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Resumo 

As biotecnologias reprodutivas incluem desde técnicas amplamente difundidas como a 

inseminação artificial até procedimentos ainda em estados muito precoces de 

desenvolvimento, como a clonagem. A ultrasonografia, inseminação artificial e 

transferência embrionária são técnicas com grau crescente de complexidade que irão 

ser mais pormenorizadamente abordadas ao longo deste trabalho, com especial 

enfoque na transferência embrionária. Para que se obtenham resultados 

significativamente positivos através da utilização destas tecnologias, é necessário 

possuir e aplicar conhecimentos de maneio do ciclo éstrico, tratamentos hormonais e 

observação do comportamento reprodutivo, entre outros, de modo a poder interpretar 

dados e tomar decisões. Além de tudo isto, é necessário que os animais integrados 

num programa reprodutivo se encontrem livres de doença, especialmente 

reprodutivas. A transferência embrionária teve início nos anos 70 e, ainda que tenha 

enfrentado várias restrições em relação ao registo dos poldros, hoje em dia é uma 

prática aceite numa ampla variedade de raças. Tem sido utilizada maioritariamente em 

éguas que não conseguem manter uma gestação ou em atletas, para que não 

interrompam a carreira desportiva. Os factores críticos estão principalmente 

relacionados com os animais envolvidos, com os operadores e com a qualidade do 

embrião. As suas principais limitações prendem-se com a dificuldade em superovular 

éguas e em criopreservar os embriões, tendo estes dois aspectos sido alvo de vários 

estudos que têm em vista o melhoramento da técnica. Com este trabalho pretende-se 

transmitir o modo como se trabalha no Laboratório de Reprodução Equina na área do 

maneio e clínica reprodutiva. Adicionalmente, irá ser prestada especial atenção à 

transferência de embriões. Para além de uma breve nota história e descrição da 

técnica e suas principais aplicações e limitações, serão apresentados dados e 

resultados de estudos de investigação realizados ao longo dos últimos anos, 

principalmente no que toca à superovulação e criopreservação.  
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1. Introdução 

A reprodução equina tem vindo a crescer exponencialmente nas últimas duas 

décadas, tanto a nível de interesse e quantidade de trabalho na área como no que 

toca à biotecnologia (Squires et al. 2003, Allen 2005).  

As biotecnologias reprodutivas incluem desde técnicas simples e globalmente 

difundidas a processos ainda pouco desenvolvidos ou sem vantagens económicas 

claras para poderem ser utilizados comercialmente. Deste modo, técnicas como 

superovulação, criopreservação de embriões e ovocitos, fertilização in vitro, 

transferência de ovocitos, transferência intraoviductal de gâmetas (GIFT) e injecção 

intracitoplasmática de sémen (ICSI) ainda não se encontram difundidas a nível 

comercial, sendo, no entanto, alvo de numerosos trabalhos de investigação (Squires et 

al. 2003). Adicionalmente, a sexagem do sémen e os procedimentos de transferência 

nuclear, podem também vir a proporcionar aos donos novos métodos de reprodução 

assistida (Vanderwall & Woods 2007). Por outro lado, técnicas como ultrasonografia 

(que mais do que uma biotecnologia é uma ferramenta necessária ao maneio 

reprodutivo), recolha e processamento de sémen, inseminação artificial e transferência 

embrionária são já prática comum em vários locais e irão ser objecto de 

desenvolvimento no presente relatório. 

Em equinos, a transferência embrionária iniciou-se nos anos 70, com os trabalhos 

e investigações de Origuri & Tsutsumi (1972, 1974) no Japão e de Allen e Rowson 

(1975) em Cambridge, Reino Unido, e tem vindo a tornar-se num dos métodos de 

eleição no que toca à reprodução de equinos que competem em modalidades 

desportivas como pólo, salto e dressage (Wilsher & Allen 2004).  

Na Argentina a transferência embrionária começou a realizar-se em 1986, tendo 

vindo a crescer exponencialmente (Losinno 2005). Actualmente, estão em 

funcionamento cerca de 30 centros, tendo-se obtido na última temporada mais de 

5000 gestações a partir desta técnica. A maioria destas transferências (cerca de 85%) 

é requerida pela indústria de Pólo, uma vez que a Associação Argentina de Criadores 

do Cavalo de Pólo não coloca nenhumas restrições em relação aos poldros obtidos 

por inseminação artificial ou transferência embrionária (Losinno et al. 2002). 

No presente relatório pretende-se discutir a técnica de transferência embrionária e 

fazer uma análise da sua história e avanços tecnológicos sofridos ao longo das últimas 

três décadas. Adicionalmente, irá ser apresentado o protocolo de trabalho do centro de 

estágio – Laboratório de Reprodução Equina da Universidade Nacional de Rio Cuarto.  
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2. Transferência de embriões – uma revisão bibliográfica selectiva 

 

A transferência de embriões em equinos deu os seus primeiros passos no início 

dos anos 70, com os trabalhos de Oguri e Tsutsumi no Japão (1972, 1974) e de Allen 

e Rowson na Irlanda (1975).  

A recolha e transferência de embriões começaram por se executar recorrendo a 

técnicas cirúrgicas, mas em pouco tempo surgiu a consciência da necessidade de 

encontrar um outro método, já que todo o trabalho implícito resultava na 

impossibilidade de utilizar universalmente ambas as técnicas.  

As primeiras tentativas de transferência não cirúrgica, através do cérvix, não foram 

bem sucedidas, tal como relataram Oguri e Tsutsumi (1972). De acordo com os 

autores, a falha pareceu dever-se à estimulação cervical efectuada durante a 

transferência para a égua receptora. Perante este quadro, os mesmos autores 

publicaram um trabalho em 1974, no qual foi adaptado um método desenhado por 

Sugie (1965), até então utilizado com sucesso em bovinos. Nesta técnica, um 

dispositivo constituído por três tubos de plástico era introduzido até ao fórnix vaginal 

anterior. Esse dispositivo continha uma agulha junto ao tubo do meio a qual era guiada 

pela parede vaginal e uterina até ao lúmen uterino. Deste modo, o embrião era 

transferido através da mesma agulha, evitando assim a estimulação do cérvix. Como 

resultado, obteve-se uma taxa de recolha de embriões de 90% (18 embriões) e uma 

taxa de concepção de 40% (das 16 receptoras, 6 ficaram gestantes). Quatro éguas 

deram à luz, variando o período de gestação de 323 a 331 dias. Este trabalho resultou 

no nascimento dos primeiros poldros por transferência embrionária. 

Em 1975, Allen e Rowson descreveram métodos cirúrgicos e não cirúrgicos de 

recolha e transferência de embriões e os seus respectivos resultados. Através da 

técnica cirúrgica, obtiveram uma taxa de recolha de 77%, mas uma taxa de gestação 

de apenas 44%. Com o método não cirúrgico, a taxa de recolha foi de apenas 40%, 

tendo permanecido gestantes cinco éguas das sete receptoras utilizadas. 

No procedimento cirúrgico descrito por Allen e Rowson (1975), procedia-se à 

anestesia da égua dadora que se encontrava em decúbito dorsal. Seguidamente, o 

ovário ipsilateral à ovulação era exteriorizado juntamente com o corno uterino, através 

de uma incisão realizada entre o umbigo e a glândula mamária. No extremo do corno 

uterino, através de uma pequena incisão, era então introduzido um tubo de vidro ou 

polietileno. Posteriormente, recorrendo a uma agulha de 18G, injectavam-se 30 a 50 

ml de meio de lavagem no oviducto (extremidade ligada ao ovário) em direcção ao 

corno. A transferência para a receptora efectuava-se por laparotomia através da linha 

média, estando a égua sob anestesia geral. Em 1986, Woods e Steiner publicaram um 
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método de transferência cirúrgica de um modo diferente, no qual a receptora se 

encontrava apenas sob anestesia local e sedação, permanecendo em pé, sendo a 

incisão realizada no flanco. 

Durante o decorrer dos anos 70 e 80, realizaram-se então várias experiências para 

determinar qual a melhor e mais eficiente forma de transferir embriões, e procurou-se 

desenvolver a técnica não cirúrgica, transformando-a no protocolo de eleição. A 

transferência de embriões começou então a adquirir um valor cada vez mais 

significativo, começando a ser reconhecida por médicos veterinários e criadores de 

cavalos como uma ferramenta que permite melhorar a eficiência reprodutiva (Allen, 

2005). Com este desenvolvimento, começou a surgir a necessidade de preservar os 

embriões em situações em que não podem ser imediatamente transferidos ou para 

poderem ser transportados. 

