fernando Costa Campus administration of the University of São Paulo]. 2017. 
127 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2017. 
 

 

Em relação à reprodução, notamos que os equídeos, ao contrário dos bovinos e 

outros animais de produção, não são selecionados para tal característica. Isto se 

deve ao fomento das competições equestres onde são julgadas características de 

performance atlética, conformação, pelagem e andamento. Neste contexto, o 

presente trabalho teve como objetivo avaliar por meio de estudo retrospectivo, 

durante 10 estações de monta, os aspectos reprodutivos dos equídeos do Setor de 

Equideocultura da Prefeitura do Campus Fernando Costa da Universidade de São 

Paulo, localizado na cidade de Pirassununga, SP. Foram utilizados 60 éguas, Puro 

Sangue Inglês, Brasileiro de Hipismo e mestiças com faixas etárias variando de 2 a 

23 anos. Ainda, 13 garanhões e 2 jumentos. Para as análises estatísticas foi 

utilizado o programa SAS (versão 9.3, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA), onde 

probabilidades de P≤0,05 e entre P>0,05 e < 0,10 indicaram diferenças significativas 

e tendências, respectivamente. A incidência de perda embrionária precoce entre 14 

e 35 dias de gestação (PEP de 14 a 35d) foi maior (P≤0,05) quando as éguas 

apresentaram dupla ovulação, éguas que receberam de 4 a 7 aplicações da hCG ao 

longo vida reprodutiva apresentaram diminuição significativa (P≤0,05) da resposta 

esperada, a idade das éguas (2 a 4, 5 a 8 e 9 a 23 anos) não influenciou (P>0,05) no 

desenvolvimento de folículos hemorrágicos anovulatórios, a presença de cistos 

endometriais influenciou (P≤0,05) nos índices de PEP de 14 a 35d, éguas 

inseminadas artificialmente com sêmen in natura diluído apresentaram maior 

(P≤0,05) incidência de endometrite pós-cobertura, éguas de 9 a 23 anos de idade 

apresentaram maior (P≤0,05) incidência de infecção uterina, a endometrite 

influenciou (P≤0,05) na maior ocorrência de PEP de 14 a 35d e quanto maior o 

diâmetro do folículo dominantes menores são as chances da égua desenvolver 

endometrite. O intervalo entre o parto e a primeira ovulação não sofreu efeito 

(P>0,05) da faixa etária das éguas, não há diferença quanto à fertilidade do primeiro 



 
 

estro após o parto e demais ciclos, não houve efeito (P>0,05) do reprodutor 

(garanhão ou jumento) no tempo das éguas estudadas, éguas de 9 a 23 anos de 

idade apresentaram tempo de gestação maior (P≤0,05) aquelas de 2 a 4 e 5 a 8 

anos. Éguas de 9 a 23 anos apresentaram menor (P≤0,05) taxa de prenhez aos 60 

dias e, por fim, todas as estações reprodutivas estudas apresentaram taxa de 

prenhez próximo ou superior a 80%, exceto a estação reprodutiva 2012/2013. Os 

resultados obtidos indicam quais possíveis fatores podem interferir nos aspectos 

reprodutivos e, consequentemente, na eficiência reprodutiva de criações de 

equídeos. 

 

 

Palavras-chave: Equídeos. Eficiência reprodutiva. Perda embrionária. hCG. Tempo 

de gestação. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 
SANTOS, G. D. C. Reproductive aspects of equidae bred in the equideocultural 
sector at Fernando Costa Campus administration of the University of São 
Paulo. [Aspectos reprodutivos dos equídeos criados no Setor de Equideocultura da 
Prefeitura do Campus Fernando Costa da Universidade de São Paulo. 2017. 127 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2017. 
 

 

Regarding reproduction, it has been noticed that equidae, unlike cattle and other 

farm animals, are not selected for this characteristic. This is due to the promotion of 

equestrian competitions where athletic performance, conformation, coat and pace 

are evaluated. In this context, the present work had as objective to evaluate through 

the retrospective study along 10 breeding seasons, the reproductive aspects of 

equidae bred in the equideocultural sector of the Fernando Costa Campus 

administration of the University of São Paulo, located at Pirassununga, SP. Sixty 

Thoroughbred, Brazilian Sport Horse and mixed breed mares were used, with ages 

varying from 2 to 23 years. Also, 13 stallions and 2 donkeys were used. Statistical 

analyzes were performed by SAS program (version 9.3, SAS Institute Inc., Cary, NC, 

USA), where probabilities of P≤0.05 and between P>0.05 and <0.10 indicated 

significant differences and tendencies, respectively. The incidence of early embryonic 

loss between 14 and 35 days of gestation (PEP from 14 to 35 d) was higher (P≤0.05) 

when mares presented double ovulation, mares that received 4 to 7 hCG applications 

throughout their reproductive life showed a significant decrease (P≤0.05) of the 

expected response, the age of the mares (2 to 4, 5 to 8 and 9 to 23 years) did not 

influence (P> 0.05) the development of anovulatory haemorrhagic follicles, presence 

of endometrial cysts influenced (P≤0.05) in PEP rates from 14 to 35 d, artificially 

inseminated mares with diluted semen showed higher (P≤0.05) incidence of post-

breed endometritis, mares from 9 to 23 years (P≤0.05) had a higher (P≤0.05) 

incidence of uterine infection, endometritis influenced (P≤0.05) on higher occurrence 

of PEP from 14 to 35d and the larger the diameter of the dominant follicle the lower 

the chances of the mare to develop endometritis. The interval between birth and first 

ovulation did not showed effect (P>0.05) on the age of the mares, there was no 

difference in the fertility of the first estrus after foaling and other cycles, there was no 

effect (P>0.05) of the reproductor (stallion or donkey) in the gestation period of the 



 
 

studied mares, mares from 9 to 23 years of age showed a longer gestation period 

(P≤0.05 ) than those from 2 to 4 and 5 to 8 years old. Mares aged 9 to 23 years 

presented lower (P≤0.05) pregnancy rate at 60 days and, finally, all the reproductive 

seasons studied presented pregnancy rate close to or greater than 80%, except the 

reproductive season 2012/2013. The results indicate which possible factors may 

interfere in the reproductive aspects and, consequently, on the reproductive 

efficiency of equine breeding. 

 

 

Keywords: Equidae. Reproductive efficiency. Embryonic loss. hCG. Gestacional 

length. 
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RNAm                           Ácido ribonucleico mensageiro 

S   Sul 

SAS                               Statistical Analysis System 

SP                                  São Paulo 

TNF-α                            Fator de necrose tumoral alfa 

TSH                               Hormônio estimulante da tireoide  

UI                                   Unidade internacionais 

USA                         United States of America 

W             Oeste 

α                                    Alfa 

β                                 Beta 
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1. INTRODUÇÃO 

 
No cenário brasileiro a criação de equinos encontra-se em posição de grande 

destaque, visto que possui o maior rebanho de equinos da América Latina, além de 

ocupar a terceira posição a nível mundial. Incluindo-se nas estatísticas os muares e 

asininos, são 8 milhões de animais, gerando 3,2 milhões de empregos diretos e 

indiretos, movimentando R$ 7,3 bilhões de reais, envolvendo mais de 30 segmentos 

distribuídos em: insumos, criação e destinação final, compondo o Complexo do 

Agronegócio Cavalo (MAPA, 2015). 

Equinos e bovinos, quando comparados frente aos critérios de seleção, nota-

se características diferentes e específicas a ambos. Os bovinos são submetidos a 

uma maior pressão de seleção com relação às características produtivas, tais como: 

ganho de peso, acabamento de carcaça, precocidade, musculosidade, produção 

leiteira, idade ao primeiro serviço, peso ao nascimento e desmame, perímetro 

escrotal e fertilidade. Já os equinos, por sua vez, passam por rigoroso critério de 

seleção por parte de criadores e juízes de associações de raças distintas, sendo as 

características de pelagem, conformação, andamento e performance atlética as de 

maior importância para a espécie. 

No contexto da eficiência reprodutiva, se considerar que a égua é, na maioria 

das vezes, um animal monovulatório e estacional, fazendo com que o número de 

ciclos e ovulações utilizados sejam limitados a um determinado período, torna-se 

evidente a importância de uma máxima eficiência reprodutiva (Alonso, 2013). Porém, 

esta se encontra em segundo plano na espécie equina (exceto raças destinadas a 

provas de salto), fato este que torna desafiador, em certos momentos, o trabalho de 

médicos veterinários em programas de reprodução assistida. 

Visto que o objetivo de uma criação de equídeos é a produção de potros e 

muares, índice satisfatório de prenhez ao final da estação reprodutiva, baixa taxa de 

perda embrionária e aborto, terapia hormonal eficaz, baixa taxa de patologias 

durante o ciclo estral e puerpério, bem como menor número de serviços por prenhez 

e tempo de gestação, são alguns dos fatores a serem analisados para que uma 

máxima eficiência reprodutiva seja alcançada. 

Sendo assim, este trabalho teve como objetivos avaliar ao longo de dez 

estações de monta os aspectos reprodutivos dos equídeos criados no Setor de 
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Equideocultura da Prefeitura do Campus Fernando Costa da Universidade de São 

Paulo localizado em Pirassununga/SP. Sendo este um setor que desempenha 

importante papel na formação de futuros profissionais, pois os animais que se 

encontram em suas dependências participam de projetos visando o ensino, pesquisa 

e extensão ligados às áreas da reprodução, clínica cirúrgica, nutrição e produção de 

equídeos, clínica médica, comportamento animal e parasitologia veterinária da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, bem como da Faculdade Zootecnia 

e Engenharia de Alimentos. Por último, o Setor de Equideocultura também 

desempenha papel econômico para a administração do Campus Fernando Costa da 

Universidade de São Paulo, uma vez que os equinos e muares, fruto do programa 

de reprodução assistida, que são submetidos os garanhões, jumentos e éguas, são 

destinados à leilão público organizado pela Universidade de São Paulo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 Ciclo estral  

 

Especificamente no cavalo, a mudança do fotoperíodo é considerada o 

principal fator responsável pelo ritmo circanual reprodutivo (Ginther, 1992; Nagy; 

Guillaume; Daels, 2000), sendo as éguas animais poliéstricas estacionais; porém, há 

variabilidade regional, visto que as éguas no Centro-Sul do Brasil, em sua grande 

maioria, podem ser classificadas como poliéstricas com tendência à estacionalidade 

(Arruda, 1990), favorecendo raças que apresentam ano hípico e a entrada de potros 

em competição precocemente.  

Entretanto, fatores como idade, status reprodutivo, nutrição, condição corporal 

e temperatura também exercem influência sob a atividade reprodutiva (Nagy; 

Guillaume; Daels, 2000; Sessions et al., 2004).  

A duração do ciclo estral pode ser definida como o intervalo de uma ovulação 

até que a ovulação subsequente ocorra (intervalo interovulatório), sendo entre 21 e 

22 dias (variando, aproximadamente, de 18 a 24 dias) (Brisko et al., 2011), 21 dias 

(Ginther et al., 1989), 22 dias (Aurich, 2011) e 23,5 dias segundo Santos et al. 

(2015). Ainda, o comprimento do ciclo estral pode ser afetado em função da 

lactação, sendo 21,2±1,8 dias em éguas lactantes e 22,8±1,4 em éguas não 

lactantes (P<0,01) (Heidler et al., 2004). 

O ciclo estral pode ser dividido em duas fases: folicular e luteal (Brisko et al., 

2011). A fase folicular é caracterizada pelo estro, o qual tem uma duração de 5 a 7 

dias (Aurich, 2011). Brisko et al. (2011) encontraram variação de 4 a 7 dias e, neste 

período, as éguas apresentam comportamento sexual específico de receptividade ao 

garanhão. Neste momento, seu sistema reprodutor é preparado para transportar os 

espermatozoides até o oviduto, para que ocorra a fertilização do oócito após a 

ovulação do folículo. 

A fase luteal (diestro) tem de 14 a 15 dias de duração (Brisko et al., 2011) 

podendo variar de 12 a 16 dias (Ginther, 1992), 14 a 16 dias (Samper, 2009) e, 

nesta fase, as éguas não apresentam receptividade ao garanhão e o sistema 

reprodutor está preparado para receber o embrião (Brisko et al., 2011). 

O controle endocrinológico do ciclo estral das éguas é dependente da 

secreção de hormônios do hipotálamo, hipófise, bem como dos ovários, formando o 
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eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal e, paralelamente, a glândula pineal atua 

secretando melatonina, inibindo ou ativando o respectivo eixo (Davies Morel, 2003).  

O aumento ou diminuição da luminosidade diária é percebido pela glândula 

pineal através de mensagens neurais da retina dos olhos, assim, a diminuição da 

luminosidade diária, impulsiona a conversão de triptofano em melatonina (Grubaugh, 

1982; Kilmer et al., 1982; Cleaver et al., 1991; Sharp & Clever, 1993). 

Conforme a luminosidade diária aumenta, a inibição do eixo hipotalâmico-

hipofisário-gonadal, causada pela melatonina, é removida dando início à liberação 

do Hormônio Liberador de Gonadotrofinas (GnRH), o qual é produzido pelo 

hipotálamo e estimulará a liberação do Hormônio Luteinizante (LH) e do Hormônio 

Folículo Estimulante (FSH), ambos produzidos pela hipófise anterior (Fitzgerald et 

al., 1987). 

 

 

2.1.1 Hormônio folículo estimulante (FSH) 

 

O FSH é uma glicoproteína heterodimérica produzida pela glândula pituitária 

anterior de todas as espécies de mamíferos e consiste em duas subunidades 

diferentes, α e β. A subunidade α é comum aos outros hormônios glicoproteicos, 

enquanto a subunidade β é específica para cada hormônio (Fachal et a., 2010). 

A principal função do FSH é promover o crescimento e desenvolvimento de 

todos os folículos até o final da fase comum de crescimento (Ginther et al., 2004a), 

além de estimular a	 esteroidogênese folicular, aumentando a expressão de 

aromatases nas células da granulosa do folículo, convertendo os andrógenos de 

origem tecal em estradiol (Bliss et al., 2010).  

Davies Morel (2003), sugere que a diminuição da concentração de FSH é 

devido a produção e secreção de inibina pelo folículo dominante, a qual atua 

exercendo feedback negativo para a produção de FSH, modulando a resposta da 

hipófise anterior frente ao GnRH. 
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2.1.2 Hormônio luteinizante (LH) 

 

O hormônio luteinizante (LH) equino apresenta duas subunidades em sua 

composição: alfa (α) e beta (ß) (Halasz et al., 1989), sendo a subunidade ß 

responsável pela especificidade e atividade biológica do LH (Bliss et al., 2010), tais 

como: desenvolvimento e seleção folicular, devido a presença de seus receptores 

nas células da granulosa do folículo dominante antes da divergência (Bodensteiner 

et al., 1996; Ginther et al., 1996), desenvolvimento oocitário, ovulatório (Handler & 

Aurich, 2005) e luteotrófico (Donaldson & Hansel, 1965; Armstrong & Black, 1966). 

O aumento da concentração de LH estimula a luteinização pré-ovulatória e 

diferenciação das células da granulosa do folículo em células luteais produtoras de 

progesterona (Concannon et al., 1977; Markovic et al., 2003) e, da mesma forma, o 

aumento da concentração de LH promoverá maior difusão de progesterona através 

das células da granulosa sendo posteriormente convertida em estradiol 17β (Davies 

Morel, 2003). Ainda, na maioria das espécies domésticas, o pico de LH observado 

durante o estro é decorrente de um feedback positivo exercido pelo estradiol 

ovariano (Saumande & Humblot, 2005; Cristian et al., 2008), porém, em éguas, 

Ginther et al. (2005b; 2006) observaram o contrário, pois a concentração plasmática 

de LH aumentou a partir do momento que o estrógeno circulante começou a 

declinar. 

 

 

2.1.3 Estradiol (E2) 

 

À medida que os folículos se desenvolvem na fase folicular do ciclo estral, há 

secreção de estrógeno, sendo o estradiol 17β o principal hormônio desta fase 

(Davies Morel, 2003).  

O estradiol é um hormônio esteroide e, como todo hormônio esteroide, é 

sintetizado a partir do colesterol, o qual é convertido em pregnenolona (Christensen, 

2011). A pregnenolona é subsequentemente convertida em progesterona, sendo 

esta convertida em andrógenos e estrógenos (Hafez; Jainudeen; Rosnina, 2004). 
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A conversão da progesterona em estrógeno ocorre nas células da granulosa 

dos folículos e é mediada enzimaticamente pela aromatase, cuja função biológica é 

dependente do FSH (Davies Morel, 2003). 

A queda acentuada na concentração de estradiol ocorre dentro de 6 horas da 

ovulação e níveis basais são alcançados dentro de um ou dois dias após ovulação 

(Davies Morel, 2003). 

Alterações no trato reprodutivo são influenciadas pelo aumento na 

concentração de estradiol. No estro, a cérvix encontra-se relaxada, corpo e cornos 

uterinos encontram-se relaxados (Samper, 2009), além de uma maior atividade 

secretória do útero é observada (Mccue; Scoggin; Lindholm, 2011).  

Imagens ultrassonográficas transretais são utilizadas como método 

diagnóstico complementar caracterizando mudanças na ecotextura endometrial, 

diâmetro dos cornos e contratilidade miometrial durante o ciclo estral e início da 

gestação (Samper, 2009). O grau de desenvolvimento das dobras endometriais é 

refletido em mudanças na ecotextura uterina e no diâmetro dos cornos uterinos 

quando visualizados transversalmente. Sendo assim, áreas ecogênicas e não 

ecogênicas observadas durante o estro são atribuídas às paredes densas e ao 

preenchimento de fluído na região central das dobras endometriais, as quais são 

relacionadas ao aumento nas concentrações de estradiol (Samper, 2009). 

 

 

2.1.4 Ovulação 

 

Segundo Hafez & Hafez (2004), o ovário tem duas funções principais: 

produção cíclica de oócitos fertilizáveis e hormônios esteroides em proporções 

balanceadas, os quais atuam no desenvolvimento do trato genital facilitando a 

migração de embriões nas fases iniciais do desenvolvimento assegurando sua 

implantação no útero. 

Nas éguas, a ovulação ocorre em um local específico dos ovários, 

denominado fossa ovulatória, devido à conformação singular dos ovários desta 

espécie, sendo a parte medular localizada no exterior e a parte cortical localizada no 

interior (Ginther, 1992).  

A grande maioria das éguas ovulam quando o folículo atinge 40 mm de 

diâmetro (Ginther et al., 2007b), porém, Bergfelt (2009) e Gastal (2011), afirmam que 
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variações podem ocorrer de acordo com o período do ano, raça, indivíduo e a 

presença de um ou dois folículos pré-ovulatórios nos ovários.  

Ginther (1992), analisando ovulações simples e duplas, verificou que o 

diâmetro médio dos folículos pré-ovulatórios foi 44 mm nos casos de ovulação 

simples, 35 mm nas ovulações duplas unilaterais e 40 mm nas bilaterais. 

Segundo Hafez & Hafez (2004), o(s) folículo(s) preovulatório(s), apresentam 

três principais mudanças durante processo ovulatório: maturação citoplasmática e 

nuclear do oócito, dissociação das células do cumulus oophorus da camada de 

células da granulosa e adelgaçamento e ruptura da parede folicular externa.  

A ovulação espontânea do folículo é o resultado que ocorre em função do 

aumento da concentração circulante de LH (Bergfeldt & Adams, 2007). 

Hafez & Hafez (2004) descrevem aumento nas concentrações de hormônios 

esteroides (progesterona e estradiol), sendo a progesterona estímulo para a 

atividade enzimática da colagenase sob a parede folicular. Ainda, o mesmo autor 

descreve a participação das Prostaglandinas F2α (PGF2α) e E2 (PGE2): a PGF2α 

participa da ruptura da parede folicular, bem como estimula a saída do ovócito, pois 

o sistema neuromuscular tecal é estimulado; a PGE2 estimula o remodelamento da 

camada folicular, culminando na formação do corpo lúteo. 

Alguns parâmetros podem ser utilizados com o objetivo de predizer o 

momento em que ocorrerá a ovulação em éguas. A ultrassonografia de alta 

resolução seja ela Modo B (escala de cinza) ou Doppler colorido é utilizado como 

método diagnóstico complementar à palpação transretal (Ginther & Utt, 2004). 

Tais parâmetros são: formato e espessura folicular (Pierson & Ghinter, 1985), 

flutuação folicular (Hughes et al., 1972), existência de partículas ecogênicas no antro 

folicular (Gastal et al., 1998; Pycock, 2003). 

Alterações na forma esférica do folículo podem ser notadas nos três dias que 

antecedem a ovulação, mas a frequência dessas alterações são maiores 24 e 12 

horas antes da ovulação (Gastal et al., 1998). 

As células da granulosa do folículo são identificadas como uma linha 

ecogênica que delimita o antro folicular (Gastal et al., 1998) e há aumento da 

espessura e ecogenicidade dessa linha conforme a ovulação se aproxima (Pierson & 

Ginther, 1985), sendo mais evidente 24 horas antes da ovulação (Carnevale, 1998). 
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Outra alteração ultrassonográfica observada no folículo dominante 3 dias 

antes da ovulação, é a formação e crescimento diário de uma banda anecóica entre 

as camadas de células da teca (Gastal et al., 1998; Chan et al., 2003). 

