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RESUMO 

Título: Transferência de Embriões na Égua 

O objectivo deste trabalho consistiu na aplicação de uma técnica não cirúrgica de 

transferência de embriões, de forma a aumentar o número da descendência de éguas de 

genética superior, desde Dezembro de 2007 a Abril de 2008. 

O estudo foi realizado em dois locais diferentes (A e B). No local A foi utilizada uma 

égua dadora de 12 anos e duas éguas receptoras de 7 e 8 anos. No local B utilizaram-se 

cinco éguas dadoras com idades compreendidas entre quatro e 26 anos e seis éguas 

receptoras com idades de quatro a 15 anos. As dadoras estavam junto com as receptoras, 

na pastagem. 

Utilizou-se Prostaglandina F2α para provocar a luteólise e para induzir a ovulação foi 

utilizada a gonadotrofina coriónica humana, quando se observava um folículo de diâmetro 

≥35 mm e a égua dadora e uma receptora se encontravam nessa situação. 

Foram efectuadas dez tentativas de recolha de embrião, 7,5 dias após a ovulação, mas 

apenas se recolheram e transferiram dois embriões. Um dos embriões foi obtido no local A, 

era um blastocisto expandido e foi classificado com o grau 1. O outro era um jovem 

blastocisto de grau 3, apresentando um atraso no desenvolvimento, e foi recolhido de uma 

égua de 26 anos, no local B. No entanto, nenhuma das receptoras ficou gestante. 

 

Palavras-chave: Transferência de embriões, égua, sincronização do estro 



 iv 

ABSTRACT 

Title: Embryo Transfer in the Mare 

The aim of this work was to perform nonsurgical embryo transfers to improve highly 

genetic mares’ offspring number, since December 2007 until April 2008. 

The study was carried out at two different farms (A and B). At farm A, a 12 years old 

donor and two recipients of seven and eight years of age were used. At farm B, five donor 

mares aging between four and 26 years old and six recipient mares with ages between four 

and 15 years old were used. Donors and recipients mares were kept together on the pasture.  

Prostaglandin F2α was used to induce luteolysis and human chorionic gonadotrophin to 

cause ovulation whenever a follicle ≥35 mm was simultaneously observed on both the donor 

and the recipient mare. 

Ten attempts of embryos recovery were performed at 7.5 days after ovulation but only 

two embryos were collected and transferred to recipient mares. One embryo (a grade 1 

expanded blastocyst) was obtained at farm A, while and a grade 3 early blastocyst with 

delayed development was collected from a 26 year old donor mare at farm B. However, no 

pregnancy was sustained after embryo transfer. 

 

Key words: embryo transfer, mare, estrous synchronization 
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1. INTRODUÇÃO 

Este estudo foi realizado ao longo de seis meses de estágio curricular. O estágio foi 

principalmente realizado na área de clínica, cirurgia e reprodução de equinos. Desde 

Novembro de 2007 ao final de Abril do presente ano fui integrado, como estagiário, no grupo 

de Médicos Veterinários da empresa de prestação de serviços veterinários, Luso Pecus, 

sediada no Porto Alto e da que o Dr. José Carlos Duarte é um dos proprietários. 

Acompanhei e ajudei o trabalho diário, para além do próprio, do Dr. Vasco Amaro Lopes e 

da Dra. Cristina Cosinha. Também me foi possível, por alguns dias, acompanhar o trabalho 

da Dra. Maria Inês Ferreira.  

Uma parte da assistência foi prestada em regime ambulatório, enquanto a outra parte 

foi realizada no centro de recolha e congelação de sémen de garanhões, número 

PT3E01CS, que a Luso Pecus desenvolveu, sendo o único centro Português autorizado e 

presente na lista da união europeia (Figura 1). 

 

Figura 1 – Centro de recolha e congelação de sémen de garanhões, número 

PT3E01CS, da Luso Pecus. (Fotografia gentilmente cedida pelo Dr. José Carlos Duarte) 

 

 

A área geográfica abrangida pelos serviços prestados foi bastante alargada, porém, a 

maior parte do trabalho foi realizado na região do Ribatejo. Também tive a oportunidade de 

participar em várias assistências realizadas na Costa da Caparica, em Azeitão, na região de 

Évora e, com menos frequência, perto de Leiria e em Abrantes. 