Um dos passos mais importantes na história da transferência de embriões foi a 

possibilidade de se refrigerarem os embriões a 5ºC permitindo o seu transporte 

(Squires et al. 1999). No entanto, começou-se a pensar na possibilidade de congelar 

embriões, para que fosse possível preservá-los durante mais tempo, sendo que só 

podem permanecer refrigerados durante cerca de 24 a 30 horas (Squires et al. 1999; 

Vanderwall & Woods 2007). 

O primeiro poldro nascido por meio de transferência embrionária de um embrião 

previamente congelado ocorreu no Japão, no início dos anos 80, como resultado dos 

trabalhos de Yamamoto et al (1982). Neste trabalho, transferiram-se onze embriões 

previamente congelados, dos quais resultaram três gestações e o nascimento de um 

poldro vivo. A experiência foi publicada em 1982, sendo o ponto de partida para muitos 

trabalhos subsequentes com o objectivo de melhorar a conservação dos embriões, 

mas, no entanto, a criopreservação permanece como um dos pontos mais críticos da 

transferência embrionária, juntamente com a superovulação. 

 

As aplicações da transferência de embriões prendem-se sobretudo com a sua 

capacidade de melhorar a eficiência reprodutiva das éguas. No entanto, há que ter em 

conta que, para maximizar o êxito dos programas reprodutivos, devem ser utilizados 

tanto éguas como garanhões férteis, o que nem sempre é possível, dado que é o dono 

e não o veterinário que propõe os animais (Losinno 2009a).  

A técnica utiliza-se principalmente para incrementar o número de crias de 

determinadas fêmeas; obter descendência de éguas que se encontram em treino ou 

competição ou que, devido a idade avançada, apresentam processos degenerativos 

endometriais; reproduzir éguas que não ficam gestantes devido a problemas não 

reprodutivos e também para fazer estudos sobre fisiologia reprodutiva (Aguilar & 
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Woods 1997). Para além disto, a transferência embrionária também diminui o intervalo 

entre gerações e elimina os riscos de gestação e parto em éguas de elevado valor 

(Losinno 2009a). 

Uma outra aplicação consiste na antecipação da reprodução de éguas valiosas, já 

que estas não devem ficar gestantes antes dos três anos para não comprometer o seu 

desenvolvimento corporal. Num estudo publicado por Camillo et al em 2000, 

desenvolvido com éguas Haflinger, no qual foram comparadas as taxas de 

recuperação de embriões entre um grupo de jovens éguas de 2 anos (24 a 28 meses) 

e outro de éguas com 4 a 12 anos, não foram encontradas diferenças significativas na 

obtenção de embriões entre estas idades. Mais recentemente, em 2006, Panzani et al 

publicaram um novo estudo, utilizando 11 poldras Haflinger de um ano (12 a 16 

meses) como dadoras. Os resultados indicam que estas são capazes de ciclar 

normalmente durante a temporada reprodutiva e responder a gonadotrofina coriónica 

humana (hCG). Apesar da taxa de recuperação de embriões ter sido menor quando 

comparada com éguas adultas (48% para as poldras e 86% para as éguas), 

demonstrou-se que as poldras podem produzir embriões morfologicamente normais e 

capazes de se desenvolver em éguas receptoras, já que não se encontraram 

diferenças significativas nas percentagens de gestação pós-transferência. 

As éguas dadoras devem-se encontrar em excelente condição corporal, a ciclar, 

aptas para a reprodução, sendo essencial que sejam inseminadas com uma adequada 

quantidade de espermatozóides móveis (Losinno 2009a). O maneio reprodutivo das 

éguas dadoras consiste na monitorização do comportamento de cio, utilização de 

palpação transrectal e ecografia para detectar a actividade folicular e administração de 

hormonas exógenas para controlo do momento da ovulação (Vanderwall & Woods 

2007). Normalmente, os embriões são recolhidos nos dias 6, 7 ou 8 pós-ovulação, já 

que nos dias 9 e 10, embora seja possível, a manipulação torna-se mais dificultada e 

verifica-se uma diminuição nas taxas de gestação pós-transferência (Losinno, 2009a). 

No caso de a inseminação ter sido realizada com sémen congelado, o flushing deve 

ser atrasado um dia (McKinnon 2009).  

No que toca às receptoras, em qualquer programa de transferência embrionária 

em equinos é reconhecido que o seu maneio tem uma importância crítica na 

determinação do êxito das taxas de gestação. As éguas seleccionadas para 

receptoras devem-se encontrar em estado de saúde e condições corporal e 

reprodutiva excelentes (Losinno 2009a).  

Em 2003, Camillo et al publicaram um trabalho no qual se testou a capacidade de 

mulas (híbridos resultantes da reprodução de uma égua e um burro) como receptoras 

de embriões. Assim, transferiram-se cinco embriões equinos, três para uma mula 
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acíclica e dois para duas cíclicas. Estas últimas ficaram gestantes, ao contrário da que 

se encontrava anovulatória. Às duas gestantes, foram realizadas análises sanguíneas 

para medição dos níveis de gonadotrofina coriónica equina (eCG), progestagéneos e 

estrogénios até aos seis meses de gestação, de forma a poder comparar com a 

gestação da égua. Ambas as mulas pareceram desenvolver corpos lúteos secundários 

cerca do dia 40, mas no entanto o pico de concentração e a duração da secreção de 

eCG foi significativamente diferente nos dois animais. O aumento do nível sérico de 

estrogénios no dia 90 foi similar ao que acontece em éguas. Os partos ocorreram 

espontaneamente no dia 348, e deles resultaram dois poldros vivos e saudáveis. As 

duas mulas demonstraram ainda um apurado comportamento maternal e lactação 

abundante. Deste modo, o estudo demonstrou que é possível obter gestações e 

poldros vivos após transferência embrionária para mulas receptoras.  

 

3. Protocolo de trabalho no centro de estágio (Laboratório de Reprodução 

Equina) 

 

A técnica de recolha e transferência embrionária, assim como as outras 

biotecnologias referidas, envolve todo um conjunto de procedimentos que culmina no 

nascimento do poldro saudável. Para que um programa decorra satisfatoriamente 

torna-se necessário desenvolver conhecimentos e capacidades técnicas nas mais 

amplas áreas da reprodução equina. Deste modo, todos os procedimentos envolvidos, 

devem ser tomados em consideração, uma vez que o seu conjunto leva ao sucesso de 

um programa de transferência embrionária. O maneio reprodutivo revela-se 

indispensável, já que permite recolher dados fundamentais através do controlo do ciclo 

das éguas, da utilização de hormonas, estímulo do garanhão, entre outros. Para que 

esse maneio seja possível, há que ter em conta que os animais utilizados se devem 

encontrar saudáveis. Sempre que tal não se verifica, por exemplo em casos de 

endometrites e má conformação vulvar, há que recorrer à clínica ou cirurgia 

reprodutiva. 

 

3.1. Palpação transrectal e ultrasonografia de éguas 

 

Diariamente, é realizada a revisão do estado reprodutivo de todas as éguas 

pertencentes ao laboratório através de palpação transrectal e ecografia durante a qual 

se procede a um método sistemático de colheita de dados para posterior interpretação 

e realização de possíveis tratamentos.  
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Através da análise por palpação e ecografia, torna-se então possível obter 

informação sobre o momento em que uma égua irá ovular, pode-se saber em que 

momento do ciclo éstrico se encontra, se está gestante e, ainda, se existe patologia 

cervical, uterina ou ovárica (principalmente detectada por presença de fluido, edema 

não fisiológico, quistos e pneumoútero).  