A ultrassonografia Doppler baseia-se em frequências, sendo estas 

frequências provenientes dos ecos gerados a partir das células sanguíneas em 

movimento, de modo que as frequências se alteram conforme estas células se 

movimentam em direção ao transdutor ou se afastam dele, assim, informações 

sobre características de vascularização são somadas as informações geradas pela 

ultrassonografia Modo B (Ginther & Utt, 2004). 

Ao realizar os exames em modo Doppler colorido, as frequências obtidas são 

processadas e apresentadas como áreas coloridas em tons de azul e vermelho para 

representar o movimento das células sanguíneas que se afastam ou se aproximam 

do transdutor, respectivamente, não sendo representações do fluxo sanguíneo 

venoso e arterial. (Ginther & Utt, 2004). 

Em relação ao fluxo sanguíneo do folículo pré-ovulatório, estudos mostraram 

aumento diário na vascularização da parede do folículo dominante enquanto se 

desenvolve e se aproxima o dia da ovulação (Gastal et al., 2006; Palmer et al., 2006; 

Gastal et al., 2007; Ginther et al., 2009). No entanto, no dia da ovulação e nas 4 e 6 

horas que antecedem a mesma, queda abrupta na perfusão sanguínea da parede do 

folículo pré-ovulatório é observada (Gastal et al., 2006; Ginther et al., 2007). 

O momento da ovulação é denominado dia zero (D0) e é geralmente utilizado 

como referência de tempo para eventos reprodutivos ou tratamentos pós-ovulação 

(Alonso, 2013). 

 

 

2.1.5 Progesterona (P4) 
 

Segundo Vanderwall (2011), a progesterona foi desta forma nomeada por ser 

um hormônio “pró-gestação”, pois nível adequado de progesterona e/ou 

progestágenos relacionados são essenciais para a manutenção da gestação na 

maioria dos mamíferos. 

A progesterona é um hormônio esteroide e, como todo hormônio esteroide, a 

mesma é derivada do colesterol (Vanderwall, 2011), o qual, enzimaticamente, é 

convertido em pregnenolona pelo complexo de clivagem citocromo P450 (Niswender 
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et al., 2000). Posteriormente, a pregnenolona é transportada para o retículo 

endoplasmático liso convertendo-se em progesterona por intermédio da enzima 

desidrogenase 3β-hidroxiesteroide e, a partir de então, difunde-se no sistema 

circulatório, é distribuída por todo o corpo e influencia a atividade de células alvo que 

contenham o receptor de progesterona específico (Vanderwall, 2011). 

Após a ovulação, dá-se início a fase luteal (diestro) (Brisko et al., 2011), onde 

há desestruturação e reorganização da parede folicular, ruptura da membrana basal 

com posterior invasão de fibroblastos e vasos sanguíneos da teca interna para o 

corpo lúteo em desenvolvimento, hipertrofia das células da granulosa (Bergfelt, 

2009; Gastal, 2011), diferenciação e crescimento das células luteais grandes e 

pequenas (Roberto da Costa et al., 2005), bem como proliferação de células não 

luteais (células do sistema imune e fibroblastos) (Tamanini & De Ambrogi, 2004; 

Roberto Da Costa et al., 2005; Ferreira-Dias et al., 2006). 

O corpo lúteo é o local de produção da progesterona, porém, após a formação 

da placenta em éguas gestantes, esta estrutura torna-se a fonte predominante de 

síntese e secreção de progesterona/progestágeno. (Allen, 2000) a partir de 150 a 

200 dias (Brisko et al., 2011). 

A concentração plasmática de progesterona supera 1 ng/ml 1 a 2 dias após a 

ovulação (Neely et al., 1979) e 2,16 ± 0,19 após o terceiro dia (Arruda et al., 2001), 

exercendo efeito inibitório na secreção de LH e não na secreção de FSH (Davies 

Morel, 2002). 

Quando a fêmea se encontra gestante, há a manutenção do corpo lúteo, 

mediada pela presença do embrião no lúmen uterino; caso contrário, o corpo lúteo 

regride sob a ação luteolítica da PGF2α produzida pelas glândulas endometriais 

(Arruda et al., 2001). 

A progesterona promove o encerramento dos sintomas de estro, mantém a 

fêmea não receptiva ao macho e prepara o útero para receber o embrião (Arruda et 

al., 2001), bem como promove mudanças no trato reprodutivo, tais como: tônus 

uterino e cervical elevados à palpação e morfoecogenicidade uterina homogênea na 

imagem ultrassonográfica durante o diestro  e estas (Arruda et al., 2001; Fleury et 

al., 2007), são características positivamente relacionadas com o aumento na 

concentração circulante de progesterona (Samper, 2009). 
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2.1.6 Luteólise 

 

A regressão do corpo lúteo ou luteólise é considerado evento reprodutivo 

fundamental durante o ciclo estral em animais de produção, incluindo éguas (Santos 

et al., 2015). 

Tal evento é representado pela diminuição da concentração plasmática de 

progesterona a partir da resposta do corpo lúteo perante a PGF2α produzida pelo 

endométrio por volta de 14 dias após a ovulação (Weems; Weems; Rande, 2006). 

Contudo, análogos sintéticos exógenos da PGF2α são amplamente utilizados na 

indução da luteólise e retorno ao estro em éguas (Ginther & Beg, 2012), quando 

aplicados por via intramuscular ou subcutânea 5 dias após a ovulação (Coffman & 

Pinto, 2016). 

A maioria das éguas submetidas à aplicação de PGF2α retornam ao estro 

entre 2 a 5 dias e ovulam 7 a 10 dias após o tratamento (Oxender et al., 1975). 

Entretanto, respostas individuais podem ser observadas no intervalo entre o 

tratamento com PGF2α e a ovulação, sendo que éguas que apresentam folículo pré-

ovulatório ao final da fase de crescimento podem ovular 48 a 72 horas após o 

tratamento (Coffman & Pinto, 2016). 

A ocitocina pode ter um papel na eficiência da PGF2α durante a luteólise em 

éguas (Ginther & Beg, 2012). Esse hormônio é sintetizado no hipotálamo, 

armazenado na hipófise posterior e secretado em pulsos (Tetzke et al., 1987; 

Vanderwall; Silvia; Fitzgerald, 1998). 

O corpo lúteo também pode sintetizar e secretar ocitocina durante o ciclo 

estral nos ruminantes domésticos (Ivell & Richter, 1984; Swann et al., 1984) e, 

aparentemente, o corpo lúteo de éguas não secreta ocitocina (Stevenson; 

Parkinson; Wathes, 1991). 

Ao final do processo de luteólise, a concentração de progestrerona declina 

alcançando níveis abaixo de 1 ng/ml, determinando-se o fim do processo 

(Stabenfeldt et al., 2009), em função da apoptose das células luteais que se inicia 10 

dias após a ovulação devido a degeneração das mitocôndrias, uma vez que tais 

células são responsáveis pela esteroidogênese (Al-Zi’abi et al., 2002). Foi detectado 

no tecido luteal após a fase inicial do diestro, o dobro da expressão da caspase-3 

(Ferreira-Diaz et al., 2007). 
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Ainda, a presença de macrófagos também foi notada no interior dos corpos 

apoptóticos e células luteais degeneradas (Al-Zi’abi et al., 2002). 

 

 

2.2 Múltiplas ovulações espontâneas 
 

O conhecimento das particularidades fisiológicas, especificamente da 

foliculogênese e da incidência de múltiplas ovulações, torna-se necessário para a 

prevenção de gestações gemelares (Carmo et al., 2002a), uma vez que as éguas 

raramente levam à termo gestações dessa natureza (Ginther, 1982); ou na 

otimização da eficiência reprodutiva e econômica em programa de transferência de 

embriões sendo extremamente satisfatório a recuperação de dois embriões ou mais 

(Carmo et al., 2002a). 

Equinos, bovinos e humanos são espécies monovulatórias, ou seja, apenas 

um folículo dominante se desenvolve a partir do mecanismo de divergência folicular 

(Gastal, 2011). Entretanto, em éguas, pode haver dois folículos dominantes com 

diâmetros ≥28–30 mm (Ginther, 1993; Ginther et al., 1996; Gastal et al., 1997; 

Ginther et al., 2004). 

Duplos folículos dominantes ocorrem como resultado da falha no mecanismo 

de divergência folicular entre os dois maiores folículos no final da fase comum de 

crescimento, de modo que o segundo maior folículo continua a crescer e torna-se 

dominante (Beg & Bergfeldt, 2011). 

Em determinadas raças, há maior incidência de múltiplas ovulações. 

Pimentel; Tarouco; Hammes (1995) descreveram a frequência de ovulações 

múltiplas em 3631 éguas da raça Crioula, predominantemente, que foram abatidas. 

A frequência média geral de ovulações múltiplas foi 7,1% (257/3631), duplas 6,5% 

(235/3631), tripla 0,5% (19/3631) e quádrupla 0,1% (3/3631). Quanto ao ovário 

específico das ovulações, 45% ocorreram no ovário esquerdo, 42% no ovário direito 

e 13% em ambos os ovários. 

Panzani et al. (2014) realizaram estudo retrospectivo de fatores que afetam a 

taxa de múltiplas ovulações, recuperação embrionária, qualidade e diâmetro 

embrionário de 198 éguas durante 10 estações reprodutivas em um programa de 

transferência de embriões e observaram que 52,51% (P<0,05) dos animais na faixa 

etária de 16 a 20 anos apresentaram ovulações múltiplas, sendo que os animais das 
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raças de salto (45,47%), diferiram estatisticamente (P<0,05), quando comparadas 

com as éguas das raças Standardbred (24,71%), Quarto de Milha (20,78%), Árabe 

(9,09%) e Haflinger (8,57%). As quatro últimas raças não apresentaram diferença 

estatística quando comparadas entre si.  

Losinno; Aguilar; Lisa (2000) estudando 197 éguas da raça Polo Argentino 

durante dois anos verificaram que 27,1% e 1,9% dos animais apresentaram dupla e 

tripla ovulação, respectivamente. 

Carmo et al. (2002a), avaliaram 829 ciclos de éguas da raça Brasileiro de 

Hipismo e constataram 390 (47%), 360 (43%) e 79 (9,5%) ciclos com ovulações 

simples, duplas e triplas, respectivamente. Ainda, foram recuperados 617 embriões, 

sendo 230 (37,2%), 306 (49,5%) e 81 (13,1%) embriões decorrentes de ovulações 

simples, duplas e triplas, respectivamente. Incidência de 53% de múltiplas ovulações 

foram observadas nesta raça. 

Davies Morel; Newcombe; Swindlehurst (2005), ao avaliar a idade e 

incidência de múltiplas ovulações em 752 éguas da raça Thoroughbred (1968 ciclos) 

durante três anos, concluíram que a idade exerce efeito significativo (P<0,05) sob a 

frequência de múltiplas ovulações, sendo: 20,7% em éguas de 2 a 4 anos, 35,6% 

em éguas de 17 a 19 anos e diminuindo a partir de 19 anos de idade. 

Marinone et al. (2017) não encontraram diferença estatística (P>0,05) ao 

comparar éguas jovens (3 a 10 anos de idade) e idosas (13 a 23 anos de idade) da 

raça Sela Argentina, ambas subférteis, quanto a incidência de múltiplas ovulações. 

Em éguas no período pós-parto a incidência de ovulações múltiplas 

apresenta-se 50% menor, quando comparadas a éguas solteiras (Ginther et al., 

1982). 

Pesquisas a respeito do perfil endocrinológico têm sido realizadas com foco 

na compreensão do desenvolvimento de um ou mais folículos dominantes em 

éguas. 

Ondas foliculares, com ausência de dupla ovulação, mas com um ou dois 

folículos dominantes, apresentaram concentrações plasmática similares de LH, 

estrógeno e inibina imunorreativa, diferindo apenas com relação ao nível plasmático 

de FSH que se mostrou baixo em éguas com dois folículos dominantes (Jacob et., 

2009). 

Ginther et al. (2009) constataram em éguas apresentando múltiplos folículos 

ovulatórios, os mesmos emergiram mais tarde e foram precedidos por folículos de 
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diâmetro ≥20 mm no início, aumento na concentração de LH precedendo a 

diminuição na concentração de FSH no dia e após, bem como aumento na 

concentração de estrógeno dois dias após a divergência folicular. 

Tais resultados suportam o conceito de que a alta concentração de LH antes 

da divergência folicular em determinadas éguas, favorece o desenvolvimento de 

múltiplos folículos estrógeno-competentes (≥20 mm) que resultam em múltiplas 

ovulações espontâneas 

O fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF1), presente no fluído 

intrafolicular, tem apresentado característica funcional (Ginther, 2016), uma vez que 

o tratamento intrafolicular com IGF1 no folículo subordinado, estimulou o mesmo a 

tornar-se dominante e a ovular em 24 de 31 (77%) éguas quando comparado ao 

tratamento intrafolicular com solução salina (24%) (Ginther et al., 2004; Ginther et 

al., 2008). Ainda, o IGF1 estimulou a dominância folicular em 8 dos 12 folículos 

subordinados, por 1 a 3 dias após o início da divergência (Ginther et al., 2008). 

Este resultado é consistente com a manutenção da capacidade de 

dominância pelo folículo subordinado por vários dias após o início da divergência 

(Ginther, 2016). 

 

 

2.3 Efeito da aplicação da hCG sobre a resposta ovulatória de éguas 

 
A hormonioterapia aplicada à indução da ovulação em éguas é um método de 

otimização da ovulação, contribuindo para minimizar o número de vezes que uma 

égua necessita ser coberta naturalmente ou inseminada durante um ciclo estral. É 

efetiva quando existe alta demanda de sêmen de determinado garanhão, quando 

existe número limitado de sêmen criopreservado de garanhões que vieram a óbito 

ou que residem em outros países. Além disso, reduz os custos inerentes ao 

transporte do sêmen refrigerado e auxilia na sincronização entre doadoras e 

receptoras de embriões (Squires, 2008). 

Segundo Newcombe (2011), a utilização da Gonadotrofina Coriônica Humana 

(hCG) como promotora da ovulação em éguas, foi sugerida pela primeira vez por 

Frad Day em 1939. Dede então, passou a ser um fármaco amplamente utilizado no 

manejo reprodutivo e, embora outros fármacos que apresentem a mesma função 

(análogos do GnRH) estejam disponíveis, a hCG ainda é o fármaco de eleição para 
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induzir a ovulação (Newcombe, 2011), podendo ser utilizada de forma isolada ou 

associada ao acetato de deslorelina (análogo do GnRH) (Seneda et al., 2014). 

A hCG é formada nas vilosidades coriônicas da placenta humana sendo 

detectada poucos dias após a concepção, atingindo um pico por volta dos 35 a 50 

dias de gestação (Newcomb, 2011) e pertence ao grupo dos hormônios 

glicoproteicos, que incluem o LH, FSH e TSH (hormônio estimulante da tireóide) 

(Stenman et al., 2006), possui 237 aminoácidos dispostos em duas unidades: α e β 

(Cole, 2009), característica esta, inerente aos hormônios desta classe, sendo a 

subunidade β responsável pela atividade biológica da hCG (Lapthorn et al., 1994). 

Por apresentar atividade semelhante ao LH, promove a ovulação, 

desenvolvimento do corpo lúteo (Patton & Stouffer, 1991) e aumento na 

concentração sérica de progesterona produzida pelo corpo lúteo (Fleury et al., 

2007). 

A hCG, quando aplicada durante a fase estrogênica da égua, promove a 

ovulação com 24 a 48 horas (Wilson et al., 1990), 36 horas (Squires, 2008), 36 a 48 

horas após a aplicação (Brisko et al., 2011), contudo, necessita-se a presença de 

um folículo ≥35 mm de diâmetro e edema endometrial para a indução da ovulação 

(Samper, 2008). 

Com relação à aplicação repetidamente da hCG durante a estação 

reprodutiva para indução da ovulação em éguas matrizes, doadoras e receptoras de 

embriões, há controvérsia quanto a sua eficácia. Wilson et al. (1990) estudaram os 

efeitos de 5 aplicações seguidas da hCG (2500 UI, IV) na presença de um folículo 

de 35 mm durante 5 ciclos sucessivos em 14 éguas. Após 5 aplicações da hCG, a 

média de tempo até ovulação nas éguas tratadas foi significativamente menor 

(P<0,01) do que nas éguas do grupo controle para todos os ciclos. Todas as éguas 

que foram submetidas a aplicações sucessivas da hCG desenvolveram níveis 

significantes de anticorpos anti-hCG, sendo detectados no plasma sanguíneo até 

135 dias após 1 a 4 aplicações do fármaco. A presença de anticorpos anti-hCG no 

plasma sanguíneo não parece estar associado com o aumento no tempo até a 

ovulação e a administração consecutiva da hCG não inibiu a ovulação, bem como 

não interferiu na taxa de prenhez, uma vez que essa foi de 85,7% e 83,3% nas 

éguas do grupo tratadas e do grupo controle, respectivamente. Nesse estudo, 20% 

das éguas ovularam 24 horas e 60% 48 horas após aplicação da hCG. 
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Newcombe (2011), cita Newcombe & Wilson (2007) realizaram análise 

retrospectiva de 32 éguas que foram submetidas a aplicação de 2500 UI de hCG 

intravenosamente de 5 a 16 vezes ao longo de 7 estações reprodutivas para indução 

da ovulação. Em torno 80,2% das éguas ovularam entre 48 e 72 horas após a 

aplicação e, quando os tratamentos foram divididos entre éguas recebendo 5 a 8 ou 

9 a 16 aplicações, a resposta entre 48 e 72 horas foram 83,5% e 83,2%, 

respectivamente. 

McCue et al. (2004), estudaram resultados provenientes de 797 éguas 

submetidas ao total de 1321 aplicações da hCG, em doses de 2500 UI. Segundo os 

autores, 78,4% das ovulações ocorreram dentro de 48 horas e o concluem que a 

hCG não deve ser utilizada mais do que 2 vezes na mesma égua durante a mesma 

estação reprodutiva, pois houve declínio da eficácia do fármaco na promoção da 

ovulação. 

Novamente, McCue et al. (2007) confirmaram a eficácia da indução da 

ovulação com a hCG após 48 horas da sua aplicação. Neste estudo, 88,3% de 128 

éguas submetidas ao tratamento ovularam, sendo importante salientar que as éguas 

receberam um limite de 2 aplicações da hCG no ano. 

Siddiqui et al. (2009) observaram que éguas apresentando anticorpos anti-

hCG não sofrem aumento nas concentrações plasmáticas de LH e no fluxo 

sanguíneo da parede folicular ou redução nas concentrações plasmáticas e 

intrafoliculares de estrógeno após a aplicação da hCG (2500 UI, IV). 

 Gastal et al. (2006) testando a eficácia de 3 doses diferentes (2500, 1500 e 

500 UI, IV) da hCG como promotora da ovulação entre 24 e 48 horas após sua 

aplicação na mesma estação reprodutiva, concluíram que as duas primeiras doses 

não diferiram significativamente quando comparadas entre si. Entretanto, quando os 

mesmos autores concluíram que a dose de 500 UI da hCG promoveu a ovulação em 

um período de tempo (82,6 ± 8,5 horas) significativamente superior as outras doses 

testadas neste estudo. Ainda, os autores concluem que aplicações repetidas da hCG 

em 3 ciclos estrais ao longo da estação reprodutiva não acarreta em alteração na 

eficácia do fármaco em questão. 
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2.4 Folículo hemorrágico anovulatório 

 
A ovulação em éguas é vista como um processo complexo de eventos com a 

elevação da concentração de LH ocasionando a ruptura do folículo pré-ovulatório 

(>30 mm), extrusão do fluído folicular, células da granulosa e complexo cumulus-

oócito na fossa da ovulação, ocorrendo de 24 a 48 horas antes do término do estro 

(Gastal & Gastal, 2011). 

Falhas no processo ovulatório resultam em diminuição da eficiência 

reprodutiva e, consequentemente, perdas econômicas (McCue, 2011), uma vez que, 

anteriormente à detecção de falha ovulatória, a égua pode ter sido submetida a 

terapia hormonal, procedimentos terapêuticos (uso de antimicrobianos, lavagens 

uterinas), inseminação artificial (custos de colheita, manipulação e envio de sêmen), 

bem como taxa de estadia em centros de reprodução assistida. 

A maioria dos folículos anovulatórios estão associados com hemorragia e 

posterior luteinização, sendo chamados de folículos hemorrágicos anovulatórios 

(FHAs) e inicialmente o sangue não coagula devido à fatores anticoagulantes 

semelhantes a heparina que estão presentes no fluído folicular equino (Stangroom & 

Weevers, 1969).  

A incidência de FHAs é maior durante o início (5%) e final (20%) da estação 

reprodutiva, respectivamente (Ginther et al., 2007b), no entanto, FHAs são mais 

comuns em éguas idosas e podem ocorrer repetidamente no mesmo indivíduo 

(Gastal & Gastal, 2011). 

Ginther et al. (2006) estudando a formação de FHAs em 14 éguas pôney de 

faixa etária entre 4 e 16 anos e denominando como dia zero (D0) a formação de 

FHAs, não encontraram diferenças significativas (P>0,05) entre os grupos 

(apresentando ou não FHAs) nas concentrações sistêmicas de P4, LH ou FSH antes 

do D3, porém, no D-3, a concentração de estradiol foi significativamente maior 

(P<0,05) no grupo de éguas apresentando FHAs. A porcentagem de sinais color-

Doppler como indicativo de fluxo sanguíneo em torno da circunferência do folículo, 

foi significativamente maior (P<0,03) no D-1 em éguas apresentando FHAs (90 ± 

4%) quando comparadas ao grupo que não apresentaram FHAs (69 ± 7%). 