 

1.1 CASUÍSTICA DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

As actividades desenvolvidas durante estes meses de trabalho e aprendizagem serão 

enunciadas e apresentadas sob a forma de tabela ou sob a forma de gráfico. 

Todas as intervenções foram realizadas no âmbito do controlo reprodutivo de éguas e 

garanhões, patologia clínica, identificação animal e profilaxia. Na Tabela 1 é apresentada a 

frequência absoluta (FA) e a frequência relativa (FR) das intervenções referidas. 
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Tabela 1- Categorias das intervenções efectuadas, em frequências absolutas (FA) e 

frequências relativas (FR). 

 

Tipo de Intervenção FA FR 

Controlo Reprodutivo 862 65% 

Identificação 152 12% 

Patologia Clínica 205 16% 

Profilaxia 85 7% 

TOTAL 1304 100% 

 

A grande maioria das intervenções realizadas foi, portanto na área da reprodução, área 

que, na espécie equina, tem vindo a crescer nos últimos anos. 

Todas as áreas serão abordadas, agora, com mais pormenor, porém, sendo a 

reprodução a área em que foram realizadas maior número de actividades, será abordada 

com mais precisão que as outras. 

 

1.1.1 Controlo reprodutivo 

Foram realizados vários tipos de intervenções, em éguas e garanhões, porém, os 

exames ginecológicos das éguas tiveram maior expressão quantitativa. Nestes exames 

estão incluídas as palpações transrectais, os exames por ultrasonografia, as administrações 

de hormonas e os possíveis tratamentos uterinos que tenham sido realizados. Estão 

descritos na tabela abaixo, os vários campos de intervenção nesta área (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Actividades de controlo reprodutivo, em frequências absolutas (FA) e 

frequências relativas (FR). 

Actividade Realizada FA FR 

Exame ginecológico 593 69% 
Diagnóstico de Gestação 124 14% 

Colheita de Sémen 78 9% 
Inseminação Artificial 67 8% 

TOTAL 862 100% 
 

 

Apercebemo-nos, portanto, da importância que o exame ginecológico tem em 

comparação com as outras actividades de controlo reprodutivo. 

O tipo de inseminação artificial a que mais se recorreu foi com sémen fresco, tendo sido 

também realizadas inseminações artificiais com sémen refrigerado e congelado (Gráfico 1). 

Nesta área tive a oportunidade de participar activamente em todas as actividades, 
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inclusivamente pude realizar várias colheitas de sémen. As recolhas de sémen eram 

realizadas com vagina artificiais Missouri e Colorado. 

Gráfico 1 – Números de inseminações artificiais realizadas com sémen fresco, 

refrigerado ou congelado. 
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Além dos dados que já referi nas tabelas e gráfico apresentados, no que respeita ao 

processamento de sémen, foram realizadas vinte e uma refrigerações de sémen para enviar 

para outros locais e também se procedeu à congelação do sémen de 6 colheitas. Foram 

realizadas 10 tentativas de recolha de embriões, tendo-se realizado apenas duas 

transferências. 

 

1.1.2 Patologia clínica 

Esta foi a segunda categoria de intervenção com maior número de casos e a mais 

variada. As frequências absolutas e relativas das acções realizadas nas diferentes áreas 

são demonstradas na tabela abaixo (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Intervenções realizadas na área da patologia clínica, em frequências 

absolutas (FA) e frequências relativas (FR). 

 

 

 

 

Intervenções Realizadas FA FR 
Aparelho Digestivo 22 11% 

Aparelho Reprodutivo 12 6% 
Aparelho Respiratório 6 3% 

Dermatologia 23 11% 
Neonatologia e Pediatria 4 2% 

Sistema Músculo-Esquelético 115 56% 
Outros 23 11% 
TOTAL 205 100% 
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1.1.2.1 Sistema músculo-esquelético 

De facto, a outra grande área de intervenção dos Médicos Veterinários que acompanhei 

relaciona-se com o sistema músculo-esquelético. O diagnóstico de muitas das afecções 

deste sistema passa pelos exames clínicos de claudicação. Desta forma, presenciei 56 

exames. Neste sistema, como meios complementares de diagnóstico foram realizados 45 

exames radiológicos e 11 exames ecográficos, a maior parte deles relacionados com os 

exames clínicos de claudicação. 