Primeiramente, deve-se verificar se a égua se encontra gestante ou vazia através 

da palpação cuidada do útero e posterior ecografia. No caso de estarem vazias, deve 

ser feita a diferenciação entre animais que estão a ciclar daqueles que estão em 

estado anovulatório. O estado anovulatório é então dividido em quatro fases, 

principalmente de acordo com o desenvolvimento folicular – tabela 1. Da mesma 

forma, as fases de estro e diestro podem ser divididas de acordo com as 

características ováricas, uterinas e cervicais – tabela 1. Nos ovários detecta-se 

essencialmente a presença de folículos, e, através da ecografia os mesmos são 

medidos, podendo-se ainda identificar a presença de corpos lúteos. A tonicidade 

uterina e cervical é classificada de 1 a 4, em que 1 corresponde ao relaxamento total, 

e a elevada tonicidade típica da gestação é considerada 4. A tonicidade está 

relacionada com os níveis de progesterona sérica, sendo tanto mais pronunciada 

quanto mais elevados forem esses níveis. O edema é classificado de 0 a 4, em que 4 

representa edema máximo, que em alguns casos pode estar relacionado com 

patologia. Este é essencialmente identificado pelas características de ecogenicidade 

observáveis na ultrasonografia do corpo e cornos uterinos. 

 

Fase Ovários Útero Cérvix Comportamento 

A1 Folículos <10mm 
Tónus 1 

Tónus 1 Agressiva/ indiferente 
Edema 0 

A2 Folículos 10 a 20mm 
Tónus 1 

Tónus 1 Agressiva/ indiferente 
Edema 0 

A3 Folículos 20 a 30 mm 
Tónus 1 

Tónus 1 
Agressiva/ indiferente/ 

cio Edema 0/1 

A4 Folículos > 30mm 
Tónus 1/2 

Tónus 1 a 2 
Agressiva/ indiferente/ 

cio Edema 1/2 

     

D1 
Corpo hemorrágico/lúteo 

Folículos < 20mm 

Tónus 3 
Tónus 3 Agressiva/ indiferente 

Edema 0 

D2 
Corpo lúteo 

Folículos 20 a 30mm 

Tónus 3 
Tónus 3 Agressiva/ indiferente 

Edema 0 a 1 

     

E1 Folículos 30 a 35mm 
Tónus 2 

Tónus 2 Cio 
Edema 2 a 3 

E2 Folículos >35mm 
Tónus 2 

Tónus 2 Cio 
Edema 3 

Tabela i. Divisão das etapas do ciclo nas éguas. 
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Através desta classificação, com uma divisão do estado anovulatório em quatro 

fases, torna-se possível estimar quanto tempo irá decorrer até que uma égua inicie a 

sua fase ovulatória. Por exemplo, uma égua em A1 não deverá ovular em menos de 

um mês, ao passo que, numa égua em A4, é provável que a ovulação ocorra dentro 

de uma semana. No entanto, há que ter sempre em consideração que estas 

estimativas podem sofrer variações, especialmente em animais que se encontram em 

condições ambientais desfavoráveis. No período de transição, deve-se prestar elevada 

atenção ao maneio alimentar, suplementando sempre que se considere necessário, e, 

sempre que possível, torna-se benéfico estimular as éguas com a presença de um 

garanhão com boa libido.  

Sempre que se detecta um folículo com mais 35mm, efectua-se palpação e 

ecografia de 12 em 12 horas para determinar a ovulação com a maior exactidão 

possível. Para prever se a égua está prestes a ovular, podem ser utilizados certos 

critérios adquiridos durante a palpação e ecografia. Assim, no exame rectal, detecta-se 

uma diminuição da firmeza do folículo. No exame ecográfico, pode-se detectar a 

diminuição do edema uterino que começa 48 horas entes da ovulação e, no folículo, 

pode-se observar a sua deformação (passa de redondo/oval a levemente cónico) e o 

aparecimento da membrana dupla correspondente ao edema da teca. Após a 

ovulação (cujo dia em que ocorre corresponde ao dia 0 do ciclo), verifica-se a 

formação do corpo lúteo e consequente retorno à fase D1.  

Todo este procedimento revela-se imprescindível ao sucesso da recolha de 

embriões, já que permite um controlo apurado de cada égua.  

 

3.2. Controlo hormonal do ciclo e indução de ovulações 

 

A indução da ovulação pode ser efectuada através da administração de hCG, 1500 

U.I. por via endovenosa, ou de um análogo sintético de hormona libertadora de 

gonadotrofinas (GnRH) – deslorelina, 1,5 mg intramuscular - sempre que se detecte 

um folículo com mais de 35mm. No caso do hCG, a ovulação geralmente ocorre 

dentro das 48 horas, ao passo que com deslorelina, tende a ocorrer num intervalo de 

36 a 42 horas (Samper 2001). 

Devido à resistência ao hCG desenvolvida na maioria das éguas do laboratório 

após repetidas administrações, a indução de ovulações passou a realizar-se através 

da utilização de deslorelina e apenas reservada a casos especiais devido ao seu 

elevado custo. Foi utilizada em duas éguas que em Outubro ainda não haviam ovulado 

e numa poldra de um ano e meio. Os fármacos mais utilizados no laboratório são os 
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análogos da prostaglandina F2α (PGF2α) – cloprostenol - que podem ser utilizados em 

éguas com um corpo lúteo funcional, provocando luteólise e fazendo assim com que 

esta regresse ao estro. Até ao dia 5 do ciclo, as éguas são refractárias à acção deste 

composto, demonstrando uma melhor resposta entre os dias 6 e 9 (Loy et al. 1979). 

Em éguas em período de transição podem-se usar progestagéneos (por exemplo o 

altrenogest) durante 10 a 14 dias. Quando se interrompe este tratamento, e após a 

administração de prostaglandina, as éguas tardam apenas dois a três dias a entrar em 

cio (Brass & Palma 2008). 

 

3.3. Recolha e avaliação de sémen 

 

A avaliação seminal faz parte do exame andrológico, sendo uma ferramenta 

essencial para verificar a potencialidade reprodutiva de um garanhão. 

No laboratório de reprodução equina encontram-se dois garanhões aos quais é 

recolhido sémen sempre que existem éguas com folículos pré-ovulatórios. Para 

recolher sémen é utilizada a vagina artificial Missouri, sendo o procedimento efectuado 

ao ar livre, através da monta de uma égua em cio peada. Após a recolha, procede-se 

à avaliação e processamento do sémen obtido.  

Com o auxílio de um filtro, separa-se a fracção de gel. Seguidamente, o sémen é 

imediatamente avaliado para os seguintes parâmetros: volume, pH, motilidade (com e 

sem extender), concentração (câmara de Neubauer) e morfologia. Com estes dados 

calcula-se o número total de espermatozóides no ejaculado, e, posteriormente, o 

número total de móveis e de móveis com morfologia normal. É a partir desse número 

que deve ser calculada a dose de inseminação. 

 

3.4. Inseminação artificial para posterior recolha de embriões 

 

A inseminação artificial deve ser realizada durante o estro, o mais proximamente 

possível da ovulação (Brass & Palma 2008). 

A partir dos resultados obtidos na avaliação de sémen, é calculada a dose de 

inseminação (500 x 106 espermatozóides). As éguas são inseminadas com sémen 

fresco, puro ou diluído a 50 x 106 espermatozóides por mililitro. Utiliza-se um cateter 

de inseminação, o qual é colocado transcervicalmente, e deposita-se o sémen no 

corpo uterino. Uma vez que o objectivo é recolher embriões, não se efectua 

diagnóstico de gestação. 

A inseminação com sémen fresco deve ser realizada quando se detecta um 

folículo com mais de 35mm, e, no âmbito do laboratório, repete-se sempre que a égua 
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não ovula nas 48 horas seguintes. Se a inseminação for realizada depois da ovulação, 

a taxa de recolha de embriões tem tendência a diminuir. A qualidade dos embriões 

permanece inalterada, no entanto, tendem a apresentar-se menos desenvolvidos do 

que seria esperado. Este atraso no desenvolvimento é atribuído ao tempo necessário 

para a capacitação, e ainda ao envelhecimento do ovocito (Huhtinen et al. 1996). 

 

3.5. Lavagens uterinas e vulvoplastias 

 

A clínica e cirurgia reprodutiva revelam-se essenciais sempre que surgem 

patologias do foro reprodutivo nos animais incluídos num programa. Apesar de se lidar 

maioritariamente com animais saudáveis, estas patologias são uma realidade à qual 

se deve prestar atenção de modo a tratar os animais em causa e obter uma eficiência 

reprodutiva máxima. As enfermidades observadas com mais frequência foram as 

endometrites e a má conformação vulvar. 