Segundo Burden et al. (2015) a PGF2α é um fármaco rotineiramente utilizado 

no manejo reprodutivo para induzir a luteólise e retorno ao estro e os mesmos 

avaliaram formação de FHAs em 275 éguas (520 ciclos estrais) da raça Quarto de 
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Milha após a aplicação de cloprostenol sódico (análogo sintético de PGF2α) (250 µg, 

IM). Neste estudo os autores constaram a incidência de 2,5% (13/520 ciclos estrais) 

de FHAs. 

McCue & Squires (2002), observando 1845 ciclos estrais (721 éguas) durante 

5 anos para avaliar a incidência de FHAs, concluíram que a ovulação do folículo 

dominante ocorreu em 91,8% das ocasiões (1694 ciclos estrais) e que 8,2% dos 

ciclos (151 ciclos estrais) apresentaram a formação de FHAs, sendo este último, 

precedido pelo desenvolvimento de edema endometrial em 78,3% dos casos. O 

aumento da idade das éguas exerceu efeito significativo (P<0,05) sob a incidência 

de FHAs; éguas de 6 a 10 anos apresentaram 4,4% de FHAs nos ciclos estrais 

estudados e 13,1% em éguas de 16 a 20 anos de idade, sendo que a média da faixa 

etária de éguas que apresentaram FHAs foi 15,4 ± 5,5 anos. 

Contrastando aos resultados de idade descritos no parágrafo acima, Cuervo-

Arango & Newcomb (2009) não observaram efeito significativo (P>0,05) da idade ao 

comparar um total de 765 ciclos estrais de (207 éguas) éguas apresentando (12 ± 

1,3 anos) ou não (10,5 ± 1,5 anos) FHAs. 

Ginther et al. (2008) induziram a onda folicular e luteólise por meio da ablação 

de folículos ≥6 mm e com a aplicação de PGF2α para avaliar a incidência de FHAs. 

Neste estudo, as éguas foram divididas conforme a faixa etária em: jovem, 5 a 6 

anos (n= 7); intermediária, 10 a 14 anos (n= 8) e idosas, ≥18 anos (n= 8). Não houve 

efeito significativo (P>0,05) da idade quando a comparação foi feita entre o grupo de 

éguas que ovularam (13,6 ± 1,6 anos; n= 36) e éguas que apresentaram FHAs (13,9 

± 2,7 anos; n= 9). As éguas com FHAs, independentemente da idade, apresentaram 

concentração de LH significativamente maior (P<0,05) do que éguas que ovularam 

normalmente. Ainda, ondas foliculares induzidas pela ablação folicular e aplicação 

da PGF2a (20%) apresentaram aumento significativo (P<0,007) na formação de 

FHAs quando comparada a ondas foliculares espontâneas (2%). 

 

 

2.5 Cistos endometriais (cistos uterinos) 

 
Cistos endometriais, também denominados cistos uterinos, são estruturas 

preenchidas por líquido e podem estar presentes em casos de integridade ou 
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inflamação endometrial crônica (Kenney & Ganjam, 1975), sendo classificados de 

acordo com a origem em glandulares ou linfáticos (Stanton et al., 2004). 

Os cistos endometriais glandulares são localizados na lâmina própria do 

endométrio e são decorrentes do efeito estrangulador nos casos de fibrose 

periglandular (Kenney & Ganjam, 1975; Kenney, 1978), podendo atingir 1 cm de 

diâmetro (Stanton et al., 2004). Ainda, éguas portadoras de cistos endometriais 

glandulares podem desenvolvê-los como resultado de hiperestrogenemia, 

semelhante aos casos de hiperplasia endometrial cística humana e canina (Wilson, 

1985).  

Os cistos endometriais linfáticos têm seu início como estruturas microscópicas 

que aumentam seu tamanho podendo chegar aos 20 mm de diâmetro (Kenney & 

Ganjam, 1975; Bracher et al., 1996), projetando-se na superfície do endométrio ou 

miométrio como uma coleção líquida de fluído linfático (Stanton et al., 2004), 

cilíndricos ou esféricos (Wilson, 1985; Wolfsdorf, 2002), sendo, normalmente, 

resultado da obstrução de um vaso linfático (Wolfsdorf, 2002). 

A incidência de cistos endometriais aumenta de acordo com o número de 

partos, bem como com a idade, principalmente a partir dos 10 anos (Bracher et al., 

1992; Bilkslageret al., 1993). 

Wilson (1985), citado por Stanton et al. (2004), conduziu um estudo com 310 

éguas com suspeita de patologia uterina e observou uma incidência de 55,5% (172) 

de éguas portadoras de cistos endometriais. 

Thannus & Thun (1995), examinaram 259 éguas Thoroughbred para verificar 

a presença de cistos endometriais, bem como a taxa de prenhez. A incidência de 

cistos endometriais foi de 22,4%. Na observação de 95 cistos endometriais, 87,4% 

estavam localizados na porção média e posterior de ambos os cornos uterinos com 

diâmetro variando de 3 a 48 mm. Ao realizar a divisão dos grupos de acordo com a 

faixa etária, os autores observaram aumento significativo (P<0,01) no número de 

cistos endometriais com o avanço da idade, 4,3% das éguas com menos de 7 anos, 

29,1% em éguas de 7 a 14 anos e 73,1% em éguas com mais de 14 anos de idade 

apresentaram cistos, respectivamente.  

A taxa de prenhez aos 14 e 40 dias foi significativamente menor (P<0,01) em 

éguas portadoras de cistos endometriais (77,6% e 71,4%), quando comparadas as 

éguas que não apresentaram cistos endometriais (91,5% e 88,0%) (Thannus & Thun 

1995). 
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Miyakoshi et al. (2012) estudaram a taxa de perda embrionária precoce entre 

17 e 35 dias em 1476 éguas da raça Thoroughbred criadas no Japão entre 2007 a 

2009. Éguas portadoras de cistos endometriais apresentaram aumento significativo 

(P=0,0012) na taxa de perda embrionária precoce (13,2%; 16/121) quando 

comparadas com éguas que não portavam cistos (5,1%; 69/1355). Os autores ainda 

constataram, que os animais com idades menores ou iguais a 13 anos que 

apresentaram cistos endometriais (17,0%; 9/53), tiveram um aumento significativo 

(P=0,0013) na taxa de perda embrionária comparados aqueles que não 

apresentaram (4.7%; 54/1155). Curiosamente, nas éguas com idades superiores a 

13 anos e que apresentaram cistos endometriais (10,3%; 7/68), não houve aumento 

significativo na taxa de perda embrionária precoce (10,3%; 7/68) quando 

comparadas as éguas que sem cistos endometriais. 

Ferreira et al. (2008) avaliaram a perfusão vascular através da 

ultrassonografia Doppler em éguas apresentando cistos endometriais. Os autores 

concluíram que a perfusão vascular uterina foi significativamente menor (P<0,0001) 

na região dos cistos endometriais de éguas que os apresentaram. 

Neste estudo, os autores verificaram que a frequência de cistos endometriais 

aumentou significativamente (P<0,05) conforme a progressão da idade, sendo que, 

em éguas com idades superiores a 14 anos, a frequência aumenta. 

O tamanho da área cística interna foi maior (P<0,02) em éguas com idade 

superior a 14 anos (523 ± 165 mm2) do que em éguas entre 7 e 14 anos (121 ± 47 

mm2). Com relação a localização dos cistos endometriais, existiam mais cistos 

compreendendo uma maior área (P<0,0001) nos segmentos central e transição 

corpo/cornos do que nas extremidades do útero. 

Os cistos endometriais podem ser formados em qualquer porção do útero ou 

da cérvix (Kenney, 1975; Bracher et al., 1992; Thannus & Thun, 1995), entretanto, 

no corpo e próximo a bifurcação dos cornos uterinos há maior incidência (Brook & 

Frankel, 1987; Thannus & Thun, 1995; Ragon, 1996; Wolfsdorf, 2002), sendo 

importante clinicamente, uma vez que a transição entre o corpo e cornos uterinos é 

o local de fixação da vesícula embrionária (Stanton et al., 2004). 

A fixação inadequada da vesícula embrionária, adjacente aos cistos 

endometriais pode resultar em diminuição do fluxo sanguíneo e nutrientes, 

ocasionando a perda embrionária precoce. Por outro lado, a restrição da mobilidade 

da vesícula embrionária, pode acarretar a um aumento de PGF2α e, 
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consequentemente luteólise, anormalidades na formação da placenta e não 

formação de cálices endometriais no local dos cistos endometriais (Stanton et al., 

2004). 

 

 

2.6 Endometrite pós-cobertura 

 
Por ser considerada uma das causas de subfertilidade em éguas, a 

endometrite pós-cobertura é intensamente estudada a fim de elucidar quais fatores 

predispõem ao aumento na incidência desta patologia, bem como quais opções 

preventivas e terapêuticas podem ser utilizadas quando a mesma se faz presente. 

O embrião equino chega ao útero 5 dias após a ovulação (Hinrichs & Choi, 

2012) e o mesmo necessita de um ambiente uterino adequado para seu 

desenvolvimento, pois O	 aumento na produção e liberação de	 PGF2α, como 

consequência do processo inflamatório, pode causar luteólise precoce e 

subsequente perda embrionária (Neely et al., 1979).	

A endometrite induzida pela cobertura é uma reação inflamatória fisiológica na 

égua, acreditando ser uma resposta essencial para a eficiência na remoção de 

bactérias e do excesso de espermatozoides que adentram o útero (Troedsson, 

2006).  

As éguas que possuem útero saudável, a inflamação diminui em 48 horas 

(Woodward & Troedsson, 2012), sendo que de 10 a 15% das éguas apresentam 

acúmulo de líquido de 24 a 36 horas após a cobertura (Zent et al., 1998).  

Pequena quantidade de líquido intrauterino é considerado normal na fase 

estrogênica (Borba et al., 2012; Katila, 2012), no entanto, de acordo com Brisko et 

al. (2003), ≥2 cm de líquido durante o estro ou após a inseminação artificial, indica 

uma deficiência no clearance uterino, bem como necessidade de intervenção. 

O clearance físico pode ser dificultado devido a anormalidades anatômicas 

como útero “penduloso” (abaixo da cavidade pélvica), incompetência cervical ou 

alterações degenerativas, tais como: diminuição da contratilidade uterina, elastose 

vascular ou linfangiectasia (LeBlanc, 2010). 

Os primeiros espermatozoides podem ser encontrados no oviduto de éguas 

em um período de tempo que varia de 30 minutos a 4 horas (Bader, 1982; Scott, 

2000) e a eliminação tem início simultaneamente ao seu transporte em virtude do 
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aumento da contração uterina 5 a 10 minutos após a monta, transportando os 

espermatozoides até o oviduto ou eliminando-os para o meio externo (Katila, 2012). 

As contrações imediatas do útero após a monta natural ou inseminação 

artificial, são iniciadas por estímulos mecânicos na vagina e cérvix, mediando a 

liberação neurogênica de ocitocina (Madill et al., 2000); ainda, a presença de fluido 

dentro do útero continua a estimular as contrações uterinas (Campbell & England, 

2004; Sinnemaa et al., 2005). 

As células polimorfonucleares (PMNs) são as primeiras células que infiltram 

rapidamente o tecido inflamado por estarem em grande quantidade na corrente 

sanguínea (Katila, 2012) e pela presença do estrógeno, realizando fagocitose 

(Kaeoket et al., 2002).  

Os espermatozoides no útero também induzem uma rápida quimiotaxia de 

células polimorfonucleares (PMNs), detectadas no útero de éguas 30 minutos, 

atingem um pico entre 4 e 8 horas, permanecem elevadas por 24 horas. No entanto, 

48 horas após a inseminação artificial, pequena quantidade pode estar presente 

(Katila, 1995). 

Na busca por melhor compreensão dos fatores que levam a um aumento na 

incidência de endometrite pós-cobertura, estudos têm sido conduzidos com atenção 

especial à viabilidade, concentração, volume, tipo de processamento, diluidores, 

presença do plasma seminal, bem como local e técnica de deposição do sêmen 

(Katila, 2012). 

Fiala et al. (2002), ao estudarem a intensidade da resposta inflamatória 2, 4 e 

24 horas após infusão uterina de 20 ml de plasma seminal ou 20 ml de diluidor de 

sêmen à base de leite desnatado, ambos aumentaram similarmente a quantidade de 

leucócitos 2 e 4 horas após a infusão uterina, entretanto, 24 horas após a infusão 

uterina do diluidor de sêmen à base de leite desnatado, a resposta inflamatória foi 

significativamente maior (P<0,02) do que pelo plasma seminal (150x106 de 

leucócitos), sendo 468x106  de leucócitos contados. 

Portus et al. (2005) realizaram um estudo em 41 éguas com idade média de 9 

anos, divididas em dois grupos para inseminação artificial com 50x106 de 

espermatozoides em 4 ml de diluidor à base de leite desnatado (Grupo 1) ou 3,5 ml 

de plasma seminal e 0,5 ml de diluidor à base de leite desnatado (Grupo 2). A 

quantidade de células polimorfonucleares (PMNs) 6 horas após a inseminação 

artificial foi significativamente maior (P<0,001) para o Grupo 2 do que para o Grupo 
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1, sendo: próximo de 2x106 de PMNs/ml e 500x103 PMNs/ml, respectivamente. A 

contratilidade uterina, avaliada por meio da ultrassonografia 10 minutos e 6 horas 

após a inseminação artificial, foi significativamente maior (P<0,032) e (P<0,044), 

respectivamente, para os animais do Grupo 1 quando comparado ao Grupo 2. 

Palm et al. (2008) investigaram a resposta inflamatória uterina de 8 éguas que 

tiveram o endométrio exposto a solução salina fosfatada tamponada (PBS), plasma 

seminal e diluidor de sêmen à base de leite desnatado ou gema de ovo, no estro 

durante 4 ciclos consecutivos em ordem alternada. A quantidade de PMNs foi 

significativamente menor (P<0,01) após a infusão de diluidor à base de gema de ovo 

(23 ± 10) comparado ao PBS (59 ± 21) e ao diluidor à base de leite desnatado (69 ± 

21). Todos os tratamentos realizados aumentaram a expressão de interleucinas (IL)-

1β e 6, fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e cicloxigenase-2 (COX-2) no 

endométrio quando comparado aos valores pré-experimento, uma vez que todas as 

éguas foram submetidas à coleta de fragmento uterino para exame histopatológico. 

A expressão de RNAm COX-2 foi significativamente maior (P<0,04) após a infusão 

uterina do diluidor de sêmen à base de leite desnatado comparado ao PBS. 

Serrano-Recalde (2014) avaliou a resposta inflamatória uterina por meio da 

citologia endometrial após a inseminação artificial com sêmen criopreservado de alta 

(membrana plasmática intacta, acrossoma intacto e alto potencial mitocondrial) e 

baixa qualidade (membrana plasmática lesada, acrossoma lesado e baixo potencial 

mitocondrial), bem como a taxa de prenhez em um segundo experimento. Não foi 

encontrado efeito de tratamento (P=0,463) (mimetização da inseminação, infusão de 

diluidor à base de leite desnatado, sêmen de alta e baixa qualidade) ou tempo 

(P=0,085) (imediatamente antes da inseminação artificial, 2, 6, 12, 24 e 48 horas 

após a inseminação artificial) entre os grupos em qualquer momento de avaliação, 

bem como não houve interação tempo x tratamento (P=0,650) para os valores de 

índice de resistividade.  

Em relação à quantidade de células PMNs encontradas na amostra de 

citologia endometrial, as éguas submetidas à inseminação artificial com sêmen de 

baixa qualidade apresentaram resposta inflamatória significativamente (P<0,05) 

maior (76,41 ± 5,89%) quando comparado ao grupo de éguas submetidas à infusão 

somente de diluidor de sêmen à base de leite desnatado (20,2±6,57%) e ambos não 

diferiram estatisticamente (P>0,05) dos grupos controle (35,58 ± 6,36%) e 
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inseminados com sêmen de alta qualidade (47,87 ± 10,59%) (Serrano-Recalde, 

2014). 

Em um segundo experimento realizado pela autora citada acima, não houve 

diferença estatística entre os grupos (P=0,45), no entanto, a maior porcentagem de 

células PMNs encontrada foi no grupo de éguas submetidas a inseminação com 

sêmen de baixa qualidade (72,19 ± 3,94%), e a menor porcentagem foi no grupo de 

éguas submetida à infusão diluidor de sêmen à base de leite desnatado (59,76 ± 

7,04%). Ainda, segundo a autora, com relação a taxa de prenhez, não foi observada 

diferença estatística (P=0,36) no que se refere a qualidade do sêmen, sendo: 

81,82% de prenhez quando se utilizou o sêmen de alta qualidade e 54,55% de 

prenhez quando se utilizou o sêmen de baixa qualidade, embora a diferença 

numérica tenha sido grande. 

Barbarcini e colaboradores (2003), objetivando verificar a incidência de líquido 

uterino em éguas após 496 inseminações artificiais, realizadas apenas uma vez em 

cada ciclo 4 a 8 horas antes ou após a ovulação, com sêmen criopreservado, 

verificaram que éguas sub-férteis (64/167; 38,3%) apresentaram maior (P<0,05) 

incidência de líquido uterino após a inseminação artificial quando comparadas com 

éguas solteiras (34/172; 19,7%) e éguas com potro ao pé (28/157; 17.8%), bem 

como em éguas com idade entre 10 e 16 anos (P<0,05) do que éguas com idade 

entre 3 e 9 anos.  

A taxa de prenhez por ciclo foi significativamente menor (P<0,05) em éguas 

que apresentaram líquido uterino quando comparadas às éguas que não 

apresentaram (57/126, 41,9%) ou aquelas que apresentaram (188/360; 56,2%) 

pequena quantidade de líquido uterino após a inseminação artificial (menos do que 

20 mm) (Barbacini et al., 2003). 

Guvenc et al. (2004), avaliaram o efeito da concentração espermática de 

sêmen criopreservado e o local de deposição sob a resposta inflamatória de 32 

éguas. As éguas que foram inseminadas com concentração de 20x106 de 

espermatozoides próximos à junção útero-tubárica, apresentaram acúmulo de 

líquido uterino após a inseminação artificial significativamente menor (P<0,05) 

comparadas às outras éguas inseminadas artificialmente com 20x106 ou 200x106 de 

espermatozoides no corpo do útero ou 200x106 de espermatozoides próximo a 

junção útero-tubárica. Nenhuma diferença significativa (P>0,05) em relação à 

quantidade (x106/ml) de PMNs foi encontrada entre os grupos. 
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2.7 Perda embrionária precoce 

 
A perda embrionária precoce ocorre com maior frequência (48% e 20%) entre 

14 e 28 ou 42 dias após a ovulação, respectivamente (Woods et al., 1987). 

Os equinos, contrastando com outras espécies domésticas, permanecem no 

rebanho por longo período de tempo, independentemente de sua eficiência 

reprodutiva, sendo comum encontrarmos indivíduos com idades superiores a 20 

anos inseridos em rebanhos (Ball, 2011). 

A partir dos 14 anos de idade, a eficiência reprodutiva de éguas declina e, 

consequentemente, há aumento na incidência de perda embrionária precoce (até 40 

dias) (Woods et al., 1987; Morris & Allen, 2002; Allen et al., 2007), sendo relatado 

por Vanderwall & Newcombe (2007) índice de 7,7% de perda embrionária precoce. 

Taxa relativamente alta de perda embrionária precoce parece ocorrer antes 

da entrada do embrião no útero, sendo caracterizado como um período crítico para o 

desenvolvimento do embrião, o seu trânsito no oviduto (Ball et al. 1989). 

Ball et al. (1989) avaliaram a viabilidade embrionária transferindo, embriões 

colhidos do oviduto de éguas jovens e idosas, para receptoras jovens. Os autores 

verificaram uma diminuição significativa (P<0,05) na sobrevivência embrionária de 

embriões colhidos do oviduto de éguas idosas e a taxa de fertilização, baseada na 

taxa de recuperação de embriões 4 dias após a ovulação, foi 96% e 81% para éguas 

jovens e idosas, respectivamente. 

Ainda, estudando a importância do oviduto no desenvolvimento embrionário, 

Van Niekerk & Gerneke, (1966), Lantz et al. (1998) e Allen et al. (2006), citados por 

Ball (2011), descrevem a presença de massas ou plugs no oviduto que obstruem o 

trânsito do embrião até o útero e não se sabe ao certo a sua origem, mas, há a 

hipótese de que sejam agregados de colágeno e fibroblastos do tecido conectivo 

que adentram o oviduto no momento da ovulação (Lantz et al., 1998). 

A endometrite crônica degenerativa é a alteração das glândulas uterinas e do 

estroma que a circunda, sendo caracterizada pela fibrose endometrial periglandular 

e estromal (Hoffmann et al., 2009). Woodward et al. (2012) avaliando a 

susceptibilidade à endometrite pós cobertura, verificaram que o escore da biópsia 

endometrial e a idade foram associados com o acúmulo de líquido após a 

inseminação (P<0,001), bem como conforme a idade da égua aumentou, o escore 

da biópsia endometrial também aumentou significativamente (P<0,001). 
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Estes achados são importantes, visto que, após a chegada do embrião no 

útero, o mesmo necessita de um ambiente uterino adequado para seu 

desenvolvimento, sendo dependente da secreção (histotrofo) das glândulas 

endometriais que o nutri, evitando a perda embrionária precoce (Ginther, 1992). 

Conforme descrito no tópico de ovulações múltiplas, as maiores taxas de 

gestações gemelares ocorrem em éguas de raças que apresentam maior incidência 

de ovulações múltiplas e, devido ao uso do exame ultrassonográfico como método 

diagnóstico complementar, a identificação de ovulações múltiplas, bem como a 

presença de uma ou mais vesícula embrionária 14 dias após a ovulação, facilita a 

escolha da melhor conduta a ser adotada nesses casos. 

Normalmente, a redução manual da vesícula embrionária pode ser realizada 

por meio da pressão exercida pelos dedos polegar e indicador no local onde a 

vesícula embrionária foi visualizada previamente por meio da ultrassonografia ou 

conduzindo-a até a extremidade do corno uterino para efetuar o esmagamento 

(Pereira et al., 2014). 

De acordo com Pascoe et al. (1987), a redução manual de uma das vesículas 

antes da fixação no endométrio não aumenta a taxa de perda embrionária precoce 

uma vez que a gestação gemelar foi diagnosticada em 245 de 1716 ciclos estrais de 

éguas da raça PSI e submetida ao procedimento de redução manual de uma das 

vesículas antes da fixação no endométrio; 4% (10) perderam a gestação 

remanescente entre 7 e 10 dias após a redução manual. 

Segundo os autores, a técnica de redução manual, comumente utilizada, 

acarreta a liberação de PGF2α e rotineiramente a aplicação de progestágenos 

exógenos e/ou anti-prostaglandínicos são recomendados após o procedimento. 

Tendo em vista, o alto grau de diferenciação do espermatozoide, isto implica 

que, cada compartimento celular que o compõe, devem encontrar-se intactos, 

responder a sinais intra e extracelulares apresentar motilidade, atividade 

mitocondrial que supra a demanda de energia necessária na motilidade, membranas 

acrossomais intactas, receptores que permitam a ligação da célula à zona pelúcida e 

ao oolema, bem como possuir integridade de DNA e sustentar o desenvolvimento 

embrionário (Graham & Moce, 2005; Holt, 2009; Arruda et al., 2015). 

Evenson (2016), em revisão detalhando os efeitos da integridade do DNA 

paterno na fertilidade, cita Kenney et al. (1995), o qual dividiram garanhões 

conforme a fertilidade e integridade do DNA em 4 classes: fértil (taxa de prenhez: 
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86%; índice de fragmentação da cromatina: 16%), subfértil (taxa de prenhez: 38%; 

índice de fragmentação da cromatina: 28%), anormal geneticamente (taxa de 

prenhez: 37%; índice de fragmentação da cromatina: 39%) e funcionalmente estéril 

(taxa de prenhez: 0,5%; índice de fragmentação da cromatina: 41%). 

 

 

2.8 Involução Uterina 

 

Os eventos relacionados ao parto, liberação dos anexos fetais e ao processo 

de involução uterina envolvem a combinação de fatores, tais como a redução do 

tamanho uterino, remoção de debris, contração glandular, apoptose e proliferação 

celular, desempenhando papel fundamental no processo involutivo, uma vez que 

levam à alteração da superfície endometrial e retorno ao seu estado fisiológico pré-

gestacional, com a finalidade de proporcionar um ambiente favorável ao 

desenvolvimento embrionário (Takamoto; Leppert; Yu, 1998; Salamonsen, 2003; 

Stanton, 2011). 

Durante gestações e partos sem complicações, o útero retorna ao normal em 

termos de tamanho e conteúdo líquido em torno de 7 dias após o parto, no entanto, 

o exame histológico indica que a involução uterina ocorre por volta dos 14 dias 

(Stanton, 2011). 

Lemes et al. (2017) constataram uma redução significativa (P<0,05) no 

diâmetro uterino durante os primeiros 7 dias pós-parto e uma diminuição na taxa de 

involução uterina a partir deste período, sendo que, a involução tornou-se completa 

21 e 24 dias após o parto no corno não gestante e gestante, respectivamente. O 

fluído intrauterino esteve presente em grande quantidade nos 2 primeiros dias após 

o parto seguido por uma diminuição significativa (P<0,05) entre 4 e 7 dias. Não foi 

observado fluído intrauterino 16 dias após o parto ou após o terceiro dia pós-

ovulação. 

Com o objetivo de acelerar o processo de involução uterina, Gunduz et al. 

(2008) compararam o efeito da aplicação de dois fármacos ecbólicos, ocitocina e 

PGF2α, 12 horas após o parto e observaram que o diâmetro uterino médio, avaliado 

por meio da ultrassonografia, não apresentou diferença significativa (P>0,05) quando 

os animais foram submetidos aos tratamentos. 
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Com o mesmo objetivo dos autores anteriores, porém, realizando-se a 

lavagem uterina com solução salina estéril, Blanchard et al. (1989) concluíram que 

não houve efeito significativo (P>0,05) sob o diâmetro do corpo ou corno uterino que 

se desenvolveu a gestação, presença de fluido uterino, bem como nas 

características histológicas do útero. 

 

 

2.9 Primeiro estro e ovulação pós-parto (cio do potro) 

 
O período pós-parto das éguas é extremamente importante, pois o tempo de 

gestação equino é longo, assim, o intervalo entre o parto, bem como o 

estabelecimento de uma nova gestação, deve ser curto a fim de otimizar a produção 

de uma progênie ao ano. A égua é a única entre os animais domésticos que 

apresenta retorno à atividade cíclica ovariana em curto período de tempo, sendo que 

o primeiro estro fértil, comumente chamado de cio do potro, e a primeira ovulação 

ocorrem entre 6 e 20 dias após o parto, respectivamente (Nagy et al., 1998). Esse 

fenômeno tem início devido ao aumento da concentração de FSH antes do parto, de 

LH periférico e armazenado na pituitária após o parto (Ginther, 1992; Blanchard & 

Varner, 1993; Nagy et al., 1998). 

Alguns aspectos relacionados à fertilidade no primeiro estro pós-parto devem 

ser considerados, entre eles: ausência de distocia, rápida eliminação dos anexos 

fetais, rápida involução uterina com eliminação do lóquio e retorno a atividade cíclica 

ovariana (Blanchard & Macpherson, 2011). 

De modo geral, pesquisadores relatam uma baixa taxa de prenhez (em média 

20%) em éguas cobertas no primeiro estro pós-parto quando comparadas com 

éguas cobertas nos ciclos posteriores (Loy, 1980; Katila et al., 1988; Ginther, 1992; 

Blanchard et al., 2010). 

Caldas et al. (1994), realizaram um estudo com 32 éguas da raça Brasileiro 

de Hipismo e os resultados analisados mostraram que a incidência de estros no 

início da estação reprodutiva foram: curto, longos e anovulatórios. Os animais que 

não se tornaram gestante, ovularam em média 14,5 dias após o parto e aqueles que 

se tornaram gestante, ovularam em média 19,6 dias após o parto (P<0,05) e 70% 

dos animais apresentaram estro de 6 a 9 dias após o parto. A taxa de prenhez geral 

foi 81,25%. 
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Camillo et al. (1997) realizaram inseminação artificial em 401 éguas e 72% 

(182/253) das éguas que foram inseminadas artificialmente no primeiro estro pós-

parto tornaram-se gestante e 85% (22/26) das éguas que foram submetidas à 

inseminação artificial no segundo estro pós-parto tornaram-se gestante. 

Filho et al. (1998), realizaram um estudo com 549 éguas Puro Sangue de 

Corrida no estado do Paraná (Brasil), que pariram no período de 1 de julho de 1983 

a 31 de dezembro de 1994. Os autores observaram que o primeiro estro pós-parto 

ocorre em média aos 12,3 ± 10,9 dias. Quando estes apresentam duração de 8 a 14 

dias, é significativamente mais (P<0,026) fértil em relação àqueles que ocorrem fora 

destes limites. Ainda, a taxa de prenhez observada no segundo estro pós-parto foi 

significativamente superior (P<0,039) ao primeiro estro pós-parto, sendo a taxa de 

prenhez: 47,7% e 37,2%, respectivamente. 

Winter et al. (2007), conduziram um estudo com 70 éguas da raça Crioula 

criadas na região sul do Brasil durante a estação de monta 2005/2006 e concluíram 

que o intervalo médio entre o parto e a primeira ovulação foi de 14,2 ± 3,0 dias e a 

taxa de prenhez no cio do potro foi de 83,3% e 73,7% no ano de 2005 e 2006, 

respectivamente. 

Loy (1980) reportou alta taxa de prenhez em éguas cobertas no primeiro estro 

pós-parto onde a ovulação ocorreu após 10 dias. Esse resultado pode ser devido à 

exposição do embrião ao útero histologicamente normal e com condições favoráveis 

ao desenvolvimento embrionário (Blanchard & Macpherson, 2011). 

Lopes et al. (2011) não observaram diferença estatística (P>0,05) na taxa de 

recuperação embrionária em éguas da raça Mangalarga Marchador inseminadas 

artificialmente no primeiro estro pós-parto ou em ciclos subsequentes, sendo a taxa 

de recuperação no primeiro estro pós-parto de 78,2%. 

A leptina é um hormônio peptídico secretado pelos adipócitos, células 

pertencentes ao tecido adiposo, e está envolvida na regulação da ingestão 

alimentar, balanço energético (Zhang et al., 1997), bem como no desenvolvimento 

da puberdade, atingindo um nível sérico capaz de permitir a ativação do eixo 

hipotálamo-hipófise-gônada; sendo que seu nível se encontra mais alto durante a 

gestação do que nos 3 a 6 meses após o parto (Butte et al., 1997). 

Abo El-Maaty & Gabr (2010) avaliaram os níveis de leptina em 16 éguas da 

raça árabe durante o primeiro estro pós-parto e observaram aumento no nível de 

leptina (10,1 ± 2,9 a 10,6 ± 8,4 ng/ml) 8 a 10 dias após o parto quando comparados 
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aos dias anteriores e após a primeira ovulação. Ainda, correlação positiva 

significante foi observada entre o nível de estrógeno e leptina (r= 0,58; P<0,025), 

sugerindo que ambos desempenham um papel importante durante o primeiro estro 

pós-parto e ovulação, uma vez que o hipotálamo é o local específico de ação da 

leptina e seus receptores, localizados dentro da área hipotalâmica, estão associados 

com o controle da reprodução (Dyer et al., 1997; Lin et al., 2000), mais precisamente 

sob a liberação GnRH (Sullivan & Meonter, 2004). 

Fradinho et al. (2014) avaliaram o efeito da leptina no período pós-parto de 

119 éguas da raça Lusitano criadas em sistema extensivo. A concentração de 

leptina aumentou do nono até o décimo primeiro mês de gestação (P<0,05) e 

diminuiu no primeiro mês de lactação (P<0,01), permanecendo entre 2 e 4 ng/ml em 

ambos os períodos não influenciando na fertilidade pós-parto. 

Lemes et al. (2017) verificaram que a primeira ovulação pós-parto ocorreu em 

média 12,7 ± 1,31 dias (variando de 8 a 20 dias) e a taxa de prenhez durante o 

primeiro estro pós-parto foi 80% (8/10). No entanto, o resultado não foi comparado 

entre éguas gestantes e não gestantes, visto que apenas duas éguas poderiam ser 

incluídas no grupo de éguas não gestante. 

 

 

2.10 Retenção dos anexos fetais (retenção de placenta) 

 
A retenção dos anexos fetais é caracterizada pela falha total ou parcial do 

alantocório em se destacar do endométrio após o parto (Threlfall, 2007). Em éguas, 

é considerada a patologia de maior incidência no puerpério predispondo a 

complicações como metrite, septicemia e laminite (Troedsson, Spensley, Fahning, 

1997). 

A necrose das membranas fetais no útero promove excelente meio para 

multiplicação bacteriana, produção e liberação de endotoxinas, as quais são 

absorvidas sistemicamente em virtude da dilação dos vasos sanguíneos, podendo 

ocasionar a morte do animal (Canisso et al., 2013). 

Em resposta a ruptura do cordão umbilical, ocorre colapso dos vasos 

placentários fetais e encolhimento das vilosidades coriônicas (Roberts, 1986). 

Contrações uterinas pós-parto reduzem o tamanho do útero e o fluxo 

sanguíneo endometrial, há relaxamento das criptas e, as contrações uterinas que se 
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originam no ápice dos cornos uterinos, progridem até a cérvix e causam eversão do 

polo apical do alantocório (Threlfall, 2011). 

A presença do alantocório na cérvix e a porção livre da placenta que passa 

através da vagina e vulva, estimulam a liberação de ocitocina levando a contrações 

uterinas adicionais, as quais são acompanhadas por contrações abdominais 

(Threlfall, 2011).	

Fisiologicamente, as membranas fetais são expulsas em um curto espaço de 

tempo após o parto e são consideradas retidas após 3 a 4 horas. (LeBlanc 2008).	

Segundo Vandeplassche et al. (1971), 2 a 10% dos nascimentos são 

acompanhados de retenção das membranas fetais. Provencher et al. (1988) 

consideram uma baixa prevalência (6 a 10%) em raças de pequeno porte e alta em 

raças de tração, podendo alcançar valores de 54% em éguas da raça Friesian 

(Sevinga et al., 2004). 

Frequentemente, a retenção das membranas fetais ocorre após distocia, 

gestação prolongada, cesárea, fetotomia, hidropsia e indução do parto 

(Vandeplassche et al., 1971; Provencher et al., 1988; LeBlanc, 2008). No entanto, 

alguns fatores podem predispor a égua a desenvolver retenção de placenta, 

incluindo inércia e fadiga uterina durante o parto, deficiência de selênio, alteração na 

proporção cálcio/fósforo, alteração hormonal, intervenção mecânica durante o parto, 

placentite, aborto, gestação gemelar e idade avançada (Sevinga et al., 2004; Lopate 

et al., 2006; LeBlanc, 2008). 

Vandeplassche et al. (1971) avaliaram 127 casos de fetotomia e 63 

cesarianas em éguas observando incidência de 28 e 50% de retenção de placenta, 

respectivamente. Segundo os autores, a ramificação natural dos numerosos 

microvilos que penetram as criptas endometriais levam à uma forte interdigitação 

placentária. Os autores também concluíram que os microvilos são mais 

desenvolvidos no corno uterino do que no corpo e apresentam-se 

consideravelmente mais ramificados e maiores no corno uterino não gestante, 

correlacionando com os achados clínicos de que as membranas fetais são mais 

comumente retidas no corno onde não houve o desenvolvimento gestacional. 

Sevinga et al., (2004), observaram a incidência de retenção das membranas 

fetais durante dois anos em 495 partos normais de 436 éguas da raça Friesian e 

observaram que 54% dos partos foram acompanhados de retenção de placenta. 

Neste estudo, nenhuma associação foi encontrada entre a ocorrência de retenção 
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de placenta e tempo de gestação, sexo do produto, mês da cobertura, garanhão e 

hora do nascimento. A alta incidência de retenção de placenta em éguas da raça 

Friesian, quando comparada a outras raças, indica um potencial fator de risco. 

Sevinga e colaboradores (2002) compararam as concentrações séricas de 

cálcio e magnésio em éguas da raça Friesian, bem como o efeito da ocitocina, 

associada ou não, ao borogluconato de cálcio/magnésio em éguas que 

apresentaram retenção de placenta durante 4 anos seguidos em uma mesma 

região. As éguas com retenção de placenta apresentaram diminuição significativa 

(P<0,0004) no nível sérico de cálcio (3,08 mmol/l) quando comparadas as que não 

apresentaram retenção de placenta (3,18 mmol/l). Não foi observada diferença 

estatística nos níveis séricos de magnésio para os dois grupos (éguas com ou sem 

retenção de placenta). Destes, 64% dos animais submetidos ao tratamento com 

ocitocina associada ao borogluconato de cálcio/magnésio responderam 

positivamente, quando comparados aos 44% tratados somente com ocitocina 

(P<0,05). Sendo assim, os pesquisadores concluíram que a diminuição nos níveis 

séricos de cálcio causa redução da contratilidade miometrial, nesta raça. 

Rapacz et al. (2012) investigaram alterações histológicas no endométrio e no 

alatantocório de éguas de tração que apresentaram (91 animais) ou não (21 

animais) retenção de placenta. Os autores associaram a retenção das membranas 

fetais com adesão do alantocório ao endométrio em 88% das éguas e esta adesão 

foi dependente de fatores, tais como: fibrose da lâmina própria dos vilos e tecido 

conjuntivo alantocorial, bem como tecido conjuntivo estromal alantocorial 

superdesenvolvido, células epiteliais alantocoriais de maior tamanho, vilos 

alantocoriais mais escassos e menos ramificados. 

Pázdzior et al. (2012), consideraram que alteração na proliferação celular e 

biópsia endometrial são fatores importantes nos casos de retenção de placenta. 

Neste contexto, amostra de tecido endometrial e da membrana fetal foram coletados 

de éguas que apresentaram (8 éguas) ou não (10 éguas) retenção de placenta. 

O estudo revelou diminuição insignificante na proliferação celular e aumento 

significante na apoptose no epitélio coriônico de éguas com retenção de placenta, 

excluindo a hipótese de que há um desbalanço na proliferação celular como causa 

da retenção de placenta. Em todas as éguas que apresentaram retenção de 

placenta, o epitélio endometrial (porção luminal e glandular) apresentou diminuição 
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na proliferação celular e aumento na apoptose, indicando deficiência na regeneração 

uterina no período pós-parto (Pázdzior et al., 2012). 

Meijer et al. (2015) avaliaram a eficiência da infusão de água sob baixa 

pressão na artéria ou veia umbilical dos anexos fetais após 3 horas de retenção dos 

mesmos em 147 éguas. Em 91,8% (135/147) dos casos a separação e expulsão dos 

anexos fetais ocorreram em um intervalo de 5 a 10 minutos após o tratamento. Tal 

procedimento leva ao aumento intersticial dos vasos umbilicais e subsequente 

desprendimento das microvilosidades dos anexos fetais, resultando em separação 

rápida e suave. 

 

 

2.11 Tempo de gestação de éguas (cobertas ou inseminadas por garanhão) 

 
O tempo de gestação está sujeito a grande variabilidade, uma vez que fatores 

inerentes a égua (raça, idade, status nutricional, número de partos), ao feto (sexo e 

espécie) e ao ambiente (localização geográfica, latitude, clima e fotoperíodo) (Satué 

et al., 2011) e, segundo (Koterba et al. (1990), podem exercer influência sob o 

mesmo, tornando necessário o conhecimento do processo para auxílio na 

classificação do neonato em pré-maturo ou dismaturo. 

Ao final do tempo de gestação, o feto é exposto a estresse considerável 

proveniente da hipóxia, restrição física dentro no útero e escassez de nutrientes que 

ativam o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, levando ao aumento da produção 

corticosteroides fetais (Liggins & Thorbum, 1994; Fowden, 1995; Challis et al., 1999; 

Jenkin e Young, 2004). Os corticosteroides fetais, por sua vez, ativam o sistema 

enzimático placentário que converte a progesterona em estrógeno (Flint et al., 1979; 

Power & Challis, 1987), há aumento na concentração de ocitocina e PGF2α (Satué 

et al., 2011), consequentemente, maior contratilidade miometrial na primeira e 

segunda fase do parto (Nathanielsz et al., 1997).  

Jordão et al. (1950) reportaram tempo de gestação médio de 338,0±0,6 dias 

em 177 éguas da raça Mangalarga. Gomes (1959), observando 398 éguas da raça 

Mangalarga Marchador, reportou tempo de gestação de 335 dias. 

Oliveira et al. (1988), analisaram o desempenho reprodutivo ao longo de 19 

estações reprodutivas de fêmeas das raças Mangalarga e Bretão, as quais eram 

nascidas e criadas no Posto de Equideocultura de Colina/SP. O tempo de gestação, 
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em 66 observações de potras Mangalarga, foi de 340,3 e, para potras da raça 

Bretão 338,1 dias em 76 observações, não havendo diferença significativa (P>0,05) 

entre as raças estudadas, bem como efeito do sexo do feto sobre o tempo de 

gestação das mesmas. Os autores identificaram variação significativa no tempo de 

gestação tendo em vista o mês que ocorreu a concepção nas raças estudadas, 

sendo menor no mês de janeiro (330,75 dias) e maior no mês de outubro (343 dias) 

para a raça Mangalarga. A raça Bretão apresentou variação menor, sendo maior no 

mês de fevereiro (337,9 dias) e maior no mês de outubro (342,9 dias). 

Ferreira et al. (2016) estudaram os fatores que podem interferir no tempo de 

gestação de 208 nascimentos de éguas da raça Mangalarga Paulista com faixa 

etária entre 3 e 21 anos. Neste estudo, o tempo de gestação médio foi de 343,08 ± 

0,66 dias com intervalo entre 317 e 404 dias. Ainda, 42,3% de todas as gestações 

duraram 345 dias ou mais. Com relação ao sexo da progênie, o tempo de gestação 

de 106 éguas que pariram potras foi de 341,96 ± 0,92 dias (variando entre 317 e 364 

dias), enquanto que, para as 102 éguas que pariram potros, 344,32 ± 0,93 dias 

(variando entre 323 e 404 dias). Não sendo observado efeito significativo (P>0,05) 

do sexo da progênie, porém, uma tendência (P=0,074) de maior tempo de gestação 

foi observado em éguas gestando potros.  