No âmbito do laboratório, o fluido intra-uterino é classificado em graus de 1 a 4 de 

acordo com a quantidade detectada no exame ecográfico. Caracteriza-se também a 

ecogenicidade, devendo-se ter em conta que uma tonalidade mais ecogénica indica 

uma provável reacção purulenta. Perante a presença de fluido, torna-se necessário 

efectuar microbiologia e citologia e, especialmente no caso de recorrência, biópsia 

endometrial. As lavagens uterinas são efectuadas com Ringer Lactato (pré flushing ou 

pré inseminação) ou solução fisiológica, podendo ainda ser utilizado iodo diluído a 

0,05%, no caso de haver presença de pús. Após a lavagem, é administrada ocitocina 

para que, através das contracções uterinas, a égua elimine o fluido residual.  

Em caso de má conformação vulvar, realizam-se vulvoplastias, especialmente nas 

éguas mais velhas. A vulva bem conformada deve ter uma orientação vertical, com 

apenas uma porção de 25% acima do bordo da pélvis. Assim, uma vulva com uma 

inclinação craniodorsal e com cerca de 50% de tecido vulvar acima do bordo da pélvis 

é uma forte candidata a sutura, já que predispõe a acumulação de urina, ar e fezes na 

vagina, que podem progredir no tracto e dar origem a endometrites e pneumoútero. A 

sutura pode ser permanente ou temporária, com reavivamento de bordos ou com 

simples aposição. Como forma de preservar o tecido elástico vaginal, fundamental 

especialmente durante o parto, o reavivamento de bordos, que tem como finalidade a 

formação de fibrose para que a comissura vulvar permaneça fechada após retirada 

dos pontos, só deve ser efectuado em casos pontuais. Os pontos podem ser simples 

ou contínuos, sendo mais indicados os simples por uma questão de segurança. 
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3.6. Recolha e transferência de embriões 

3.6.1. Maneio da dadora 

 

Todo o procedimento, de maneio e clínica, anteriormente descrito é aplicado em 

éguas dadoras, constituindo dessa forma o maneio das mesmas. No laboratório, os 

flushings são realizados nos dias 6, 7 ou 8 pós-ovulação, sendo sempre previamente 

efectuada palpação e ecografia para verificar as condições uterinas e o tipo de 

ovulação que ocorreu na égua – simples ou dupla. 

 

3.6.2. Maneio da receptora  

 

Num centro de embriões, é preferível que existam pelo menos duas receptoras 

disponíveis por cada dadora, as quais devem ovular entre um dia antes até três dias 

depois da égua dadora. Quatro a cinco dias após a transferência, estas éguas devem 

ser examinadas ultrasonograficamente para confirmar a gestação. Normalmente, 

efectua-se um novo diagnóstico aos 30 dias e, por último aos 60. Na Argentina, as 

éguas receptoras são normalmente propriedade do centro, sendo entregues ao cliente 

após o diagnóstico de gestação aos 60 dias. Após o desmame do poldro, regressam 

ao centro de origem de modo a poder ingressar de novo no programa (Gordon 2008). 

No laboratório de reprodução equina, foi realizada em 2008 uma transferência para 

uma mula que, apesar de no início ter ficado gestante, perdeu o embrião cerca do dia 

60. Na presente temporada a experiência voltou a ser realizada. A transferência foi 

efectuada após recolha de um embrião de 8 dias de uma égua Sela Argentino, tendo a 

mula ovulado dois dias depois desta. O diagnóstico de gestação foi efectuado no dia 

12 após a ovulação da dadora, encontrando-se a mula gestante até à data. Apesar de 

possuir corpo lúteo, é-lhe administrada progesterona exógena a cada 8 dias.  

Os protocolos para sincronização de ovulações entre a dadora e a receptora 

consistem principalmente na utilização de análogos da PGF2α, podendo-se recorrer a 

indutores de ovulação para ajustar mais eficientemente esse momento. As 

administrações dos referidos compostos devem estar de acordo com os dados 

ecográficos recolhidos. Naturalmente, estes tratamentos só podem ser utilizados em 

éguas cíclicas, dentro da estação reprodutiva (Gordon 2008). Numerosos estudos já 

estabeleceram que as receptoras que ovulam entre um dia antes ou três dias depois 

da dadora têm probabilidades similares de ficarem gestantes. No entanto, nos centros 

comerciais utilizam-se por rotina receptoras que ovulam depois das dadoras. Deste 

modo, ainda que a sincronização de ovulações nas éguas seja um processo 

complexo, existe uma janela relativamente ampla dentro da qual se pode actuar 
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(Stout, 2006). Na Argentina, isto alia-se ao facto de que a maioria dos centros tem um 

elevado número de receptoras disponíveis, não constituindo a sincronização um 

problema significativo. 

Com o objectivo de aumentar a referida janela de assincronia aceitável, Wilsher et 

al publicaram em 2006 um estudo no qual um grupo de éguas foi tratado com ácido 

meclofenámico. Este composto é um inibidor da sintetase da prostaglandina, que 

suprimiria desse modo a luteólise, interferindo assim na sincronia entre dadora e 

receptora. Os autores compararam então as taxas de gestação em receptoras que 

ovularam entre 2 a 5 dias antes da dadora, metade das quais foram tratadas com o 

composto. Com este trabalho, concluíram que de facto o ácido meclofenámico ajudou 

na manutenção da gestação nas éguas, sem que no entanto contribuísse para a 

supressão da luteólise, ao contrário do que se verificou noutras espécies. O 

mecanismo através do qual este composto actua ainda não está completamente 

esclarecido, apesar de a sua eficácia estar comprovada, podendo este vir a ser 

utilizado comercialmente. 

 

3.6.3. Recolha e transferência do embrião 

 

No laboratório, previamente ao flushing, a sonda, circuito e filtro são preparados na 

zona limpa, em condições de higiene, e só depois trazidos para o exterior onde se 

encontra a égua. Antes do procedimento de recolha, a zona vulvar e perivulvar da 

égua é lavada com sabão diluído em água e, posteriormente, os lábios e comissura 

vulvares são limpos com algodão embebido em solução fisiológica.  

O embrião é recolhido através de uma lavagem uterina (flushing) da égua dadora, 

utilizando para tal 2 a 3 litros de uma solução de Ringer Lactato. Utiliza-se um cateter 

do tipo Foley, semi rígido, que passa através do cérvix até ao corpo uterino. Este 

cateter possui um balão na porção anterior que, quando cheio de ar, impede que o 

meio de lavagem reflua através do cérvix para a vagina. O extremo posterior é ligado a 

um circuito de duas vias, em que uma extremidade corresponde ao recipiente com o 

meio de lavagem e a outra ao filtro. Quando o cateter se encontra bem posicionado 

procede-se à introdução do meio de lavagem e sua posterior recolha. Para facilitar 

este procedimento, pode-se colocar uma mão per rectum, de modo a ser possível 

massajar e elevar os corpos uterinos tendo isto impacto positivo na saída do fluido. Em 

caso de dificuldade de extracção, pode-se efectuar uma ecografia para verificar onde 

se encontra o fluido, de modo a poder redireccionar a sonda. O filtro deve estar 

protegido da luz solar, por exemplo com papel prata, para reduzir os riscos de dano ao 

embrião. Quando se termina o procedimento, separa-se o filtro do circuito, e, já no 
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laboratório, transferem-se os 20 a 30 ml de meio de lavagem que ficaram residuais no 

filtro para placas de Petri estéreis. O embrião é então procurado nas referidas placas, 

através da utilização de uma lupa estereoscópica, sob estritas condições de higiene 

ambiental e operacional. Uma vez encontrado, deve-se examinar sobretudo a sua 

qualidade e estado de desenvolvimento. A qualidade é avaliada segundo o critério de 

McKinnon e Squires (1998), no qual a categoria 1 corresponde a um embrião 

excelente e a 4 a um degenerado. Quanto ao desenvolvimento, o embrião deve ser 

classificado em mórula, blastocisto jovem ou blastocisto expandido.  

Em relação à égua, imediatamente após o flushing, é administrada PGF2α para 

que se dê a luteólise e consequente início de um novo ciclo. Se o fluido não for 

recolhido na totalidade, administra-se ocitocina endovenosa. 