Não foi constatado efeito significativo (P>0,05) da idade das éguas (entre 3 e 

21 anos) sobre o tempo de gestação, bem como efeito do garanhão, uma vez que 6 

garanhões foram utilizados no experimento. Ainda, éguas que se tornaram gestante 

próximo ao término da estação reprodutiva (janeiro e fevereiro), apresentaram tempo 

de gestação significativamente menor (P<0,05) (Ferreira et al., 2016). 

Tempo de gestação médio de 327,45 ± 1,89 dias foi relatado por Zúccari e 

colaboradores (2002) ao estudarem 122 éguas da raça Pantaneira entre os anos de 

1995 a 2000. 

Winter et al. (2007) verificaram tempo de gestação de 335,6 ± 10,5 dias 

(variando de 312 a 364 dias) em 70 fêmeas da raça Crioula criadas região Sul do 

Brasil, não encontrando diferença estatística (P>0,05) entre as categorias: 

primíparas e pluríparas. Em éguas de 3 a 7, 8 a 14 e 15 ou mais anos de idade, 

porém, houve uma tendência (P=0,074) das primíparas apresentarem tempo de 

gestação maior. 

Davies Morel et al. (2002) constataram tempo de gestação médio de 344,1 ± 

0,49 dias e, quando o sexo do produto foi macho, o tempo de gestação foi 
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significativamente maior (P<0,001) (346,2 ± 0,72) quando comparado as progênies 

do sexo feminino (342,4 ± 0,65) em 433 éguas da raça Thoroughbred criadas no 

Reino Unido. 

Valera et al. (2006) analisaram 766 nascimentos de 141 éguas da raça 

Andaluz e 72 éguas da raça Árabe com idade entre 2 a 23 anos, durante 31 

estações reprodutivas. A média de tempo de gestação foi de 336,8 ± 0,48 dias na 

raça Andaluz e 340,3 ± 0,63 dias na raça Árabe. Nas éguas das raças Andaluz e 

Árabe, 50,9% e 44,9% das gestações, respectivamente, o feto foi macho enquanto 

49,1% e 55,1% o feto foi do sexo feminino. O sexo do feto influenciou 

significativamente (P<0,05) o tempo de gestação, sendo: 337,9 dias e 341 dias na 

raça Andaluz e Árabe, respectivamente, quando o produto nascido foi macho; 335,5 

dias e 339,6 dias para as mesmas raças, respectivamente, quando o produto 

nascido foi fêmea. 

Outros autores relataram que éguas primíparas tiveram tempos gestacionais 

menores quando comparadas as éguas pluríparas (Schermerhorn et al., 1980). Pool-

Anderson et al. (1994), relataram tempo de gestação superior em 10 dias para 

éguas nulíparas em comparação às multíparas. 

 

 

2.12 Tempo de gestação de éguas (cobertas ou inseminadas por jumento) 

 

Os asininos, por pertencer à mesma família dos equinos, muitos são os que 

acreditam que a sua organização social e comportamento reprodutivo são similares 

aos dos equinos, e, portanto, lançam mão de procedimentos de manejo similares 

aos utilizados na criação de equinos. Entretanto, isto não procede e se torna 

necessário o conhecimento da espécie a fim de maximizar a sua eficiência 

reprodutiva, incorporando ao máximo no manejo de criação controlada as 

características inerentes à espécie (Henry et al., 2009). Neste contexto, o período e 

as particularidades da gestação de éguas cobertas ou inseminadas com jumento se 

faz necessário para melhor compreensão e cruzamento interespécies. 

A eCG (Gonadotrofina Coriônica Equina), secretada pelos cálices 

endometriais, é um importante regulador da atividade esteroidogênica luteal em 

éguas gestantes entre 40 e 150 dias, quando inseminadas ou cobertas por garanhão 

(Daels et al.,1998). 
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Ao realizar o cruzamento de uma égua com um jumento, obtêm-se a progênie 

burro (macho) ou mula (fêmea) e, nessas situações, há uma rejeição dos cálices 

endometriais com consequente queda na concentração da eCG ou pequeno 

aumento entre 40 e 60 dias, tornando-se indetectável entre a sétima e décima 

primeira semana da gestação (adaptado de Allen, 1982, 2001a, Boeta & Zarco, 

2005). 

Chieffi (1947) relata que o tempo de gestação médio de éguas cobertas por 

um reprodutor da mesma espécie é de 334 dias e, alongando-se em 14 dias, ou 

seja, 348 dias, quando cobertas por jumento. Torres & Jardim (1977) relatam um 

tempo de gestação maior nessa determinada ocasião, sendo: 11,5 meses (340 a 

360 dias). 

Howell & Rollins (1951) e Ginther (1992), ambos citados por Satué et al. 

(2011), relataram tempo de gestação de 355 dias para éguas gestando feto burro ou 

mula. 

Citado por Gonczarowska (2011), Jordão et al. (1954), obtiveram uma taxa de 

parto de 35,9% em éguas mantidas sob regime de monta natural a pasto com 

jumentos, durante 14 estações de monta no Posto de Monta de Colina/SP. Nesta 

mesma pesquisa, os mesmos pesquisadores observaram maior eficiência 

reprodutiva de éguas gestando embriões equinos, correspondendo a uma taxa de 

concepção de 49,3%. As éguas que levaram a gestação a termo apresentaram 

tempo de gestação de 349,7 ± 1,50 dias, sendo o tempo mínimo de 324 e o máximo 

de 379 dias. 

Boeta & Zarco (2005), compararam a incidência de perda da gestação em 

éguas gestando embrião muar e éguas gestando um embrião equino. A incidência 

de perda da gestação foi significativamente maior (P<0,05) em éguas gestando 

embrião muar (36,8%) quando comparada às éguas gestando embrião equino 

(21,4%). As perdas gestacionais ocorreram em média no dia 93 e 43 dias para as 

duas categorias, respectivamente. A concentração de progesterona e eCG foram 

significativamente menores (P<0,05) em éguas inseminadas com jumento do que 

em éguas inseminadas com garanhão. 

Os mesmos autores anteriormente citados conduziram uma nova pesquisa 

em 2010 verificando que a incidência de aborto em éguas gestando produto muar 

(30%) foi significativamente maior (P<0,05) quando comparada aos 5% observados 

em éguas gestando produto equino. Ainda, a concentração de progesterona e eCG 
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foram significativamente menores (P<0,05) em éguas gestando produto muar e 

maior (P<0,05), a concentração de sulfato de estrona na décima terceira e décima 

quarta semana de gestação. 

 
 

3. OBJETIVOS 
 

O presente estudo teve como objetivos avaliar os aspectos reprodutivos dos 

equídeos pertencentes ao Setor de Equideocultura do Campus Fernando Costa da 

Universidade de São Paulo. Sendo eles: 

 

ü A ocorrência de: múltiplas ovulações espontâneas, folículos 

hemorrágicos anovulatórios, cistos endometriais, endometrite pré e pós 

monta natural ou inseminação artificial e de acordo com a idade, perda 

embrionária precoce entre 14 e 35 dias de gestação e a retenção dos 

anexos fetais, 

 

ü A eficiência da hCG na indução da (s) ovulação (s),  

 

ü O intervalo entre o parto e a primeira ovulação, 

 

ü A taxa de prenhez no primeiro estro pós-parto (cio do potro) e 

 

ü O tempo de gestação de éguas submetidas a monta natural ou 

inseminação artificial com garanhão ou jumento. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 Período experimental 

 
Este trabalho foi desenvolvido baseando-se em análises retrospectivas de 10 

anos durante os meses de setembro a março das estações reprodutivas dos anos 

2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 

2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015. Foram colhidos somente os dados que não 

geraram dúvidas quanto às anotações. 

 
 

4.2 Animais 

 
Foram utilizadas um total de 60 éguas mestiças, Puro Sangue Inglês e 

Brasileiro de Hipismo, com faixa etária variando de 2 a 23 anos, 13 garanhões e 2 

jumentos alojados nas dependências do Setor de Equideocultura da Prefeitura do 

Campus Fernando Costa da Universidade de São Paulo, localizado na cidade de 

Pirassununga/SP na latitude 21°57’32.7”S e longitude 47°28’00.8”W. 

 

 
Figura 1: Vista frontal do prédio central do Setor de Equideocultura da Prefeitura do Campus Fernando Costa da 
Universidade de São Paulo. 
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4.3 Exame clínico-reprodutivo 

 
O acompanhamento do desenvolvimento folicular e o exame das 

características uterinas foram realizados por meio de palpação retal e 

ultrassonografia modo-B com transdutor linear (5 MHz de frequência) a partir do 

quinto dia após o parto e diariamente até a detecção de um folículo ovariano ≥35 

mm de diâmetro e edema uterino grau 3 (no mínimo) para a indução farmacológica 

da ovulação. 

Por meio da palpação dos ovários constatou-se a flutuação folicular (0: sem 

flutuação; 4: máxima flutuação). A palpação do útero revelou o grau de contratilidade 

do mesmo (1: contraído; 4: relaxado), ainda, a cérvix foi avaliada pelo método citado 

até então e classificada como 1: com tônus; 4: relaxada. 

Todas as estruturas ovarianas (folículos, corpo hemorrágico, corpo lúteo, 

corpo albicans, FHA, cistos para-ovarianos, tumor de células da granulosa, 

hematoma ovariano, folículos luteinizados) e uterinas (edema endometrial (1: sem 

edema endometrial; 4: máximo edema endometrial), fluido uterino, cistos 

endometriais, ar, vesículas embrionárias, embriões, fetos, estrutura placentária) 

visualizadas com auxílio da ultrassonografia foram devidamente anotadas, quando 

diagnosticadas. 

O tamanho do folículo ovariano foi calculado como sendo a média do seu 

comprimento e altura. Foram anotados somente folículos com tamanho ≥20 mm. 

As informações anteriores e outras (hormonioterapia, terapia antinflamatória e 

antimicrobiana, cirurgias, exame vulvar, exame do vestíbulo, vagina e óstio cervical 

com auxílio de Espéculo de Polansky e lanterna) julgadas relevantes e que 

compuseram o exame clínico reprodutivo das éguas, foram devidamente anotadas 

em um modelo de ficha individualizado (figura 1). 

Quando necessário, foram colhidas amostras uterinas para os seguintes 

exames complementares: citológico, microbiológico, antibiograma e histopatológico. 

As éguas solteiras e potras foram submetidas a aplicação de análogo 

comercial de PGF2α quando detectado a presença do corpo lúteo 5 dias após a 

ovulação ou no dia do primeiro exame clínico reprodutivo da estação reprodutiva. 
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FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 
DEPARTAMENTO DE REPRODUÇÃO ANIMAL 

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA EM REPRODUÇÃO ANIMAL 
 

ESTAÇÃO DE MONTA:............./............... 

 

 
Exame Clínico-Reprodutivo e Desenvolvimento Folicular (Égua) 

 
Nome: ___________________Idade: _____Raça: __________Pelagem: ___________ 

Cobertura: _________________________Proprietário: _________________________ 

Outros: _______________________________________Data do Parto: ____________ 

DATA 

(m-t) 

OVE 

(mm) 

FLE 

(1-4) 

OVD 

(mm) 

FLD 

(1-4) 

CÉRVIX 

(1-4) 

ÚTERO 
M.E. (1-4)* 
Tonus (-4) 

TRATAMENTO OUTROS 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Figura 2: Ficha de exame clínico-reprodutivo e desenvolvimento folicular de éguas. 

*ME: grau de morfoecogenicidade uterina. 
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                   Figura 3: Exame complementar por meio da ultrassonografia. 

 

 

4.4 Indução e confirmação da (s) ovulação (s) 

 
A indução da (s) ovulação (s) foi realiza a partir do momento da detecção do 

folículo ovariano ≥35 mm de diâmetro e edema uterino grau 3 (no mínimo), 

utilizando-se a Gonadotrofina Coriônica Humana (hCG) (2500 UI, IV) e, 48 horas 

após sua aplicação, foi realizada a confirmação da (s) ovulação (s) por meio da 

palpação retal e ultrassonografia ovariana modo-B com transdutor linear (5 MHz de 

frequência). 

 

 

4.5 Monta natural 

 
As montas naturais foram realizadas a partir do momento em que a égua se 

tornava receptiva (em estro) ao garanhão ou jumento mediante prévia rufiação e 

exame ultrassonográfico modo-B com transdutor linear (5 MHz de frequência), 

sendo então submetida a higienização da região vulvar e perivulvar com sabão de 

coco neutro e solução germicida Kilol-L® (ácido ascórbico, ácido cítrico e ácido lático) 
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na diluição 1/500. Em todas as montas naturais as éguas foram devidamente 

contidas fisicamente. 

Antes da monta natural, os garanhões e jumentos foram submetidos a 

higienização do pênis com algodão mergulhado em água aquecida à temperatura de 

±33ºC. 

 

 

4.6 Colheita do sêmen 

 
Previamente à colheita do sêmen, o pênis foi higienizado com algodão 

mergulhado em água aquecida à temperatura de ±33°C.  

Com relação às colheitas de sêmen, os garanhões e jumentos saltaram sob 

manequim estático ou em égua ovariectomizada estrogenizada (Cipionato de 

Estradiol, 10 ml, IM, aplicados a cada dez dias) e devidamente contida.  

Após a monta, o pênis foi desviado e introduzido na vagina artificial modelo 

Botucatu (Botupharma, Botucatu. SP.) a qual se encontrava com temperatura interna 

de 45°C e lubrificada com solução lubrificante estéril (KY®) na porção proximal da 

mucosa interna. 

 

 
                         Figura 4: Colheita de sêmen de garanhão por meio da vagina artificial 
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                           Figura 5: Colheita de sêmen de jumento por meio da vagina artificial. 

 

 

4.7 Avaliação do sêmen in natura 

 

Posteriormente à colheita, o sêmen in natura foi conduzido ao Laboratório de 

Biotecnologia do Sêmen e Andrologia (LBSA) para retirada da fração gelatinosa do 

ejaculado, avaliação quanto ao aspecto e diluído 1:1 em diluidor à base de leite 

desnatado (BotuSemen®, Botupharma, Botucatu, SP.) para avaliação da motilidade 

(%) e vigor (1-5) espermático, com aumento de 100x e 400x. 

Amostras do sêmen in natura diluído foram retiradas e diluídas 1:100 (10 µL 

adicionados em 990 µL de formol salino) para cálculo da concentração espermática 

utilizando-se a Câmara de Neubauer.  

Para a avaliação da morfologia espermática foi colocada uma quantidade de 

espermatozoides no formol salino a 5% (95 ml de DPBS + 5 ml de formol comercial) 

até que, no momento da avaliação, a lâmina confeccionada apresentasse 

distribuição uniforme de células. 

Para a visualização dos espermatozoides e outros possíveis elementos do 

sêmen, utilizou-se o contraste de interferência diferencial (DIC) em microscópio 

(Nikon 80i Eclipse) no aumento de 1000x, onde 200 células foram contadas. 
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Figura 6: Laboratório de Biotecnologia do Sêmen e Andrologia (LBSA). 

 

 

4.8 Inseminação artificial 

 
Em função do manejo da criação, a inseminação artificial foi realizada ao final 

da tarde do mesmo dia em que as éguas receberam aplicação do indutor da 

ovulação (hCG, 2500 UI, IV), uma vez que essa foi aplicada no período da manhã. 

A dose inseminante foi de no máximo 40 ml de volume, 500x106 de 

espermatozoides móveis, depositados no corpo do útero, após o processo de 

higienização vulvar e perivulvar da égua com sabão de coco neutro e solução 

germicida Kilol-L® (ácido ascórbico, ácido cítrico e ácido lático) na diluição 1/500. 

Nos casos em que a ovulação não foi detectada por meio da palpação retal e 

da ultrassonografia ovariana modo-B com transdutor linear (5 MHz de frequência) 48 

horas após a aplicação do indutor da ovulação, a inseminação artificial foi realizada 

novamente. 
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4.9 Endometrite pós-cobertura 
 

Foram consideradas com endometrite pós-cobertura as éguas que, de acordo 

com Brisko et al. (2003), apresentaram líquido intrauterino com ≥20 mm. 

O tamanho da coleção líquida intrauterina foi calculado como sendo a média 

do seu comprimento e altura, sendo mensurado exclusivamente por meio da 

ultrassonografia modo-B com transdutor linear (5 MHz de frequência) 48 horas após 

a inseminação artificial ou monta natural. 

 

 

4.10 Diagnóstico de gestação 

 
Quatorze dias após a confirmação da ovulação por meio da palpação retal e 

da ultrassonografia ovariana modo-B com transdutor linear (5 MHz de frequência), 

as éguas foram submetidas ao exame ultrassonográfico modo-B com transdutor 

linear (5 MHz de frequência) para visualização da vesícula embrionária no útero e, 

quando a mesma não foi visualizada, o exame foi repetido após 3 dias. Ainda, 

quando a égua foi diagnosticada gestante, os exames ultrassonográficos foram 

repetidos aos 35 e 60 dias após a ovulação. 

 

 

4.11 Tempo de gestação 

 
O tempo de gestação (feto equino ou híbrido) foi calculado como sendo o 

período entre a ovulação e a data do parto. O sexo do neonato foi identificado ao 

nascimento. 

 

 

4.12 Perda embrionária precoce 

 

A perda embrionária precoce foi constatada nas éguas diagnosticadas 

gestante aos 14 dias e, as mesmas, não estavam aos 35 dias (reconfirmação da 

gestação). 
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4.13 Perda da gestação 

 
A perda da gestação foi constatada nas éguas diagnosticadas gestante aos 

14 e 35 dias, porém, as mesmas não estavam aos 60 dias (reconfirmação da 

gestação). 

 

 

4.14 Intervalo entre o parto e a primeira ovulação 

 
O intervalo entre o parto e a primeira ovulação (IPARTOV) foi calculado em 

dias e teve início no dia em que a égua pariu até o momento em que a mesma 

ovulou espontaneamente. 

 

 

4.15 Folículo hemorrágico anovulatório 

 
Folículo hemorrágico anovulatório (FHA), foi assim definido como o folículo 

dominante que inicialmente desenvolveu pontos ecogênicos no lúmen folicular, 

seguido de estrias ecogênicas e eventualmente infiltração completa com tecido 

ecogênico e ausência de ovulação discernível (Ginther et al., 2006). 

 

 

4.16 Cistos endometriais 

 
Os cistos endometriais foram diagnosticados por meio da ultrassonografia 

transretal modo-B com transdutor linear (5 MHz de frequência) e seu tamanho, 

localização e quantidade foram registrados. 

O tamanho dos cistos endometriais foi calculado como sendo a média do seu 

comprimento e altura. 
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4.17 Retenção dos anexos fetais (retenção de placenta) 

 
Os anexos fetais foram considerados retidos quando não foram eliminados, 

total ou parcialmente, a partir de 3 horas após o parto (LeBlanc. 2008). 

 

 

5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o SAS (versão 9.3, 

SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) considerando a égua como unidade experimental.  

As variáveis dependentes contínuas e binárias foram analisadas utilizando o 

procedimento MIXED e GLIMMIX, respectivamente. Antes de proceder a ANOVA 

das variáveis dependentes contínuas, as premissas de normalidade do resíduo e 

homogeneidade das variâncias foram checadas. 

Avaliou-se a normalidade do resíduo pelos gráficos de diagnóstico do PROC 

MIXED e através do teste Shapiro-Wilk do PROC UNIVARIATE utilizando o resíduo 

estudentizado (output do PROC MIXED). O teste de Levene do PROC GLM foi 

utilizado para a avaliação da homogeneidade das variâncias. 

Para análise da incidência de folículo hemorrágico, infecção uterina e múltipla 

ovulação de acordo com a idade (2 – 4, 5 – 8 e 9 – 23 anos), inseriu-se a variável 

idade (GL= 2) como efeito fixo em todos os modelos. 

Para análise da incidência de endometrite pós-cobertura considerou-se no 

modelo como efeito fixo as variáveis idade (GL= 2), tipo de sêmen (GL= 1; in natura 

diluído e monta natural), número de serviços (GL= 1; 1 serviço e ≥2 serviços) e 

reprodutor (GL= 1; garanhão e jumento). 

Para análise da incidência de perdas embrionárias precoce entre 14 e 35 dias 

as variáveis, idade (GL= 1; 2 – 8 e 9 – 23 anos), ovulação (GL= 1; única ou dupla), 

tipo de sêmen (GL= 1), reprodutor (GL= 1), infecção uterina (GL= 1; com ou sem 

infecção) e cisto endometrial (GL= 1; com ou sem cisto), foram inseridas no modelo 

como efeito fixo, separadamente. 

Para análise da taxa de prenhez por serviço as variáveis, idade (GL=2), tipo 

de sêmen (GL= 1), reprodutor (GL= 1), cio do potro (GL= 1; cio do potro e demais 

ciclos) foram inseridas no modelo como efeito fixo, separadamente. 



 
 

70 

 No modelo que avaliou o efeito do tipo de sêmen, apenas os dados de 

sêmen de garanhão foram considerados na análise. No modelo que avaliou o efeito 

do reprodutor, apenas os dados de sêmen in natura diluído foram considerados na 

análise. 