A transferência do embrião propriamente dita, pode ser efectuada no meio de 

recolha, no entanto, é mais comum realizar sucessivas lavagens e transferi-lo para um 

meio de manutenção (“holding”). Este meio constitui um ambiente mais propício para o 

embrião, ao passo que as lavagens ajudam a diluir qualquer microrganismo que 

tenham sido introduzidos durante a recolha ou que já se encontrassem instalados no 

útero da égua dadora (Stout 2006). A viabilidade dos embriões em meio “holding” é de 

cerca de 8 horas, no entanto está dependente das condições ambientais e do 

laboratório, assim como da qualidade do embrião (Losinno 2009a). Na transferência 

não cirúrgica (transcervical), a mais difundida universalmente, utiliza-se uma palhinha 

de 0,25 ou 0,50 ml que contém o embrião no meio de transferência. Devem existir três 

colunas de meio, encontrando-se o embrião na segunda. Acopla-se então a palhinha a 

uma pipeta de inseminação que é envolvida numa bainha de plástico estéril (método 

de protecção) a qual passa através do cérvix até que a extremidade anterior atinja o 

corpo do útero onde deve ser depositado o embrião. Este procedimento deve ser 

efectuado em condições de higiene, lavando-se a vulva para reduzir o número de 

detritos e evitando o contacto da pipeta com as paredes vaginais. Adicionalmente 

devem-se tomar cuidados especiais na manipulação do cérvix de modo a que não seja 

danificado, colocando em risco a gestação. 

 

3.6.4. Resultados 

 

Os seguintes dados da tabela II referem-se aos resultados obtidos com as éguas 

do laboratório, tendo estas sido inseminadas com um de quatro garanhões distintos 

(dois dos quais pertencentes ao laboratório). Como termo de comparação, foram 

utilizados os dados da temporada anterior (2008/2009 – tabela III). Há que ter em 

consideração que estas éguas são utilizadas para fins experimentais e docentes em 
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vários cursos de graduação e pós-graduação. Deste modo, a maior parte das 

manobras e maneio são realizadas por estudantes, não estando estes resultados 

relacionadas com os obtidos em centros comerciais. 

 

Égua Embriões por ovulação Embriões por flushing 

Abogada 0,8 1,3 

Betty 0,25 0,25 

Fenix 1 1 

Gerencia 0,6 0,75 

Gramilla 0,33 0,33 

Hinchada 0,75 1 

Lista Ancha 0,25 0,25 

Morena 0,33 0,33 

522 0.5 0.5 

641 1 1 

642 0,2 0,25 

738 0,33 0,33 

Média 0,53 0,62 

 

Tabela ii. Taxa de recuperação de embriões por ovulação e por flushing de Setembro a Dezembro de 

2009. 

Égua Embriões por ovulação Embriões por flushing 

Abogada 0,7 1 

Betty 0,75 0,75 

Fenix 0,3 0,4 

Gerencia 0,2 0,3 

Gramilla 0,6 0,7 

Hinchada 0,8 1 

Lista Ancha 0,3 0,4 

Morena 0,75 0,85 

522 0,3 0,4 

641 0,3 0,3 

642 0,4 0,3 

Média 0,49 0,58 

 

Tabela iii. Taxa de recuperação de embriões por ovulação e por flushing na temporada 2008/2009. 

 

Na presente temporada, realizaram-se uma média de 1,55 inseminações por cada 

ciclo, ao passo que na temporada anterior este mesmo valor foi de 1,25. As éguas que 

ingressaram no programa são animais descartados de outras coudelarias, não se 

encontrando em condições óptimas de fertilidade e saúde reprodutiva. 
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3.7. Casuística executada durante o período de estágio 

 

Procedimento Execuções 

Palpação transrectal >100 

Ecografia de éguas >80 

Recolha de sémen 10 

Avaliação de sémen >40 

Processamento de sémen com ureospermia 1 

Processamento de sémen com leucocitospermia 3 

Vaginoscopia 1 

Exame digital do cérvix 3 

Palpação e ecografia de gestação >10 

Lavagem terapêutica 1 

Leitura e diagnostico de citologias >5 

Flushing  2 

Inseminação artificial 7 

Sutura vaginal permanente 2 

Epidural 1 

Participação em resolução de distócia 1 

Exploração de tractos reprodutivos post-mortem >5 sessões 

Recolha de ovocitos post-mortem 3 sessões 

Manipulação de ovocitos 1 sessão 

Neonatologia 
 

         Artrite séptica 1 

         Mãe agaláctica 1 

         Diarreia 1 

         Clostridium dificilis 1 

         Tumefacção de origem desconhecida 1 

 

Tabela iv. Casuística executada durante o período de estágio. Cada sessão corresponde a um período de 

cerca de 2 horas a executar a actividade referida. 

 

4. Tipos de centros de transferência embrionária na Argentina 

 

Os programas de transferência embrionária na Argentina encontram-se agrupados 

em quatro tipos principais, de acordo com o tipo e quantidade de embriões produzidos 

por ano. Ou seja, um determinado centro poderá ou não realizar outros trabalhos de 

reprodução ou mesmo de clínica, ou poderá dedicar-se exclusivamente à transferência 

embrionária, num regime intensivo e de carácter comercial. Para além desses centros, 

existem ainda profissionais que realizam transferência embrionária de modo 

ambulatório. 



15 
 

Assim, um programa esporádico está relacionado com trabalhos realizados in situ 

(nos criadores, clubes hípicos, clínicas), e é encarado como um serviço complementar 

na reprodução dos animais. 

Nos centros pequenos, a transferência embrionária é também utilizada como 

complemento de outras técnicas principais como inseminação artificial, diagnóstico e 

tratamento de infertilidade, e, normalmente, é realizada nos animais de uma 

determinada coudelaria e raramente como serviços a terceiros. O número de embriões 

por temporada é de cerca de 10 a 30, os quais correspondem geralmente a cavalos de 

salto, pólo e Quarto de Milha. 

Os centros de escala média correspondem a locais mais específicos mas que, ao 

mesmo tempo, oferecem outros serviços como inseminação artificial, partos assistidos, 

imprinting e manutenção e treino de cavalos. Estes centros possuem instalações 

especializadas, assim como uma superfície que permita manter 100 a 200 éguas 

receptoras por temporada. Os seus trabalhadores possuem um treino específico e 

estão presentes a tempo inteiro. Obtém-se assim uma produção de 40 a 100 embriões 

por temporada. 

Os centros que realizam exclusivamente transferência de embriões são 

denominados centros de grande escala. Dispõem de grandes superfícies com 

capacidade para 250 a 900 éguas receptoras, instalações desenhadas para realizar 10 

a 30 flushings diários, laboratórios, depósitos, instalações para garanhões, assim 

como uma componente importante de profissionais e auxiliares. Nestes centros, 

estima-se uma produção de 100 a 700 embriões por temporada (Losinno 2005).  

 

5. A transferência embrionária em números 

 

Os dados relativos ao número de poldros nascidos por transferência embrionária 

são difíceis de se obter, já que é uma técnica que se usa globalmente.  

A Argentina e o Brasil produzem mais de 50% dos embriões equinos de todo o 

mundo. Na temporada de 2002/2003, dos 3000 produtos inscritos na Associação 

Argentina de Criadores de Cavalos de Pólo, 800 foram obtidos através da técnica de 

transferência embrionária, tendo este número aumentado para 1500 na temporada 

2003/2004 (Losinno 2005).   

Dados mais recentes, da temporada 2007/2008 indicam que este número 

aumentou para 6000 gestações após transferência, tornando a Argentina no terceiro 

país com maior produção de embriões, logo atrás dos EUA e Brasil (Losinno 2009a). A 

International Embryo Transfer Society (www.iets.org), revela ainda que, nessa mesma 
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temporada se recuperaram 9600 embriões na Argentina, existindo cerca de 19000 

éguas receptoras em programas de transferência embrionária.  

 

6. Raças de equinos e transferência embrionária 

6.1. Raças portuguesas 

 

Em Junho de 2009, a Associação Portuguesa do Cavalo Puro Sangue Lusitano 

reuniu-se e foram votadas diferentes propostas relativas ao Regulamento de 

Reprodução e Admissão ao Stud Book da raça Lusitana. Dentro das propostas de 

alteração ao Regulamento do Livro Genealógico da Raça Lusitana, encontra-se a 

transferência de embriões até então não permitida. No entanto, esta ainda aguarda 

aprovação por parte da FAR e do Ministério da Agricultura. 