Para análise do efeito das patologias sobre a taxa de prenhez por serviço, 

considerou-se no modelo as variáveis, infecção uterina (GL= 1), endometrite pós-

cobertura (GL= 1; com ou sem endometrite) e cisto endometrial (GL= 1; com ou sem 

cisto) como efeito fixo. Para análise da taxa de prenhez ao final da estação de 

monta, apenas a variável idade (GL= 2) foi inserida no modelo como efeito fixo. 

Para análise da taxa de ovulação até 48 horas após a administração da hCG 

classificou-se os animais de acordo com o número de aplicações da hCG ao longo 

das 10 estações reprodutivas. Os animais foram agrupados em 3 classes (1, 2 – 3 e 

4 – 7 aplicações), e essa variável (GL= 2) foi inserida como efeito fixo no modelo. 

Para análise do tempo de gestação as variáveis, idade (GL= 2), reprodutor 

(GL= 1) e sexo (GL= 1; macho ou fêmea) foram inseridas no modelo como efeito 

fixo, separadamente. A variável, tempo de gestação não respeitou as premissas de 

normalidade do resíduo e homogeneidade das variâncias, por isso, procedeu-se 

análise da variável transformada para inversa. Os dados foram representados de 

forma não transformada, para maior claridade. 

Para análise do diâmetro do folículo pré-ovulatório, as variáveis: idade (GL= 

2) e primeiro estro após o parto (cio do potro) (GL= 1) foram inseridas no modelo 

como efeito fixo, separadamente. Nessa análise, apenas os dados de égua que não 

receberam nenhum indutor da ovulação (i.e. hCG ou Deslorelina) foram 

considerados na análise. 

Os efeitos das variáveis analisadas foram determinados pelo teste F 

utilizando a soma de quadrados tipo III. Quando necessário, as médias entre as 

variáveis analisadas foram comparadas utilizando o teste t protegido (i.e., a opção 

DIFF do comando LSMEANS). Os resultados foram reportados como LSMEANS ± 

EPM. Em todos os casos uma probabilidade ≤0,05 indicou que a diferença foi 

significativa e entre 0,05 > P≤0,10 indicou que a diferença tendeu a ser significativa. 

A análise da taxa de serviços por idade foi feita utilizando teste não-

paramétrico Kruscal-Wallis do PROC NPAR1WAY. Adicionalmente, com objetivo de 

determinar o efeito do diâmetro folicular sobre a incidência de infecção uterina, a 

variável diâmetro folicular foi inserida como covariável nessa análise. 
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O PROC GLM foi utilizado para determinar se a relação da covariável com a 

incidência de infecção uterina foi linear, quadrático ou cúbico, selecionando o 

modelo mais complexo. De acordo com a relação encontrada, utilizou-se o PROC 

LOGISTIC DESC para se determinar os valores de slope e intercept que foram 

utilizados na seguinte equação Probabilidade = (eequação logística)/(1+equação logística), para 

se determinar o efeito.  

 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 Múltiplas ovulações 

 
A incidência de múltiplas ovulações (tabela 1) não diferiu significativamente 

(P>0,05) entre as três faixas etárias estudadas (2 a 4, 5 a 8 e 9 a 23 anos). 

Quando comparado o número de ovulações (única ou dupla), éguas 

apresentando dupla ovulação tiveram perda embrionária precoce (entre 14 e 35 

dias) significativamente maior (P<0,05) que éguas apresentando ovulação única 

(tabela 2). 

 
 

Tabela 1 - Médias (± erro padrão) (%) e intervalo de confiança da idade sobre a incidência de 

múltiplas ovulações em éguas. 

Variável 
Idade (anos) 

2 a 4 5 a 8 9 a 23 

Múltiplas ovulações (n/n) 
 

3,8 ± 0,02 (4/105)a 9,0 ± 0,03(11/122)a 7,9 ± 0,02(10/127)a 

    
Intervalo de confiança 

 
1,4-9,8 

 
5,1-15,6 

 
4,3-14,2 

 
Fonte: Santos (2017) 
Letras iguais (a, a, a) na mesma linha não diferiram significativamente (P≥0,05). 
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Tabela 2 - Médias (± erro padrão) e intervalo de confiança do efeito da ovulação única ou dupla de 

éguas sobre a incidência de perda embrionária precoce (PEP) entre 14 e 35 dias. 

Variável Ovulação 

Única Dupla  

PEP 14 a 35 d, % (n/n) 
 

4,2 ± 0,02 (5/120)a 
 

42,3 ± 0,19 (3/7)b  

  
Intervalo de confiança 

 
1,7-9,7 

 
14,2-77,3 

 
Fonte: Santos (2017) 
Letras diferentes (a, b) na mesma linha diferiram significativamente (P≤0,05). 
 
 

6.2 Eficiência da hCG 

 
A eficiência da hCG na indução da (s) ovulação (s) foi avaliada 48 horas após 

sua aplicação (tabela 3). As éguas foram divididas em grupos de acordo com o 

número de aplicações ao longo de sua vida reprodutiva em: 1, 2 a 3 e 4 a 7 

aplicações da hCG (2500 UI, IV). 

As éguas que receberam 2 a 3 aplicações não diferiram significativamente 

(P>0,05) quando comparadas com as éguas que receberam apenas 1 aplicação, 

entretanto, tenderam a ser menos eficiente. Já o grupo de éguas submetidas de 4 a 

7 aplicações da hCG apresentaram eficiência significativamente menor (P<0,05) 

quando comparadas ao grupo de éguas sub a 1 ou 2 a 3 aplicações do fármaco. 

 
 
Tabela 3 - Médias (± erro padrão) e intervalo de confiança do número de aplicações da hCG (2500 

UI, IV) sob a taxa de ovulação de éguas 48 horas após a aplicação, durante 10 estações 
reprodutivas. 

Variável 
Número de aplicações da hCG 

1 2 a 3 4 a 7 

 
Resposta da hCG (n/n) 

 
 

97,9 ± 0,02 (47/48)a, x 86,0 ± 0,05 (43/50)a, y 58,3 ± 0,10 (14/24)b 

    
Intervalo de confiança 
 

86,4-99,7 
 

73,3-93,2 
 

38,2-76,1 
 

Fonte: Santos (2017) 
Letras diferentes (a, b) na mesma linha diferiram significativamente (P≤0,05). 
Letras diferentes (x, y) na mesma linha tenderam a diferir (P>0,05 e P< 0,10). 
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COMPARAÇÕES 

1	vs.	2e3	 0,06	
1	vs.	4a7	 0,002	
2e3	vs.	4a7	 0,01	

 
 

6.3 Folículos hemorrágico anovulatório 

 

 Na tabela 4 estão representados os grupos de éguas divididos conforme a 

faixa etária (2 a 4, 5 a 8 e 9 a 23 anos). Não foram encontradas diferenças 

significativas (P>0,05) entre os grupos quanto à incidência de folículos hemorrágicos 

anovulatórios. 

 
 
Tabela 4 - Médias (± erro padrão) e intervalo de confiança da idade sobre a incidência de folículos 

hemorrágicos em éguas. 

Variável 
Idade (anos) 

2-4 5-8 9-23 

 
Folículo hemorrágico, % (n/n) 

 
 
2,6 ± 0,01 (3/115)a  5,4 ± 0,02 (7/129)a 0,7 ± 0,01 (1/138)a 

   
Intervalo de confiança 

 

 
0,8-7,8 

 
2,6-11,0 

 
0,1-5,0 

 
Fonte: Santos (2017) 
Letras iguais (a, a, a) na mesma linha não diferiram significativamente (P≥0,05). 
 
 

6.4 Cistos endometriais 

 
Não houve efeito significativo (P>0,05) da idade quando comparadas as 

idades de 2 a 4 e 5 a 8 anos sobre a incidência de cistos endometriais em éguas. No 

entanto, éguas de 9 a 23 anos de idade diferiram significativamente (P<0,05) quando 

comparadas às éguas com idade de 2 a 4 e 5 a 8 anos. Os resultados seguem 

descritos na tabela 5. 
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Tabela 5 - Médias (± erro padrão) e intervalo de confiança da idade da égua sobre a incidência de 
cistos endometriais. 

Variável 
Idade (anos) 

2-4 5-8 9-23 

Cisto endometrial, % (n/n) 
   

1,6 ± 0,02 (1/64)b 4,5 ± 0,03 (3/67)b 28,8 ± 0,06 (17/59)a 

	   
Intervalo de confiança 0,2-10,4 1,4-13,1 18,7-41,6 

    
Fonte: Santos (2017) 
Letras diferentes (a, b) na mesma linha diferiram significativamente (P≤0,05). 
 
 

Não foi observada diferença significativa (P>0,05) na taxa de concepção por 

serviço em éguas apresentando ou não cistos endometriais, conforme descreve a 

tabela 6. 

 
 
Tabela 6 - Médias (± erro padrão) e intervalo de confiança da taxa de concepção de éguas 

apresentando ou não cistos endometriais. 

Variável 
Cistos endometriais 

Com Sem 
 

Taxa de Concepção por serviço, % (n/n) 
 

53,9 ± 0,09 (19/38)a 60,6 ± 0,06 (145/255)a 
  

Intervalo de confiança 
 

 
35,9-71,0 

 
48,3-71,6 

 
Fonte: Santos (2017) 
Letras iguais (a, a) na mesma linha não diferiram significativamente (P≥0,05). 
 
 

Efeito significativo (P<0,05) da presença ou não de cistos endometriais sobre 

a taxa de perda embrionária precoce em éguas entre 14 e 35 dias de prenhez. Os 

resultados seguem descritos na tabela 7. 

 
 
Tabela 7 - Médias (± erro padrão) do efeito da presença de cistos endometriais sobre a incidência de 

perda embrionária (PEP) em éguas entre 14 e 35 dias. 

Variável Cistos endometriais 
Com cistos Sem cistos 

PEP de 14 a 35d, % (n/n) 
 

31,3 ± 0,12 (5/16)a 
 

2,6 ± 0,01 (3/115)b 

  
 
Intervalo de confiança 
 

13,5-56,9 
 

0,8-7,9 
 

Fonte: Santos (2017) 
Letras diferentes (a, b) na mesma linha diferiram significativamente (P≤0,05). 
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6.5 Endometrite 

 
De acordo com a tabela 8, a incidência de endometrite pós-cobertura em 

éguas foi significativamente afetada (P<0,05) pelo tipo de sêmen utilizado. Éguas 

inseminadas com sêmen in natura diluído, quando comparadas com éguas 

submetidas a monta natural, apresentaram maior incidência de endometrite pós-

cobertura. 

 
Tabela 6 - Médias (± erro padrão) e intervalo de confiança do tipo de sêmen (in natura diluído (IND) 

ou monta natural (MN) sobre a incidência de endometrite pós-cobertura em éguas. 

Variável 
Sêmen 

IND MN 

Endometrite pós cobertura, % (n/n) 
 

16,6 ± 0,05 (21/140)a 5,6 ± 0,03 (5/86)b 

   
Intervalo de confiança 

 
9,3-27,8 

 
2,0-14,7 

 
Fonte: Santos (2017) 
Letras diferentes (a, b) na mesma linha diferiram significativamente (P≤0,05). 
 

Quando estudado o efeito da idade das éguas sobre a incidência de 

endometrite, não houve diferença significativa (P<0,05) entre éguas de 2 a 4 e 5 a 8 

anos, porém, foi constatada uma tendência (P>0,05 e P<0,10) de éguas com 5 a 8 

anos apresentarem maior taxa de endometrite, quando comparadas às éguas com 2 

a 4 anos.  

Comparadas com as éguas de 2 a 4 anos de idade, éguas de 9 a 23 anos 

diferiram significativamente (P<0,05) quanto a incidência de endometrite, todavia, o 

mesmo não ocorreu quando comparas à éguas de 5 a 8 anos. Os resultados do 

efeito de éguas com idades diferentes sobre a taxa de infecção uterina estão 

descritos na tabela 9. 
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Tabela 7 - Médias (± erro padrão) e intervalo de confiança da idade sobre a incidência de infecção 
uterina em éguas. 

Variável 
Idade (anos) 

2-4 5-8 9-23 

Infecção uterina, % (n/n) 

 
 

7,8 ± 0,03 (9/115)a, x 14,7 ± 0,03 (19/129) a, b, y 22,5 ± 0,04 (31/138)b 

    
Intervalo de confiança 

 
4,1-14,4 

 
9,6-22,0 

 
16,3-30,2 

 
Fonte: Santos (2017) 
Letras diferentes (a, b) na mesma linha diferiram significativamente (P≤0,05). 
Letras diferentes (x, y) na mesma linha tenderam a diferir (P>0,05 e P< 0,10). 

 

 

COMPARAÇÕES 

2-4 vs. 5-8 0,097 
2-4 vs. 9-23 0,0025 
5-8 vs.9-23 0,1085 
  

 

Analisando a probabilidade de endometrite no momento da monta natural, 

inseminação artificial ou em momento aleatório do ciclo estral em éguas, foi 

constatado que a probabilidade da mesma foi inversamente proporcional ao 

tamanho do folículo ovariano dominante, ou seja, quanto maior o diâmetro folicular, 

menores são as chances de haver endometrite. 

Analisando o diâmetro folicular, éguas com diâmetro folicular entre 25 e 30 

mm apresentaram 30 a 40% de probabilidade de apresentarem endometrite e, 

éguas com diâmetro folicular acima dentre 55 e 60 mm, apresentaram de 0 a 5% de 

probabilidade de desenvolverem endometrite, sendo estes, valores extremos 

representados no gráfico 1. 
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Gráfico 1: Probabilidade de infecção uterina de acordo com o diâmetro do folículo dominante no momento da 
monta natural, inseminação artificial ou em momento aleatório do ciclo estral em éguas. 

 

A perda embrionária precoce entre 14 e 35 dias foi influenciada em éguas 

diagnosticadas com endometrite. As éguas diagnosticadas com endometrite 

apresentaram perda embrionária precoce significativamente maior (P<0,05) do que 

éguas diagnosticadas sem endometrite (tabela 10). 

Surpreendentemente, éguas diagnosticadas com ou sem endometrite não 

apresentaram diferença significativa (P>0,05) quando comparadas entre si para 

avaliar o efeito sob a taxa de concepção por serviço (tabela 11) e, o mesmo, foi 

constatado quando a endometrite pós-cobertura foi analisada (tabela 12). 
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Tabela 8 - Médias (± erro padrão) e intervalo de confiança da infecção uterina sobre a incidência de 
perda embrionária entre 14 e 35 dias. 

Variável Endometrite 
SIM NÃO  

PEP de 14 a 35d, % (n/n) 
 

27,8 ± 0,11(5/18)a 
 

2,7 ± 0,02 (3/113)b 

  
Intervalo de confiança 
 

12,0-52,1 
 

0,8-8,0 
 

Fonte: Santos (2017) 
Letras diferentes (a, b) na mesma linha diferiram significativamente (P≤0,05). 
 
 
Tabela 9 - Médias (± erro padrão) e intervalo de confiança da incidência de infecção uterina sobre a 

taxa de concepção por serviço de éguas. 

Variável 
Endometrite 

SIM NÃO 

Taxa de concepção por serviço, % (n/n) 
 

56,1 ± 0,09 (69/106)a 58,4 ± 0,06 (23/33)a 

   
Intervalo de confiança 

 
38,3-72,5 

 
   45,6-70,1 

 
Fonte: Santos, 2017 
Letras iguais (a, a) na mesma linha não diferiram significativamente (P≥0,05). 

 
 

Tabela 10 - Médias (± erro padrão) e intervalo de confiança da taxa de concepção por serviço em 

éguas apresentando ou não endometrite pós-cobertura. 

Variável 
Endometrite pós-cobertura 

SIM NÃO 

Taxa de concepção por serviço, % (n/n) 

 
 
62,7 ± 0,10 (17/26)a 51,7 ± 0,05 (147/267)a 

  
Intervalo de confiança 

 

 
41,6-79,8 

 
41,4-61,9 

 
Fonte: Santos, 2017 
Letras iguais (a, a) na mesma linha não diferiram significativamente (P≥0,05). 
 
 

6.6 Primeira ovulação e fertilidade pós parto  

 
O intervalo entre o parto e a primeira ovulação (IPARTOV) não sofreu efeito 

significativo (P>0,05) da idade das éguas, quando divididas de acordo com a faixa 
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etária (2 a 4, 5 a 8 e 9 a 23 anos de idade). Resultados estão expressos na tabela 

13. 
 
 
Tabela 11 - Médias (± erro padrão) e intervalo de confiança da idade sobre o intervalo da primeira 

ovulação após o parto (IPARTOV) de éguas não submetidas a indução da ovulação com 
hCG (2500 UI, IV). 

Variável 
Idade 

2-4 (n=8) 5-8 (n=9) 9-23 (n=10) 
 

IPARTOV (dias) 
 

11,63 ± 0,91a 
 

11,00 ± 0,86a 
 

12,40 ± 0,81a 
 
 

Intervalo de confiança 
 

 
 

9,75-13,50 
 

 
 

9,23-12,77 
 

 
 

10,72-14,08 
 

Fonte: Santos (2017) 
Letras iguais (a, a, a) na mesma linha não diferiram significativamente (P≥0,05). 
  
 

A taxa de concepção por serviço (monta natural ou inseminação artificial) não 

diferiu significativamente (P>0,05) entre o primeiro estro após o parto e os demais 

ciclos estrais subsequentes, entretanto, o primeiro estro após o parto mostrou-se 

levemente inferior (51,4 ± 0,08%) aos demais ciclos estrais (56,8 ± 0,03%). O 

resultado da análise está descrito na tabela 14. 
 
 
Tabela 12 - Médias (± erro padrão) e intervalo de confiança da taxa de prenhez de éguas quando 

comparado o primeiro estro pós-parto (cio do potro) aos demais ciclos. 

Variável 
Ciclo 

Cio do potro Demais ciclos 

 
Taxa de concepção por serviço, % (n/n) 51,4 ± 0,08 (19/37)a 

 
 

56,8 ± 0,03 (146/257)a 

   
Intervalo de confiança 

 
35,6-66,9 

 
50,7-62,8 

 
Fonte: Santos (2017) 
Letras iguais (a, a) na mesma linha não diferiram significativamente (P≥0,05). 
 
 

6.7 Retenção de anexos fetais (retenção de placenta) 

 
 A incidência de retenção dos anexos fetais 3 horas após o parto, de acordo 

com o ano da estação reprodutiva, está representada no gráfico 2. Da estação 

reprodutiva 2003/2004 a 2013/2014, a incidência de retenção de anexos fetais foi 0, 
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entretanto, na estação reprodutiva 2014/2015 foram diagnosticados 2 casos e o 

triplo (6 casos) na estação reprodutiva 2015/2016. Na estação reprodutiva de 

2016/2017, 4 casos foram diagnosticados. 

 

 
Gráfico 2: Incidência de retenção de anexos fetais em éguas de acordo com a estação reprodutiva. 

 
 

6.8 Tempo de gestação em éguas 

 
Não houve diferença significativa (P>0,05) no tempo de gestação de éguas 

gestando híbridos (burro ou mula) ou não (potro ou potra) (tabela 15). 

 
 
Tabela 13 - Médias (± erro padrão) e intervalo de confiança do sexo do produto, independente da 

espécie do reprodutor, sobre o tempo de gestação (dias) de éguas. 

Variável Sexo 

Macho (n= 53) Fêmea (n=63) 
 

Tempo de gestação 
 
 

Intervalo de confiança 
 

 
330,9 ± 1,19a 327,9 ± 1,09a 

328,5-333,2 
 

325,7-330,1 
 

Fonte: Santos (2017) 
Letras iguais (a, a) na mesma linha não diferiram significativamente (P≥0,05). 
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Não foi encontrado efeito significativo (P>0,05) do reprodutor (garanhão ou 

jumento) no tempo de gestação (dias) de éguas, independente do sexo do produto 

(tabela 16). 

 
 
Tabela 14 - Médias (± erro padrão) e intervalo de confiança do tempo de gestação de éguas 

submetidas à monta natural ou inseminação artificial com garanhões ou jumentos, 
independente do sexo do produto. 

Variável Reprodutor 

Garanhão (n=93) Jumento (n=23) 
 

Tempo de gestação (dias) 
 
 

Intervalo de confiança 
 

 
329,5 ± 0,91a 328,1 ± 1,83a 

327,7-331,3 
 

324,5-331,8 
 

Fonte: Santos (2017) 
Letras iguais (a, a) na mesma linha não diferiram significativamente (P≥0,05). 
 
 
 O tempo de gestação (dias) foi significativamente maior (P<0,05) em éguas 

de 9 a 23 anos de idade, no entanto, conforme a tabela 16, éguas de 2 a 4 e 5 a 8 

anos de idade não diferiram significativamente (P>0,05) quando comparadas entre si 

(tabela 17). 
 
 
Tabela 15 - Médias (± erro padrão) e intervalo de confiança do tempo de gestação (dias) de éguas de 

acordo com a idade. 

Variável Idade (anos) 

2 a 4 (n=47) 5 a 8 (n=45) 9 a 23 (n=24) 
 

Tempo de gestação (dias) 
 
 

Intervalo de confiança 
 

327,7 ± 1,24b 328,6 ± 1,27b 333,5 ± 1,74a 

 
325,2-330,2 

 
326,1-331,2 

 
330,0-336,9 

 
Fonte: Santos (2017) 
Letras diferentes (a, b) na mesma linha diferiram significativamente (P≤0,05). 
 

 

6.9 Efeitos da idade na performance reprodutiva 

 

 Ao analisarmos a média do número de serviços conforme a faixa etária das 
éguas estudadas verificamos que éguas de 2 a 4, quando comparadas com éguas 
de 5 a 8 anos de idade, tenderam a diferir significativamente. Não foi encontrado 
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diferença significativa quando comparamos éguas de 2 a 4 com éguas de 9 a 23 
anos de idade. Ainda quanto a média do número de serviços, efeito significativo 
(P≤0,05) da idade foi observado ao compararmos éguas de 5 a 8 com éguas de 9 a 
23 anos de idade, sendo que esta última faixa etária apresentou maior média de 
número de serviços (tabela 18). 
 
 
Tabela 16 - Médias (± erro padrão) do número de serviços (monta natural e inseminação artificial) de 

acordo com a idade de éguas. 

Variável 
Idade (anos) 

2 a 4 (n=62) 5 a 8 (n=65) 9 a 23 (n=55) 
 
 
Média do número de serviços 

 

 
      1,55 ± 0,10 a, b, y 

 
1,49 ± 0,09 b 

 
1,89 ± 0,14 a, x 

 
Fonte: Santos (2017) 
Letras diferentes (a, b) na mesma linha diferiram significativamente (P≤0,05). 
Letras diferentes (x, y) na mesma linha tenderam a diferir (P>0,05 e P< 0,10). 
 
COMPARAÇÕES 

2-4 vs. 5-8 0,9222 
2-4 vs. 9-23 0,0755 
5-8 vs.9-23 0,0465 

 
 

A taxa de concepção por serviço diminuiu de acordo com a faixa etária dos 
animais (tabela 19), mas não houve diferença significativa (P>0,05) entre éguas de 2 
a 4 e 5 a 8 anos. Éguas com idade entre 9 e 23 anos diferiram significativamente 
(P<0,05) aos outros dois grupos divididos conforme a faixa etária. 

 
 
Tabela 19 - Médias (± erro padrão) e intervalo de confiança da idade sobre a taxa de concepção por 

serviço de éguas. 

Variável 
Idade (anos) 

2 a 4 5 a 8 9 a 23 

 
Taxa de Concepção por serviço, 

% (n/n) 

 
 

63,5 ± 0,05 (61/96)a 61,5 ± 0,05 (59/96)a 44,1 ± 0,05(45/102)b 

   Intervalo de confiança 
 

        53,5-72,6 
 

51,4-70,7 
 

34,8-53,9 
 

Fonte: Santos (2017) 
Letras diferentes (a, b) na mesma linha diferiram significativamente (P≤0,05). 
 
COMPARAÇÕES 
2-4 vs. 5-8 

 
 

0,7658 
2-4 vs. 9-23 0,0069 
5-8 vs.9-23 0,0157 
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A idade influenciou significativamente (P<0,05) na perda embrionária precoce 

entre 14 e 35 dias de gestação. Resultados apresentados na tabela 20 mostram que 

a incidência foi maior em éguas de 9 a 23 anos quando comparadas à éguas de 2 a 

8 anos de idade. 
 
 
Tabela 20 - Médias (± erro padrão) e intervalo de confiança da idade da égua sobre incidência de 

perda embrionária precoce (PEP) entre 14 e 35 dias. 

Variável 
Idade (anos) 

2 a 8 9 a 23 

PEP 14 a 35d, % (n/n) 

 
 

2,1 ± 0,01 (2/96)a 

 
 

16,7 ± 0,06 (6/36)b 

  
 

Intervalo de confiança 
 

 
0,5-8,0 

 

 
7,6-32,6 

 
Fonte: Santos (2017) 
Letras diferentes (a, b) na mesma linha diferiram significativamente (P≤0,05). 
 Não houve diferença estatística (P>0,05) na taxa de prenhez aos 60 dias 

entre éguas com idade de 2 a 4 e 5 a 8 anos, quando comparadas entre si. Éguas 

com idade de 9 a 23 anos diferiram significativamente (P<0,05) apresentando taxa 

de prenhez menor aos outros dois grupos estudado (2 a 4 e 9 a 23 anos) (gráfico 3). 

 

 

 
Gráfico 3: Taxa de prenhez aos 60 dias de éguas divididas conforme a idade ao longo de 10 estações de monta 
(EM). Letras diferentes diferiram significativamente (P<0,05). 

95,2a 

89,1a 

74,6b 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2 - 4 (n= 62) 5 - 8 (n= 65) 9 - 23 (n= 55) 

Ta
xa

 d
e 

pr
en

he
z 

m
éd

ia
 n

a 
EM

 (%
) 

Faixa etária (anos) 



 
 

84 

6.10 Taxa de prenhez geral aos 60 dias de acordo com a estação reprodutiva 

 
 A taxa de prenhez (%) aos 60 dias em éguas está representada no gráfico 4. 

A menor taxa de prenhez (63,6%) foi na estação reprodutiva 2012/2013 e a maior 

(100%) na estação reprodutiva 2013/2014. Nota-se que nas estações reprodutivas 

estudadas, a taxa de prenhez, exceto a do ano 2012/2013, foram próximas (77,8%), 

igual ou superior a 80%. 

 

 

 

Gráfico 4:Taxa de prenhez aos 60 dias em éguas de acordo com a estação reprodutiva. 

 

 

7. DISCUSSÃO 
 

7.1 Múltiplas ovulações 

 
 Em nossa pesquisa retrospectiva, a incidência de múltiplas ovulações não 

diferiu significativamente (P>0,05) entre as três faixas etárias estudadas (2 a 4, 5 a 8 

e 9 a 23 anos), contrapondo os resultados encontrados por Davies Morel; 

Newcombe; Swindlehurst (2005) e Panzani et al. (2014), os quais encontraram efeito 

significativo (P<0,05) da idade da égua, sendo: 20,7% em éguas de 2 a 4 anos, 
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35,6% em éguas de 17 a 19 anos e 52,51% nos animais na faixa etária de 16 a 20 

anos, respectivamente. 
Marinone et al. (2015) não encontraram diferença estatística (P>0,05) ao 

comparar éguas jovens (3 a 10 anos de idade) e idosas (13 a 23 anos de idade) da 

raça Sela Argentina, ambas subférteis, quanto à incidência de múltiplas ovulações. 

Segundo Jacob et al. (2009), ondas foliculares com ausência de dupla 

ovulação, mas com um ou dois folículos dominantes, apresentaram concentrações 

plasmáticas similares de LH, estrógeno e inibina imunorreativa, diferindo apenas 

com relação ao nível plasmático de FSH que se mostrou baixo em éguas com dois 

folículos dominantes. Ginther e colaboradores (2009) detectaram aumento na 

concentração de LH precedendo a divergência, diminuição na concentração de FSH 

no dia e após a divergência, bem como aumento na concentração de estrógeno dois 

dias após a divergência folicular. Tais resultados suportam o conceito de que a alta 

concentração de LH antes da divergência folicular em determinadas éguas, favorece 

o desenvolvimento de múltiplos folículos estrógeno-competentes (≥20 mm) que 

resultam em múltiplas ovulações.  

Ao contrário dos achados citados pelos penúltimos e antepenúltimos autores, 

Carnevale et al. (1993) encontraram diferenças entre grupos de éguas de acordo 

com a faixa etária, onde o crescimento folicular foi mais rápido em éguas jovens (5 a 

7 anos), houve maior concentração de FSH na metade da fase luteal e maior 

atividade folicular ao final da fase luteal em éguas de meia idade (15 a 19 anos) e 

diminuição na concentração de LH com prolongamento da fase folicular em éguas 

idosas (mais de 20 anos). 

O Fator de Crescimento semelhante à Insulina Tipo 1 (IGF1), presente no 

fluído intrafolicular, têm apresentado característica funcional (Ginther, 2016), uma 

vez que o tratamento intrafolicular com IGF1, no folículo subordinado, estimulou o 

mesmo a tornar-se dominante e a ovular em 24 de 31 (77%) éguas quando 

comparado ao tratamento intrafolicular com solução salina (24%) (Ginther et al., 

2004; Ginther et al., 2008). 

Ginther (2017) em recente revisão descreve que no começo do processo de 

divergência folicular, o futuro folículo dominante, mas não o futuro folículo 

subordinado, desenvolve a capacidade de resposta quando exposto à baixa 

concentração de FSH. Esta capacidade aumenta devido a fatores intrafoliculares 
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sintetizados pelas células do folículo, sendo a resposta diferencial ao FSH entre o 

futuro folículo dominante e o subordinado, o ponto crucial na seleção folicular. 

Para melhor compreensão de não termos encontrado efeito significativo da 

idade sobre a incidência de múltiplas ovulações em nosso estudo, análises 

referentes a concentração dos hormônios FSH, LH, P4, E2, IGF1 e inibina, poderiam 

ter sido realizadas. 

 

 

7.2 Eficiência da hCG 

 
 A utilização de fármacos para manipulação do ciclo estral de equinos, 

principalmente aqueles que induzem a ovulação, são essenciais para otimização de 

resultados. 

No presente estudo, a eficiência da hCG (2500 UI, IV) na indução da (s) 

ovulação (s) foi avaliada 48 horas após sua aplicação. As éguas foram divididas em 

grupos de acordo com o número de aplicações ao longo de sua vida reprodutiva em: 

1, 2 a 3 e 4 a 7 aplicações da hCG. As éguas que receberam 2 a 3 aplicações não 

diferiram significativamente (P>0,05) quando comparadas com éguas que 

receberam apenas 1 aplicação, embora tenderam a ser menos eficientes. Já o grupo 

de éguas submetidas de 4 a 7 aplicações da hCG apresentaram eficiência 

significativamente menor (P<0,05) quando comparadas ao grupo de éguas 

submetidas a 1 ou 2 a 3 aplicações do fármaco. 

Tais resultados indicam que a presença de anticorpos anti-hCG, formados a 

partir das aplicações do fármaco em questão, podem permanecer por período de 

tempo maior do que 135 dias, conforme relatado por Wilson et al. (1990). Ainda, a 

utilização do acetato de deslorelina, associado ou não a hCG, é uma alternativa para 

indução da ovulação em éguas, uma vez que este análogo do GnRH não causa 

refratariedade e podendo ser aplicado inúmeras vezes durante a estação monta, 

bem como ao longo da vida reprodutiva de éguas. 
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7.3 Folículo hemorrágico anovulatório 

 

Falhas no processo ovulatório sem dúvidas acarretam diminuição na 

eficiência reprodutiva, bem como perda econômica em rebanhos de equídeos, pois, 

anteriormente a detecção da falha ovulatória, as éguas podem ter sido submetidas à 

hormonioterapia, tratamentos uterinos e inseminações artificiais. 

Em relação ao efeito da idade sobre a incidência de folículos hemorrágicos 

anovulatórios, não foram encontradas diferenças significativas (P>0,05) entre os 

grupos (2 a 4, 5 a 8 e 9 a 23 anos de idade) em nosso estudo. McCue & Squires 

(2002) constataram que 8,2% dos ciclos (151 ciclos estrais) apresentaram a 

formação de FHAs e que o aumento da idade das éguas exerceu efeito significativo 

(P<0,05) sob a incidência de FHAs. As éguas de 6 a 10 anos apresentaram 4,4% de 

FHAs nos ciclos estrais estudados e as éguas de 16 a 20 anos de idade 13,1%. A 

média da faixa etária de éguas que apresentaram FHAs foi 15,4 ± 5,5 anos. Ginther 

et al. (2008) não encontraram efeito significativo (P>0,05) da idade quando a 

comparação foi feita entre o grupo de éguas que ovularam (13,6 ± 1,6 anos; n= 36) e 

éguas que apresentaram FHAs (13,9 ± 2,7 anos; n= 9). Éguas com FHAs, 

independentemente da idade, apresentaram concentração de LH significativamente 

maior (P<0,05) do que éguas que ovularam normalmente, embora Carnevale et al. 

(1993) relatem diminuição na concentração de LH com prolongamento da fase 

folicular em éguas idosas.  

O LH desempenha funções no desenvolvimento e seleção folicular, devido a 

presença de seus receptores nas células da granulosa do folículo dominante antes 

da divergência folicular (Bodensteiner et al., 1996; Ginther et al., 1996); e no 

desenvolvimento oocitário e ovulatório (Handler & Aurich, 2005). O aumento da 

concentração de LH promove maior difusão de progesterona através das células da 

granulosa sendo posteriormente convertida em estradiol 17β (Davies Morel, 2003).  

Continuando os estudos à respeito do perfil hormonal em casos de falha 

ovulatória com formação de FHAs, Ginther et al. (2006) estudando a formação de 

FHAs em 14 éguas pônei de faixa etária entre 4 e 16 anos e denominando como dia 

zero (D0) a formação de FHAs, não encontraram diferenças significativas (P>0,05) 

entre os grupos (apresentando ou não FHAs) nas concentrações sistêmicas de P4, 

LH ou FSH antes do D3, porém, no D3, a concentração de estradiol foi 

significativamente maior (P<0,05) no grupo de éguas apresentando FHAs.  
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Assim, hipotetizamos que para o folículo dominante não se tornar FHA, 

concentração ideal de LH e estradiol devem ser estabelecidas pelo sistema 

endócrino da égua, independentemente de sua faixa etária. 

 
 

7.4 Cistos endometriais 

 
Cistos endometriais, também denominados cistos uterinos, são estruturas 

preenchidas por líquido e podem estar presentes em casos de integridade ou 

inflamação endometrial crônica (Kenney & Ganjam, 1975). 
 No presente estudo, não houve efeito significativo (P>0,05) quando 

comparadas éguas com idades de 2 a 4 e 5 a 8 anos sobre a incidência de cistos 

endometriais. No entanto, éguas de 9 a 23 anos de idade diferiram 

significativamente (P<0,05) quando comparadas às éguas com idade de 2 a 4 e 5 a 

8 anos. Foi observado efeito significativo (P<0,05) da presença de cistos 

endometriais sobre a taxa de perda embrionária precoce em éguas entre 14 e 35 

dias de gestação (31,3 ± 0,12).  

 Os achados obtidos em nossa pesquisa a respeito do aumento na incidência 

de cistos endometriais conforme a progressão da idade da égua, bem como o efeito 

da sua presença sobre a taxa de perda embrionária precoce entre 14 e 35 dias de 

gestação, corroboram com os apresentados por Bracher et al. (1992), Bilkslager et 

al. (1993), Thannus & Thun (1995) e Ferreira et al. (2008). Todavia, Miyakoshi et al. 

(2012), estudaram a taxa de perda embrionária precoce entre 17 e 35 dias em 1476 

éguas Thoroughbred criadas no Japão de 2007 a 2009 e constataram que, éguas 

com idade superior a 13 anos que apresentaram cistos endometriais (10,3%; 7/68), 

não apresentaram aumento significativo na taxa de perda embrionária precoce 

(10,3%; 7/68) quando comparadas com éguas sem cistos endometriais. 

 O aumento na incidência de cistos endometriais conforme o avanço da idade 

da égua, provavelmente se deve a existência de alterações crônicas degenerativas 

no endométrio, as quais são alterações das glândulas uterinas e do estroma que as 

circundam, caracterizada pela fibrose endometrial periglandular e estromal 

(Hoffmann et al., 2009), conforme o avançar da idade da égua (Woodward et al., 

2012). Tais achados são importantes, pois, após a chegada do embrião no útero, é 
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necessário um ambiente uterino adequado para seu desenvolvimento, sendo 

dependente da secreção (histotrofo) das glândulas endometriais a fim de evitar a 

perda embrionária precoce. 

Embora no presente estudo não tenham sido colhidos dados referentes a 

localização, há maior incidência de cistos endometriais, segundo Brook & Frankel, 

(1987), Thannus & Thun (1995), Ragon (1996) e Wolfsdorf, (2002), no corpo e 

próximo a bifurcação dos cornos uterinos, podendo acarretar em fixação embrionária 

inadequada com consequente diminuição do fluxo sanguíneo, nutrientes e perda 

embrionária precoce.  

Por fim, a restrição da mobilidade da vesícula embrionária próxima ao(s) 

cisto(s) endometrial(s), pode acarretar a síntese e liberação de PGF2α e, 

consequentemente, luteólise e perda embrionária precoce; anormalidades na 

formação da placenta e não formação de cálices endometriais no local dos cistos 

(Stanton et al., 2004). 

 

 

7.5 Endometrite pós-cobertura 

 

A incidência de endometrite pós-cobertura em éguas foi afetada 

significativamente (P<0,05) pelo tipo de sêmen utilizado. Éguas inseminadas com 

sêmen in natura diluído, quando comparadas com éguas submetidas a monta 

natural, apresentaram maior incidência de endometrite pós-cobertura.  

Os resultados vão de encontro ao relatado por Fiala et al. (2002), os quais, 

estudando a intensidade da resposta inflamatória uterina após a infusão de diluidor 

de sêmen à base de leite desnatado ou 20 ml de plasma seminal, constataram que 

24 horas após a infusão uterina do diluidor de sêmen à base de leite desnatado, a 

resposta inflamatória foi significativamente maior (P<0,02) do que pelo plasma 

seminal. No mesmo sentido, Palm et al. (2008) constataram que a expressão de 

RNAm COX-2 foi significativamente maior (P<0,04) após a infusão uterina do diluidor 

de sêmen à base de leite desnatado comparado ao PBS, uma vez que a 

cicloxigenase-2 (COX-2) desempenha função catalizadora na síntese de 

prostaglandinas a partir do ácido araquidônico no processo inflamatório ou ao final 

do diestro. 
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A utilização de diluidores de sêmen na reprodução equina é amplamente 

utilizada e consolidada com resultados satisfatórios. A maioria dos meios utilizados 

para diluição de sêmen equino é constituída basicamente de leite em pó desnatado, 

glicose e antibiótico (Kenney et al.,1975) e tais substâncias podem ser causas 

potenciais para o desenvolvimento do processo inflamatório uterino após a 

inseminação artificial, embora maiores estudos sejam necessários (Palm et al., 

2008). 

O plasma seminal é formado a partir da mistura de secreções derivadas dos 

testículos, epidídimos e glândulas acessórias (Troedsson et al., 2005). No útero, o 

mesmo participa do transporte, eliminação dos espermatozoides e, a presença de 

substâncias moduladoras da inflamação uterina pós-cobertura no plasma seminal, 

auxilia na eliminação dos espermatozoides, bem como na limpeza uterina de éguas 

suscetíveis a endometrite (Troedsson et al., 2005). 

Durante a inflamação, algumas proteínas seminais protegem 

espermatozoides viáveis, enquanto outras facilitam a fagocitose de espermatozoides 

danificados; prostaglandinas (PGF2α e PGE) e estrógenos presentes no plasma 

seminal podem auxiliar no transporte do espermatozoide (Troedsson et al., 2005), 

assim como a ocitocina (Katila, 2001). 

 Sendo assim, éguas submetidas a monta natural, em nosso estudo, 

provavelmente apresentaram menor incidência de endometrite após a cobertura, 

quando comparadas com éguas inseminadas com sêmen in natura diluído, em 

virtude de maior contratilidade uterina devido a presença de prostaglandinas, 

estrógenos e ocitocina no plasma seminal, já que o sêmen in natura diluído, 

destinado à inseminação artificial, é filtrado e parte do plasma seminal é retirado. 

 
 

7.6 Perda embrionária precoce, taxa de prenhez e susceptibilidade à endometrite 

 

Tendo em vista o impacto que a perda embrionária precoce exerce sob a 

eficiência reprodutiva de equídeos, verificamos em nosso estudo que a mesma foi 

influenciada por alguns fatores. 
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A idade aumentou significativamente (P<0,05) a perda embrionária precoce 

entre 14 e 35 dias de gestação em éguas de 9 a 23 anos, quando comparadas com 

éguas de 2 a 8 anos de idade. 

Em estudo realizado por Ricketts & Alonso (1991), 3804 amostras de tecido 

endometrial de éguas foram analisadas com o objetivo de verificar se há efeito da 

idade sobre a presença de alterações degenerativas no endométrio de acordo com o 

avanço da idade. Éguas de 9 anos não apresentaram alterações degenerativas, 

éguas com 13 anos apresentaram pequenas alterações degenerativas e, éguas com 

17 ou mais anos de idade, apresentaram alterações degenerativas severas. Assim, 

provavelmente, a integridade do endométrio em éguas de 9 a 23 anos, utilizadas em 

nossa pesquisa, acarretou em maior incidência de perda embrionária precoce nesta 

categoria, pois éguas com alterações degenerativas e devido a tais alterações, o 

endométrio pode se tornar incapaz de produzir histotrofo (Hoffman et al., 2009b), o 

qual desempenha função nutricional para o desenvolvimento do concepto (Lehmann 

et al., 2011). 

A taxa de concepção por serviço diminuiu de acordo com o avanço da faixa 

etária dos animais, mas não houve diferença significativa (P>0,05) entre éguas de 2 

a 4 e 5 a 8 anos. Éguas com idade entre 9 e 23 anos diferiram significativamente 

(P<0,05) aos outros dois grupos divididos conforme a faixa etária.  

Moller (2007) avaliando a eficiência reprodutiva de éguas Crioulas, também 

constatou diminuição significativa (P<0,01) na taxa de concepção por ciclo com o 

avanço da idade das éguas, sendo esta diminuição constatada a partir dos 12 anos. 

Segundo a autora, ao realizar a regressão logística, demonstrou que éguas mais 

jovens apresentam duas vezes mais chances de tornarem-se gestantes do que 

aquelas com idade superior a 12 anos. 