 

6.2. As raças mais utilizadas na Argentina 

 

Como já foi referido, na Argentina a maioria das transferências são requeridas 

pelos criadores de cavalos de pólo (raça Pólo Argentino). A maioria dos animais em 

competição são éguas, que se revelaram melhores montadas do que os cavalos, 

podendo estas ser utilizadas até aos 14 anos ou mais (Losinno & Alvarenga 2006). 

Deste modo, a transferência embrionária torna-se numa ferramenta extremamente útil, 

já que impede a necessidade de paragem durante um elevado período de tempo. 

A raça Puro Sangue Inglês (Thoroughbred), muito disseminada na Argentina 

devido à grande popularidade no que toca a corridas de cavalos (8000 nascimentos 

por ano), não permite a transferência embrionária nem a inseminação artificial. Sendo 

esta raça tão amplamente difundida, esta proibição representa uma das maiores 

restrições à prática de várias biotecnologias em equinos (Allen 2005).  

A raça Criola, muito tradicional na Argentina (5000 nascimentos por ano), foi 

recentemente aprovada para programas de transferência embrionária. 

A raça Árabe, também muito popular como cavalo de exposição, permite a 

transferência de embriões mas com a restrição de cinco poldros por égua por ano 

(World Arabian Horse Organization, 2008). 

Após vários anos de restrições, em 2002, a Associação de Quarto de Milha 

americano, aprovou o registo ilimitado de poldros/ano provenientes de uma égua, por 

meio de transferência embrionária, durante um ano (Gordon 2008). Anteriormente, só 

era permitido utilizar como dadoras éguas que apresentavam dificuldade em obter 

descendência através do método convencional (velhas e subférteis) (Squires 1999). 
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Assim, apesar das reticências apresentadas por algumas associações, a 

transferência embrionária tem vindo a adquirir cada vez mais apoiantes. 

 

7. Factores críticos 

 

A análise dos factores críticos revela-se essencial em qualquer programa de 

melhoramento, de modo a poder focalizar especial atenção em determinados pontos 

para procurar obter uma maior eficiência reprodutiva. 

Um dos pontos-chave mais importantes centra-se no garanhão, sendo necessário 

proceder a um exame andrológico objectivo e detalhado para estimar a sua 

capacidade reprodutiva. Na Argentina, cerca de 85% dos programas procedem à 

inseminação artificial com sémen fresco e 10% utilizam sémen refrigerado, 

correspondendo os restantes 5% a sémen congelado (Losinno 2005). Os principais 

pontos críticos relacionados com o garanhão são a aplicação correcta das regras de 

recolha e processamento de sémen, o transporte a temperaturas e condições 

adequadas, o momento e a frequência de inseminações e o conhecimento das 

limitações de cada amostra de sémen (qualidade, resistência ao transporte e 

refrigeração) (Losinno & Alvarenga 2006). 

As éguas dadoras representam outro factor crítico importante. Isto diz respeito ao 

elevado número de éguas dadoras velhas presentes na maioria dos centros. De facto, 

nestas éguas, verifica-se uma eficiência reprodutiva significativamente menor, 

encontrando-se as falhas essencialmente relacionadas com distúrbios da ovulação e 

maturação ovocitária, assim como com endometrite crónica (Losinno & Alvarenga 

2006). Já foi demonstrado que os embriões de éguas velhas têm a mesma capacidade 

de se desenvolverem após a transferência, quando comparados com os provenientes 

de éguas jovens (Alonso et al, 2005), suportando o facto de que a reduzida taxa de 

recuperação embrionária verificada em éguas velhas se encontra relacionada com a 

qualidade do ovocito. Este facto foi primeiramente demonstrado em modelos in vivo 

por Carnevale e Ginther (1995), que detectaram a relação entre a idade da égua e 

certos danos em ovocitos e embriões. Nesse estudo, foram recolhidos 26 ovocitos de 

éguas velhas (com mais de vinte anos) e transferidos para o oviducto de éguas jovens, 

resultando em 8 vesículas embrionárias. Em contraste, quando apenas foram 

utilizadas éguas jovens, obtiveram-se 11 vesículas de 12 ovocitos.  

Desde então, realizaram-se vários estudos, nos quais os resultados eram 

maioritariamente semelhantes ao obtido nesta primeira experiencia. Mais 

recentemente, Hunt et al (2005a) estudaram a influência da idade da dadora na 

eficiência de um programa de transferência embrionária de larga escala na Argentina. 
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As éguas foram divididas em quatro grupos: 30 jovens (menos de sete anos), 113 

intermédias (entre oito e catorze anos), 49 velhas (entre quinze e vinte) e 10 com mais 

de vinte anos, nos quais foram determinados as taxas de flushings positivos, de 

recolha de embriões, de gestação e de eficiência (produto entre a taxa de recolha de 

embriões e a taxa de gestação). Verificou-se então uma diferença significativa entre a 

eficiência das éguas velhas e com mais de vinte anos quando em comparação com as 

outras categorias. Assim, nos dois grupos com éguas mais jovens verificaram-se taxas 

de 52,4% para as menores de sete anos e de 66,4% para as que tinham idades 

compreendidas entre os oito e os catorze anos. Em contrapartida, o grupo das éguas 

velhas obteve uma eficiência de 45,8%, tendo o das éguas com mais de vinte anos um 

valor de apenas 25%. Assim, conclui-se que a idade das dadoras afecta 

significativamente um programa de transferência, sendo a sua eficiência tanto mais 

baixa quanto mais velhas forem as dadoras.  

As éguas receptoras, como já foi brevemente referido, representam outro ponto 

crítico determinante. Para que a gestação decorra normalmente, devem-se ter em 

conta vários factores relativos à receptora. O tamanho deve ser o mais próximo 

possível da dadora. O ponto considerado mais crítico centra-se na tonicidade uterina e 

cervical antes da transferência, ou seja, quanto mais desenvolvido se apresenta este 

parâmetro, maior será a probabilidade de manutenção da gestação (Gordon 2008). 

Desta forma, é sempre importante fazer uma palpação cuidada das éguas receptoras 

no que toca ao cérvix e útero preferencialmente 48 horas antes da execução do 

flushing, já que desta forma se pode ainda disponibilizar de tempo para pensar em 

soluções. Adicionalmente, devem ter idades entre os 4 e os 14 anos e deve ser 

realizado um exame fisco exaustivo, com recurso ainda a biópsia endometrial - devem 

possuir biopsias de grau I ou IIA na escala proposta por Kenney em 1978 (citado por 

Losinno 2009a). Segundo um estudo realizado por Castañeira et al (2008b), o facto de 

se realizarem biopsias como rotina, eliminando consecutivamente as éguas 

pertencentes às categorias IIB e III, tem um impacto positivo a nível económico, já que 

se evitam muitas perdas de gestação nestas éguas. Em relação à alimentação, na 

Argentina, as receptoras encontram-se em regime de pastagem, alimentando-se ad 

libitum, sobretudo de gramíneas e leguminosas (Losinno 2009a). Existem outros 

pontos relacionados com as éguas receptoras como a docilidade e habilidade 

materna, no entanto, os descritos consideram-se os mais críticos. 

A transferência em si também pode ser considerada um factor que afecta o 

sucesso da operação na sua globalidade, já que pode induzir a contaminação 

bacteriana (Allen 2005) e pode ainda levar a perda de gestação devido à manipulação 

cervical (Gordon 2008). Deste modo, alguns operadores optam por tratar as éguas 
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com antibióticos logo após a transferência de modo a reduzir os riscos de endometrite 

bacteriana que poria em causa o desenvolvimento do embrião (Stout 2006). Pode 

ainda ser utilizado flunixine-meglumine imediatamente antes da transferência, e ainda 

progestagéneos durante duas a três semanas após a operação, de modo a reduzir os 

riscos de perda gestacional devido à libertação de PGF2α induzida pela transferência 

(Stout 2006). No entanto, as elevadas taxas de gestação já obtidas por vários 

operadores sem recorrer a nenhum destes fármacos, sugerem que, se a técnica 

decorrer normalmente e se forem tomadas as devidas medidas de higiene e 

precaução, os mesmos tornam-se desnecessários (Stout 2006). 

Existe ainda outra divisão de factores que se prende mais especificamente com a 

sobrevivência do embrião, consistindo nomeadamente na lavagem, no 

processamento, nas características próprias do embrião e na transferência 

propriamente dita, devendo-se ter em conta a elevadíssima vulnerabilidade do 

embrião. Assim, o laboratório deve ser uma área restrita e deve assemelhar-se a uma 

sala de cirurgia, no que toca a manutenção, acessos e vestuário (Losinno 2009b). 