As éguas diagnosticadas com endometrite apresentaram perda embrionária 

precoce significativamente maior (P<0,05) do que éguas diagnosticadas sem 

endometrite, sendo tal achado um possível efeito do ambiente uterino, onde o 

mesmo é incapaz de sustentar o desenvolvimento embrionário, ou da liberação 

endógena de PGF2α decorrente do processo inflamatório, culminando com a lise do 

corpo lúteo, responsável pela manutenção da gestação (LeBlanc, 2003). 

Comparando éguas de 2 a 4 anos de idade com éguas de 9 a 23 anos, o 

último grupo diferiu significativamente (P<0,05) quanto a incidência de endometrite. 

Conforme relatado por LeBlanc et al. (2009), alterações na anatomia genital, 
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contrações miometriais, drenagem linfática, funcionalidade cervical, aumento da 

degeneração vascular e o envelhecimento, tornam as éguas susceptíveis a 

endometrites. Segundo Pascoe (1979), o avanço da idade e o número de partos 

coincidem com um aumento do comprimento e horizontalização vulvar. Desta forma, 

alterações na conformação vulvar com o avanço da idade podem predispor as éguas 

a endometrites, pois a vulva constitui uma barreira física contra entrada de agentes 

nocivos. 

Os hormônios esteroides produzidos por estruturas encontradas nos ovários 

(folículo e corpo lúteo) também desempenham uma função quanto à susceptibilidade 

das éguas com endometrites. Sob a ação do estrógeno, há aumento na quimiotaxia 

e diapedese de células de defesa da corrente sanguínea para o endométrio e as 

contrações miometriais favorecem a eliminação do conteúdo uterino através da 

cérvix, a qual encontra-se aberta nesta fase. Todavia, sob o efeito da progesterona, 

a cérvix encontra-se fechada, havendo menor quimiotaxia e diapedese de células de 

defesa, bem como as contrações miometriais se tornam menos frequentes, porém 

mais longas (Evans et al., 1987; Jones et al., 1991). Isto explica os achados obtidos 

em nosso estudo com relação a probabilidade da égua apresentar endometrite. 

Verificamos que a probabilidade da égua desenvolver endometrite foi inversamente 

proporcional ao tamanho do folículo ovariano dominante, ou seja, quanto maior o 

diâmetro folicular, menores são as chances de haver endometrite. 

Carnevale & Ginther (1992), para avaliar a eficiência reprodutiva de 31 éguas 

pônei não-lactantes, dividiram-nas em dois grupos: jovens (5 a 7 anos) e idosas (15 

anos ou mais). Éguas idosas apresentaram diminuição significativa (P<0,05) na 

contratilidade uterina. O estudo histopatológico do endométrio revelou que éguas 

idosas apresentaram número maior de infiltrados inflamatórios, alterações fibróticas 

e menor densidade de glândulas endometriais que éguas jovens. A incidência de 

líquido intrauterino, detectado por meio da ultrassonografia foi significativamente 

maior (P<0,05) em éguas idosas. A taxa de prenhez aos 12 dias e a taxa de perda 

embrionária precoce entre 12 e 39 dias de gestação também foram 

significativamente maiores (P<0,05) em éguas idosas.  

Tais achados corroboram com os resultados encontrados em nosso estudo, 

bem como em estudos citados de que, conforme o avanço da faixa etária, alterações 

na arquitetura histológica do endométrio, comprometem a eficiência reprodutiva das 
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mesmas, predispondo-as às infecções uterinas, perdas embrionárias, diminuição da 

taxa de concepção por ciclo e desenvolvimento de cistos endometriais. 

 
 

7.7 Primeira ovulação e fertilidade no pós-parto  

 
 As primeiras ovulações após o parto, bem como a fertilidade deste primeiro 

ciclo, são importantes pois as éguas apresentam longo tempo de gestação e, quanto 

menor for o intervalo de tempo entre o parto e a primeira ovulação dessas matrizes, 

maiores são as chances de concentração de partos em um determinado período da 

estação reprodutiva, obtenção de uma progênie ao ano, bem como a racionalização 

na utilização de garanhões, quando alojados na mesma propriedade das matrizes. 

O intervalo entre o parto e a primeira ovulação (IPARTOV) não sofreu efeito 

significativo (P>0,05) da idade das éguas, quando divididas de acordo com a faixa 

etária (2 a 4, 5 a 8 e 9 a 23 anos), ocorrendo entre 11 e 12 dias após o parto. A taxa 

de prenhez do primeiro estro após o parto (51,4%) também não apresentou efeito 

significativo (P>0,05) quando comparada aos demais ciclos subsequentes (56,8%), 

Entretanto, os resultados obtidos em nossa pesquisa são menores aos 

relatados por Caldas et al. (1994) e Winter et al. (2007), os quais reportam a primeira 

ovulação ocorrendo em média aos 14,5 e 14,2 ± 3,0 dias, respectivamente. Já Filho 

et al. (1998), corroborando com nosso resultado, observaram que o primeiro estro 

pós-parto ocorre em média aos 12,3 (± 10,9) dias ao avaliar 549 éguas Puro Sangue 

de Corrida, assim como Lemes et al. (2016) (12,7 ± 1,31 dias). 

A ovulação ocorrendo poucos dias após o parto dá-se ao aumento da 

concentração de FSH antes do parto e de LH periférico e armazenado na pituitária 

após o parto (Ginther, 1992; Blanchard & Varner; 1993 Nagy et al., 1998), somado 

ao papel desempenhado pela leptina, a qual se eleva (10,1 ± 2,9 a 10,6 ± 8,4 ng/ml) 

em 8 a 10 dias após o parto quando comparados aos dias anteriores e após a 

primeira ovulação. Existe uma correlação positiva significativa entre o nível de 

estrógeno e leptina (r= 0,58; P<0,025), sugerindo que ambos desempenham papéis 

importantes durante o primeiro estro pós-parto e ovulação (Abo El-Maaty & Gabr, 

2010), pois o hipotálamo é o local específico de ação da leptina e seus receptores, 

localizados dentro da área hipotalâmica, estão associados com o controle da 
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reprodução (Dyer et al., 1997; Lin et al., 2000) mais precisamente sob a liberação 

GnRH (Sullivan & Meonter, 2004). 

O primeiro estro após o parto foi utilizado como tentativa para tornar as éguas 

gestantes em apenas 37 ocasiões, pois em determinadas situações (realização de 

disciplinas da graduação em Medicina Veterinária) os discentes faziam o 

acompanhamento reprodutivo das éguas, as quais não tiveram o primeiro estro após 

o parto utilizado. 

A taxa de prenhez do primeiro e demais estros após o parto apresentada por 

Caldas et al. (1994) (70%), Camillo et al. (1997) (72 e 85%), Winter et al. (2007) 

(83,3 e 73,7%) e Lemes et al. (2016) (80%) foram superiores a encontrada por Filho 

et al. (1998) (37,2 e 47,7%) e aquela encontrada neste estudo (51,4 e 56,8%).  

O processo de involução uterina (redução do tamanho uterino, remoção de 

debris, contração glandular, apoptose e proliferação celular) que levam à alteração 

da superfície endometrial e retorno ao seu estado fisiológico pré-gestacional, 

proporciona um ambiente favorável ao desenvolvimento embrionário (Takamoto; 

Leppert; Yu, 1998; Salamonsen, 2003; Stanton, 2011). Neste contexto, acreditamos 

que o processo de involução uterina quando ocorre de maneira eficiente, isto é, 

retorno ao normal em termos de tamanho e conteúdo líquido 7 dias após o parto e 

remodelação endometrial 14 dias após o parto (Stanton, 2011), pode ser um dos 

fatores que colaboram para o estabelecimento da gestação, justificando tais índices 

de fertilidade apresentados. 

 

 

7.8 Retenção dos anexos fetais (retenção de placenta) 

 
A falha na expulsão dos anexos fetais em sua totalidade é a patologia de 

maior incidência no pós-parto imediato de éguas e as tornam vulneráveis a outras 

patologias e até mesmo ao óbito.  

Há vários fatores que predispõem as éguas a apresentarem retenção dos 

anexos fetais e acreditamos que a manipulação excessiva (mudanças de piquetes e 

tentativas de predizer a data do parto) possa aumentar tal incidência. Pôde-se 

observar no estudo apresentado que houve maior incidência de retenção dos 

anexos fetais nas estações reprodutivas dos anos 2014/2015 (7,69%), 2015/2016 
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(27,27%) e 2016/2017 (16,6%) quando comparados com estações reprodutivas de 

anos anteriores, as quais apresentaram 0% de retenção dos anexos fetais. Embora 

a estação reprodutiva 2016/2017 não tenha sido citada no tópico 4.1 deste estudo 

retrospectivo, a mesma foi citada com o objetivo descrever o crescente aumento na 

incidência desta patologia. 

Comparando os resultados obtidos neste estudo, o ano de 2014/2015 

apresentou índice (7,69%) dentro dos valores citados por Vandeplassche et al. 

(1971) e Provencher et al. (1988), os quais consideram como normais índices de 2 a 

10 e 6 a 10% de retenção dos anexos fetais, respectivamente. No entanto, as 

estações reprodutivas dos anos 2015/2016 e 2016/2017 apresentaram maior 

incidência (27,27% e 16,6%) de retenção dos anexos fetais que em todos os anos 

estudados e maior àqueles citados anteriormente pelos autores Vandeplassche et al. 

(1971) e Provencher et al. (1988), mas não sendo maior que os índices 

apresentados por Sevinga et al. (2004), os quais relataram 54% de retenção dos 

anexos fetais em éguas da raça Friesian. 

Alguns fatores podem predispor a égua a desenvolver retenção de placenta, 

incluindo inércia e fadiga uterina durante o parto, deficiência de selênio, alteração na 

proporção cálcio/fósforo, alteração hormonal, intervenção mecânica durante o parto, 

placentite, aborto, gestação gemelar e idade avançada (Lopate et al., 2006; Sevinga 

et al., 2004). 

No contexto nutricional pode estar a causa para os altos índices de retenção 

dos anexos fetais nas últimas 3 estações reprodutivas estudadas e maior número de 

potros apresentando epifisite (diagnóstico visual, apenas), visto que, em 

comunicação pessoal e não oficial, houve problemas quanto à qualidade do sal 

mineral oferecido aos animais pertencentes ao rebanho. Tal hipótese é sustentada, 

visto que, segundo Thomassian (2005), a epifisite é o resultado do desequilíbrio da 

proporção cálcio e fósforo. Ainda, Sevinga e colaboradores (2002), constataram que 

éguas com retenção de placenta apresentaram diminuição significativa (P<0,0004) 

no nível sérico de cálcio (3,08 mmol/l) quando comparadas aquelas que não 

apresentaram retenção de placenta (3,18 mmol/l), sendo então a hipocalcemia 

responsável pela diminuição da contratilidade miometrial. 
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7.9 Tempo de gestação 

 
Informações a respeito do tempo de gestação estimado de éguas são 

importantes clinicamente, pois, partos assistidos e que sofreram intervenção médica 

veterinária correta, representam menores riscos ao neonato e à égua. 

Baseado no estudo que realizamos, o tempo de gestação (dias) foi 

significativamente maior (P<0,05) em éguas de 9 a 23 anos de idade, contudo, 

éguas de 2 a 4 e 5 a 8 anos de idade não diferiram significativamente (P>0,05) 

quando comparadas entre si. Ferreira et al. (2016) estudaram o tempo de gestação 

de 208 nascimentos de éguas da raça Mangalarga Paulista com faixa etária entre 3 

e 21 anos e não encontraram efeito significativo (P>0,05) da idade. Winter et al. 

(2007) não constataram efeito significativo da categoria (primíparas e pluríparas) ou 

da idade (3 a 7, 8 a 14 e 15 ou mais anos) sobre o tempo de gestação de éguas. 

Com o avanço da idade da égua, o útero passa por alterações degenerativas que 

podem levar a diminuição do contato feto-materno da placenta, prolongando o tempo 

de gestação a fim de garantir maior desenvolvimento fetal (Wilsher & Allen, 2003). 

Em relação ao sexo da progênie, não observamos efeito significativo (P>0,05) 

desta variável sobre o tempo de gestação das éguas estudadas. Ao contrário do 

resultado obtido em nosso estudo, Davies Morel et al. (2002) constataram que as 

gestações, as quais deram origem a uma progênie macho, apresentaram tempo de 

gestação significativamente maior (P<0,001) àquelas que resultaram em progênie 

fêmea. Valera et al. (2006) também concluíram que as progênies macho influenciam 

significativamente (P<0,05) o tempo de gestação de éguas da raça Árabe e Andaluz, 

prolongando-o. Embora o mesmo resultado não fora obtido por Ferreira et al. (2016) 

em estudos utilizando éguas da raça Mangalarga Paulista, os autores destacam que 

há tendência (P=0,074) no aumento do tempo de gestação de éguas dando origem à 

machos. 

Acredita-se que o prolongamento do tempo de gestação de éguas gestando 

feto macho é devido a diferenças na função endócrina entre fetos macho e fêmea, 

interagindo de forma distinta com o mecanismo neuroendócrino do parto (Jainudeen 

& Hafez, 2000). No mesmo raciocínio, maior peso ao nascimento dos machos pode 

exigir um tempo maior de gestação para o desenvolvimento final do feto (Wilsher & 

Allen, 2003). 
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A produção de muares (burros e mulas), animais oriundos do cruzamento de 

jumento com égua, vêm ganhando notoriedade em virtude da resistência à doenças 

e ao trabalho no campo, padrão de andamento quando a égua é de uma raça 

selecionada para tal finalidade, menor exigência nutricional e a crescente 

participação em provas equestres. Assim, torna-se necessário melhor compreensão 

do tempo de gestação, uma vez que a literatura carece de informações a respeito de 

éguas gestando burro ou mula. 

De acordo com as análises de dados realizadas em nosso estudo, não foram 

encontrados efeitos significativos (P>0,05) do reprodutor (garanhão ou jumento) no 

tempo de gestação (dias) de éguas, ou seja, éguas gestando feto equino ou muar 

apresentam o mesmo tempo de gestação. 

Chieffi (1947) relata que o tempo de gestação médio de éguas, quando 

cobertas por jumento, é de 348 dias; ainda, conforme Torres & Jardim (1977) o 

tempo de gestação nessa determinada ocasião, é de 11,5 meses (340 a 360 dias) e 

Jordão et al. (1954) 349,7 ± 1,50 dias, sendo o tempo mínimo de 324 e o máximo de 

379 dias. Tais resultados são maiores ao encontrado em nossa pesquisa (328,1 ± 

1,83). 

O desenvolvimento dos cálices endometriais e a quantidade de eCG 

produzida pelos mesmos, dependem de alguns fatores, dentre eles, o genótipo do 

embrião e a compatibilidade entre os tecidos embrionário e materno (Knobil & Neil, 

1998). 

A composição genética das células da cinta coriônica, quando diferente 

daquelas do tecido materno (endométrio), provoca na égua uma reação inflamatória 

com acúmulo de linfócitos no estroma subepitelial do endométrio e, enquanto as 

células da cinta coriônica formam os cálices endometriais, os linfócitos 

desaparecem, retornando por volta do quinquagésimo dia da gestação (Allen et al., 

1993), formando uma massa celular a qual separa os cálices endometriais do 

endométrio (Allen, 1982). Macrófagos e eosinófilos também podem ser encontrados 

(Grünig et al., 1995). 

A resposta imunológica materna está envolvida com a expressão de 

antígenos paternos do Complexo de Histocompatibilidade Maior Tipo 1 (MHC-1) nas 

células da cinta coriônica, acarretando uma resposta humoral materna, 

reconhecendo-os como impróprios (Donaldson et al., 1990)  O trofoblasto de 

embriões equinos não expressa antígenos MHC-1, dificultando a resposta do 
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sistema imunológico (Allen, 1982; Allen et al., 1993; Stewart et al., 1995), podendo 

assim haver maior concentração da eCG em éguas gestando um concepto desta 

espécie. 

Segundo Allen (1982), a cinta de células coriônicas do embrião híbrido 

apresenta-se mais estreita e menos compacta quando comparadas aquelas do 

embrião equino e, consequentemente, menor quantidade de células da cinta 

coriônica podem penetrar o endométrio, formando cálices endometriais menores e 

menos desenvolvidos. Alguns autores descrevam essas características de formação 

e atividade dos cálices endometriais inerentes às éguas gestando burro ou mula, em 

nosso estudo não foram observadas perdas gestacionais ao longo de 10 estações 

reprodutivas estudadas, sendo tais perdas consideradas no intervalo entre 60 dias 

de gestação e o parto, embora Jordão et al. (1954), Boeta & Zarco (2005), Boeta & 

Zarco (2010) relatem menor eficiência reprodutiva de éguas gestando burro ou mula. 

Hipotetizamos que a manutenção da gestação pelo corpo lúteo primário e a 

estimulação da luteinização dos folículos (corpos lúteos acessórios) pela eCG, 

mesmo que esta esteja em baixa concentração e por período curto de tempo, foi 

suficiente para manutenção e desenvolvimento do feto híbrido (burro ou mula) até a 

formação da placenta. 

 

 

7.10 Taxa de prenhez aos 60 dias 

 

Não houve diferença estatística (P>0,05) na taxa de prenhez aos 60 dias 

entre éguas com idade de 2 a 4 (95,2%) e 5 a 8 anos (89,1%), quando comparadas 

entre si. Éguas com idade de 9 a 23 anos diferiram significativamente (P<0,05) 

apresentando taxa de prenhez menor (74,1%) aos outros dois grupos estudado (2 a 

4 e 5 a 8 anos). Embora fora encontrado resultado inferior para o grupo de éguas 

mais velhas (9 a 23 anos), no que diz respeito a taxa de prenhez aos 60 dias, 

consideramos o resultado de 74,1% bom, sendo que este pode estar em função da 

presença de animais com menos de 14 anos, pois, segundo Woods et al. (1987), 

Morris & Allen (2002) e Allen et al. (2007), a eficiência reprodutiva declina a partir 

desta idade. 
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 Ao analisarmos os dados retrospectivos da taxa de prenhez aos 60 dias 

durante todas as estações reprodutivas estudadas, a menor taxa de prenhez aos 60 

dias (63,6%) foi na estação reprodutiva 2012/2013, em virtude da realização de 

pesquisas de fertilidade ligadas a qualidade seminal e tais experimentos podem ou 

não ter afetado a mesma. A maior taxa de prenhez aos 60 dias (100%) foi na 

estação reprodutiva 2013/2014. 

Nota-se que nas estações reprodutivas estudadas, a taxa de prenhez, exceto 

a do ano 2012/2013, foram próximas (77,8%), igual ou superior a 80%, caminhando 

em sinergismo aos relatos de Bruck et al. (1993) (83,9%), Morris & Allen (2002) 

(82,7%) e Hemberg et al. (2004) (79,8%), todos para a raça Thoroughbred. 

Trabalhando com as raças brasileiras Mangalarga e Pantaneira, Oliveira et al. (1988) 

e Zúccari et al. (2002) descrevem taxas de prenhez de 84,9% e 88,2%, 

respectivamente. 

 

 

8. CONCLUSÕES 
 

Baseando-se no estudo retrospectivo das últimas 10 estações reprodutivas, 

as quais foram submetidos os animais pertencentes ao rebando do Setor de 

Equideocultura da Prefeitura do Campus Fernando Costa da Universidade de São 

Paulo, concluímos que: 

 

ü Com o passar da idade existe aumento de endometrites, cistos endometriais 

e perdas embrionárias precoces em éguas, 

 

ü Éguas inseminadas artificialmente com sêmen in natura diluído, quando 

comparadas aquelas submetidas à monta natural, apresentam maior 

incidência de endometrite pós-cobertura, 

 

ü Quanto maior o tamanho do folículo ovariano dominante, menor é a 

probabilidade da égua apresentar endometrite, 
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ü Éguas com endometrite apresentam maior incidência de perda embrionária 

precoce entre 14 e 35 dias de gestação, 

 

ü O desenvolvimento de folículos hemorrágicos anovulatórios não é 

influenciado pela idade da égua, 

 

ü A partir da estação reprodutiva 2014/2015, vem sendo observados casos de 

retenção dos anexos fetais nas éguas pertencentes ao Setor de 

Equideocultura da Prefeitura do Campus Fernando Costa da Universidade de 

São Paulo, 

 

ü Éguas submetidas à indução farmacológica da ovulação com a hCG (2500 UI, 

IV) apresentam refratariedade quanto a resposta esperada (ovulação) a partir 

da terceira aplicação do fármaco ao longo de sua vida reprodutiva, 

 

ü A ocorrência de múltiplas ovulações não é influenciada pela idade da égua, 

 

ü Éguas com múltiplas ovulações apresentam maior incidência de preda 

embrionária precoce, 

 

A idade da égua não influencia o período entre o parto e primeira ovulação, 

 

ü O primeiro estro após o parto (cio do potro) apresenta fertilidade semelhante 

aos ciclos estrais são subsequentes, 

 

ü Com o avançar da idade as éguas apresentam maior número de perdas 

embrionárias precoces entre 14 e 35 dias, 

 

ü A taxa de concepção por serviço em éguas é influenciada negativamente com 

o avançar da idade, 

 

ü Existe redução na taxa de prenhez aos 60 dias conforme o avanço da idade 

em éguas, 
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ü A espécie do reprodutor (garanhão x jumento) não influencia no tempo de 

gestação em éguas e 

 

ü Com o avanço da idade da égua aumenta o seu tempo de gestação. 
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