Uma qualidade embrionária reduzida - categorias III e IV na escala de McKinnon e 

Squires (1998) - afecta não apenas a probabilidade de gestação da receptora, mas 

também a subsequente incidência de morte embrionária ou fetal (Carnevale et al. 

2000). No entanto, a grande maioria dos embriões recolhidos possui uma boa 

morfologia, em parte porque se os de baixa qualidade se degenerarem, tornam-se 

incapazes de concluir a passagem pelo oviducto (Stout 2006). Para além deste facto, 

já foi relatado que, apesar de no diagnóstico de gestação ao dia 12 não serem 

encontradas diferenças significativas entre as perdas de embriões dos tipos I e II, o 

mesmo não se verifica nos exames posteriores. Ou seja, aquando do diagnóstico de 

gestação no dia 50, a taxa de gestação é mais reduzida em embriões de grau II 

quando comparada com os de grau I (Carnevale et al. 2000). Os procedimentos de 

avaliação da qualidade embrionária em equinos têm principalmente em conta a 

uniformidade das células, a forma do embrião, assim como a sua cor e dimensões 

(Gordon 2008). Esta avaliação microscópica apenas permite ver anomalias grosseiras, 

sendo necessária uma tecnologia mais avançada para detectar certas alterações. No 

entanto, estas técnicas podem provocar danos no embrião e, para além disso, são de 

carácter demorado e aumentam os custos da transferência (Stout 2006). 

 

7.1. As principais limitantes 

 

Apesar da prática de transferência embrionária em equinos ter aumentado 

consistentemente ao longo dos últimos 20 anos, factores próprios da espécie limitam a 
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sua utilização (Gordon 2008). Estas limitações prendem-se principalmente com a 

dificuldade em superovular éguas, com certas restrições e proibições impostas por 

algumas associações de criadores (Aguilar & Woods 1997) e com a dificuldade no que 

toca às técnicas de criopreservação.  

 

7.1.1 Superovulação 

 

As ovulações múltiplas têm a capacidade de melhorar um programa reprodutivo, 

uma vez que aumentam a taxa de recolha de embriões por ciclo, melhorando a 

eficiência, verificando-se assim um consequente impacto positivo a nível económico 

(Losinno et al. 2002). No entanto, as éguas normalmente só ovulam um folículo por 

cada ciclo e a terapia com hormonas gonadotróficas exógenas apresenta algumas 

limitações, já que se verifica uma inconsistência na resposta à mesma e, 

concomitantemente, uma reduzida disponibilidade de fármacos (Gordon 2008). Numa 

revisão bibliográfica publicada em 2005 por Allen, foram apresentadas duas razões 

principais para a existência desta limitação. Por um lado, num ovário multifolicular, 

nem todos os folículos são capazes de atingir a fossa de ovulação, o que os leva a 

luteinizar sem libertar o ovocito. Em segundo lugar, as gónadas dos equinos 

apresentam uma quantidade significativamente menor de receptores de eCG, a 

hormona gonadotrófica própria da égua, quando comparadas com outras espécies, o 

que limita a resposta aos tratamentos. O que se verificou já em numerosos estudos é 

que existe uma possibilidade de aumentar o número de ovulações, o problema reside 

no facto de a taxa de recuperação de embriões nessas éguas não aumentar 

significativamente (Castañeira et al. 2008a). 

Na actualidade, os elevados custos associados à transferência embrionária estão 

principalmente relacionados com a dificuldade em superovular as dadoras. Como 

consequência, sem superovulação, são necessários 2 a 3 ciclos para ocorrer uma 

gestação, o que leva a uma elevação significativa dos custos de obtenção de um 

poldro por transferência embrionária. Deste modo a obtenção de um protocolo 

superovulatório que permita obter pelo menos uma gestação por ciclo em cada égua 

dadora revela-se bastante importante (Losinno & Alvarenga 2006). 

Têm-se desenvolvido numerosos métodos de superovulação, incluindo a injecção 

de hormona folículo-estimulante (FSH) porcina, imunização activa contra inibina (que 

não é utilizada comercialmente já que se verificaram reacções adversas ocasionais), 

eCG, a qual não tem sido bem sucedida, e GnRH (Squires & McCue 2007). Mais 

recentemente, surgiram o Extracto de Pituitária Equina (EPE) e o FSH equino (eFSH) 

purificado (Squires & McCue 2007). A resposta das éguas cíclicas a estes preparados 
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parece encontrar-se dependente da quantidade e desenvolvimento dos folículos 

aquando do início do tratamento, sendo o início da onda folicular o momento ideal para 

iniciar um programa de superovulação, ou seja, antes do aparecimento de um folículo 

dominante. Estes protocolos revelam-se eficientes a induzir ovulações múltiplas, no 

entanto a taxa de recuperação embrionária permanece reduzida (30 a 40%) (Losinno 

& Alvarenga 2006). 

Actualmente, o tratamento mais comum consiste na administração de eFSH 

durante 4 a 5 dias e, posteriormente, de hCG para induzir a ovulação (McCue et al. 

2008). 

McCue et al descreveram em 2008 algumas estratégias que poderiam vir a resultar 

numa melhoria da técnica de superovulação. Os principais objectivos assentavam em: 

determinar se um protocolo de três dias poderia ou não dar origem a resultados 

similares aos obtidos através do tratamento de 4 a 5 dias; determinar a eficácia de 

uma redução da dose de eFSH na taxa de ovulação e de recolha de embriões; 

comparar a eficácia de hCG e hormona luteinizante recombinante (reLH) no que toca à 

indução da ovulação em éguas tratadas com eFSH; comparar as taxas de recolha de 

embriões e o seu tamanho quando o flushing é efectuado seis ou sete dias após a 

ovulação. Após determinados testes efectuados, os autores concluíram que o 

tratamento standard com eFSH resultou numa maior taxa de recolha de embriões do 

que o tratamento em três dias ou a redução da dose. Os testes também demonstraram 

que a utilização de reLH é mais eficiente a induzir a ovulação em éguas tratadas com 

eFSH. 

Em 2008, Raz & Card publicaram dados sobre a eficiência da superovulação e 

produção in vivo de embriões em éguas dadoras tratadas com eFSH após 

sincronização de ovulações com progesterona e estradiol 17β. O tratamento com 

eFSH resultou num número de folículos pré-ovulatórios mais elevado, no entanto, a 

taxa de recolha embrionária não aumentou e a taxa de recolha embriões por ovulação 

foi significativamente menor. Assim, as éguas pertencentes ao grupo tratado com 

eFSH obtiveram uma frequência significativamente mais elevada de folículos 

anovulatórios. 

Os mesmos autores descreveram determinados aspectos a melhorar no futuro, de 

modo a obter uma taxa de recuperação de embriões mais elevada. Dentro desses 

aspectos, destacaram a necessidade de determinar a dose e a razão correctas entre 

FSH e LH, definir claramente os critérios para iniciar o tratamento hormonal, assim 

como a causa que leva ao desenvolvimento de folículos anovulatórios luteinizados e o 

modo de aumentar a taxa de ovulação sem diminuir a taxa de recuperação de 

embriões.  
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Ultimamente, tem-se estudado o efeito da gonodotrofina menopausica humana 

(hMG) na estimulação ovárica de éguas dadoras. Esta hormona já foi utilizada com 

sucesso em humanos e em bovinos, no entanto, os resultados em equinos são 

bastante limitados. Numa análise recente, não se verificaram alterações significativas 

quer na indução de ovulações duplas quer na taxa de recolha de embriões (Castañeira 

et al. 2008a). De qualquer forma, os estudos existentes são ainda preliminares, 

justificando-se então a realização de análises posteriores. 

As ovulações duplas podem ser uni ou bilaterais, sincrónicas ou assincrónicas, não 

estando ainda bem claro a influência destas ocorrências na taxa de recolha 

embrionária. Um dos primeiros estudos nesta área realizado por Squires et al (1987) 

revelou que o tipo de sincronia não afecta a taxa de recuperação de embriões. No 

entanto, detectaram mais embriões gémeos de ovulações bilaterais do que de 

unilaterais. Mais recentemente, Hunt et al (2005b) estudaram também possível 

diferença na frequência de ovulações uni e bilaterais e de que modo poderão afectar a 

eficiência de um programa. Nesse trabalho, os resultados apontaram para uma maior 

frequência na incidência de ovulações unilaterais. No entanto, neste trabalho, o tipo de 

ovulação não afectou significativamente a taxa de eficiência. 

 

7.1.2. Criopreservação 

 

A necessidade de criopreservar embriões foi surgindo à medida que a 

transferência de embriões se foi tornando mais universal. Através da criopreservação, 

torna-se possível importar e exportar embriões, manter bancos de material genético de 

animais valiosos, resultando ainda numa vantagem a nível económico, já que se pode 

reduzir o número de éguas receptoras e estas não necessitam estar sincronizadas 

com as dadoras (Hudson et al. 2006). 

O sucesso da criopreservação de embriões está em parte dependente do seu 

tamanho e estado de desenvolvimento, tendo isso impacto a nível das taxas de 

gestação após transferência (Squires et al. 2003). Com o aumento do número de 

requisições da técnica que se tem verificado nos últimos anos, torna-se necessário 

optimizar as referidas taxas, sendo então a criopreservação um dos procedimentos a 

melhorar e desenvolver.  

Deste modo, um dos aspectos mais limitantes prende-se com o tamanho do 

embrião. Ou seja, apesar dos embriões com menos de 300µm (recolhidos seis dias 

após ovulação) resultarem numa maior probabilidade de sobrevivência após a 

criopreservação e serem os ideais para micromanipular, apresentam uma menor taxa 

de recuperação aquando do flushing (McKinnon 2009). Assim, seria importante 
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estabelecer um protocolo de criopreservação de embriões maiores, recolhidos sete a 

oito dias pós ovulação. Barfield et al (2009) testaram um possível benefício da 

incorporação de um processo de desidratação a realizar antes da criopreservação 

propriamente dita. No entanto, os dois minutos de desidratação prévia não resultaram 

numa melhoria da taxa de gestação das éguas receptoras de embriões com tamanhos 

entre 400 a 1350µm. 

Já foram realizados vários estudos para determinar a causa da dificuldade em 

criopreservar embriões de maiores dimensões. As investigações prenderam-se 

sobretudo com a presença da cápsula de glicoproteínas que se forma durante a 

blastogénese e de que modo é que esta pode influenciar a penetração dos 

crioprotectores no embrião (Stout 2006). No entanto, em estudos nos quais se utilizou 

uma solução de tripsina para digerir a cápsula antes da criopreservação, foram 

surgindo resultados contraditórios, sendo por isso necessários estudos futuros nesta 

área (Legrand et al. 2001, MacLellan et al. 2002). De qualquer forma, já se 

demonstrou que a solução de tripsina, apesar de poder ter um efeito positivo a nível da 

possibilidade de criopreservaçao, é capaz de causar outros danos que podem colocar 

em causa a posterior sobrevivência do embriao (Tharasanit et al. 2005). 

Uma forma particular de criopreservar embriões consiste na vitrificação. Nesta 

técnica procede-se a um curto período de incubação em elevadas concentrações de 

crioprotectores imediatamente seguido de uma exposição a azoto líquido. Assim, 

devido à elevada viscosidade, não se dá a cristalização (Moussa et al. 2005). A 

possibilidade de utilização da vitrificação revela-se bastante apelativa, já que esta 

técnica é mais simples, rápida e económica. Hochi et al (1994) foram os primeiros a 

produzir gestações derivadas de embriões vitrificados. De sete embriões vitrificados, 

cinco foram transferidos para receptoras dos quais dois resultaram em gestações 

viáveis aos 60 dias. Mais recentemente, Moussa et al (2005) compararam a vitrificação 

OPS (open pulled straw) com a congelação lenta, aplicando-as a embriões com 6,5 

dias. Tal como sumarizaram os autores, a diferença existente no método OPS consiste 

na modificação das palhinhas, reduzindo-se o diâmetro interno e a espessura das 

paredes. Deste modo, a taxa de arrefecimento torna-se significativamente mais veloz, 

permitindo ao embrião passar rapidamente pelas temperaturas mais críticas, 

recorrendo-se a uma menor concentração de crioprotectores. No referido estudo, 

utilizaram-se dezoito embriões no método de congelação lenta e vinte para a 

vitrificação. Quando se comparam os resultados das duas técnicas, não se 

observaram diferenças no diâmetro, estado morfológico e percentagem de embriões 

degenerados após cultura de três horas, o que demonstra que ambas as técnicas 

podem revelar-se eficazes.  
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Com base nestes dados pode-se afirmar que a investigação na área da 

criopreservação de embriões equinos ainda se encontra num estádio prematuro que 

impede que este método de conservação seja usado comercialmente e como prática 

comum. 

 

8. Conclusão 

 

O sucesso de qualquer programa de reprodução está dependente do maneio 

correcto do ciclo das éguas e da avaliação dos garanhões, de modo a tomar decisões 

reprodutivas e clínicas que permitam obter um maior índice de eficiência. 

Apesar das complicações surgidas durante os primeiros anos e das limitações 

actuais, a transferência embrionária tem vindo a tornar-se num método de eleição no 

que toca à reprodução de várias raças de cavalos. A superovulação e a 

criopreservação dos embriões são as principais áreas de investigação corrente no 

âmbito da técnica, uma vez que constituem as suas principais limitações.  

A elevada experiência e conhecimentos científicos dos docentes do laboratório de 

reprodução equina, aliada ao incentivo ao trabalho de grupo entre alunos e 

veterinários, levou à possibilidade de aprendizagem e aplicação dos mais recentes 

conhecimentos científicos na área da transferência embrionária. 
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Anexos 

 

Égua G Ov Fl Dias PO Embrião Obs. G Ov Fl Dias PO Embrião Obs. 

Abogada FL S (+) 7 Blasto. jovem V N D (+) 7 Blasto. Jovem V 

Betty N S (-) 8     FL S (+) 7 Blasto. Jovem V 

Fenix FL S (+) 7 Mórula V N S (-)       

Gerencia N S (+) 7 Blasto. jovem V N S (-) 8     

Gramilla N S (-) 7     FL S (-) 7     

Hinchada N S (+)(+) 8 e 7 Blasto. jovem V FL S (+) 7 Blasto. Jovem P 

Lista Ancha N S (+) 8 Blasto. jovem V N S (-) 8     

Morena N S (-) 7     N S (-) 8     

522 Si S (+) 7 Blasto. jovem V FL S (-) 7         

641 N S (+) 7 Blasto jovem F             

642 N S (-) 8     N S (-) 8     

738 N S (-) 8     Si S (-) 7     

 

Tabela v. Resultados obtidos nas 12 éguas e 4 garanhões que entraram no programa de Setembro a 

Dezembro de 2009, tendo em conta os dois primeiros ciclos. O número de ciclos não foi igual para todas 

as éguas. Legenda: G – Garanhão (FL – Forty Lazarillo, N – Norrain, St – Stagger, Si – Silbido) Ov – 

ovulação (S- simples, D – dupla), Fl – flushing, V – vitrificado, P – perdido, T – transferido.  

 

Égua G Ov Fl Dias PO Embrião Obs. G Ov Fl Dias PO Embrião Obs. 

Abogada N D (+)(+) 8 e 7 Blasto jovem F         
  Betty FL S (-) 9   

 
N S (-) 7 

  Fenix           
 

        
  Gerencia FL D (+)(+) 7 Morula VV Si S (-) 7 
  Gramilla N S (+) 8 Blasto jovem T         
  Hinchada Si S (-) 8   

 
        

  Lista Ancha FL S (-) 8   
 

Si S (-) 8     

Morena FL S (+) 7 Blasto jovem V Si D (+)(-) 8 Blasto expand.   F 

522           
 

            

641           
 

            

642 Si D (+)(-) 6 Mórula  V Si S (-) 8     

738 Si S (+) 7 Mórula  F             

 

Tabela vi. Resultados obtidos nas 12 éguas e 4 garanhões que entraram no programa de Setembro a 

Dezembro de 2009, tendo em conta os dois últimos ciclos do período considerado. O número de ciclos 

não foi igual para todas as éguas. Legenda: G – Garanhão (FL – Forty Lazarillo, N – Norrain, St – 

Stagger, Si – Silbido) Ov – ovulação (S- simples, D – dupla), Fl – flushing, V – vitrificado, P – perdido, T – 

transferido.  

 

 

 

 

 