Como tratamentos aplicados foi possível assistir a duas sessões de shock waves e 

participar activamente no tratamento de 38 casos, onde se realizaram infiltrações intra-

articulares e para-vertebrais, entre outras. 

 

1.1.2.2 As outras áreas de intervenção na patologia clínica 

Sem fazer um levantamento exaustivo das acções realizadas nas outras áreas de 

intervenção na patologia clínica, serão enunciados alguns dos casos em que tive a 

oportunidade de colaborar. 

No aparelho digestivo, colaborei no tratamento e diagnóstico de cólicas, obstruções 

esofágicas, diarreias e correcção de pontas dentárias. A dermatologia foi principalmente 

abordada para o tratamento de feridas e lacerações mas também algumas dermatofitíases. 

As orquiectomias foram, sem dúvida, as intervenções mais significativas no aparelho 

reprodutivo. No que diz respeito ao aparelho respiratório realizou-se o tratamento de 

pneumonias ligeiras e de cavalos com tosse. Também ajudei na resolução de uma 

deformidade contractural, ao nível dos joelhos (carpos), de uma potra com uns dias de 

idade. Os outros casos de neonatologia e pediatria foram principalmente de potros com 

atraso no crescimento. 

Ainda na patologia clínica foi possível colaborar na resolução de afecções oftálmicas, 

de um caso de babesiose e participar no diagnóstico e tratamento de animais atáxicos e 

animais com sinais inespecíficos como poliúria e polidipsia, entre outros. Assisti também, 

num cavalo ruço, a uma punção aspirativa por agulha fina de uma massa de consistência 

dura, na zona da glândula parótida, onde foram identificadas células com pigmento 

melânico, tendo sido diagnosticado como melanoma. 

 

1.1.3 Identificação de equinos 

As intervenções realizadas nesta área são enunciadas na tabela (Tabela 4) com as 

respectivas frequências absolutas e relativas. 
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Tabela 4 – Actividades de identificação animal, em frequências absolutas (FA) e 

frequências relativas (FR). 

Actividade Realizada FA FR 

Aplicação de Microchip 49 32% 

Colheita de Sangue para Genótipo 50 33% 

Resenho 53 35% 

TOTAL 152 100% 

 

O resenho é um método de identificação que consiste na enumeração sucinta dos 

caracteres naturais e artificiais, identificativos e únicos de cada animal. Os resenhos foram 

efectuados com o objectivo de solicitar a emissão do certificado de origem (frequentemente 

designado por “Livro Azul”) e para possibilitar a inscrição do animal no livro genealógico da 

raça, ou para possibilitar o deslocamento de animais. 

As colheitas de sangue realizadas fazem parte do protocolo de identificação dos 

equinos de raça Lusitana, e são exigidas pela Associação de Criadores do Cavalo Puro-

Sangue Lusitano (APSL) para a inscrição no livro genealógico e controlo de paternidade. 

O microchip é colocado por via intramuscular e representa uma forma bastante segura 

de identificar os animais, embora não obrigatória. 

 

1.1.4 Profilaxia 

Durante os meses de estágio participei na vacinação e desparasitação de alguns 

animais, estando as frequências absolutas e relativas apresentadas na tabela respectiva 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Actividades de profilaxia realizadas, em frequências absolutas (FA) e 

frequências relativas (FR). 

Actividade Realizada FA FR 

Desparasitação 38 45% 

Vacinação 47 55% 

TOTAL 85 100% 

 

1.1.5 Outras actividades realizadas 

Ajudei, também, em algumas acções realizadas em bovinos, tais como inseminação 

artificial com sémen congelado e colheitas de sangue, colocações de brincos, 

desparasitações, vacinações e tuberculinizações. 
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1.1.6 Nota final 

Durante estes seis meses tive a oportunidade de assistir e participar numa enorme 

variedade de casos clínicos, conheci imensas pessoas, fiz amigos e deu-me a oportunidade 

de conhecer bem a realidade da clínica de equinos em Portugal. Foi um trabalho muito 

absorvente, mas aprendi imenso e ganhei hábitos de trabalho que nunca teria ganho noutro 

local e isto, além dos conhecimentos adquiridos, já demonstrou ser uma mais-valia para a 

minha vida profissional futura. 
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2. REPRODUÇÃO MÉDICO-ASSISTIDA DE CAVALOS EM 

PORTUGAL 

A reprodução médico-assistida de cavalos em Portugal, apresenta hoje uma realidade 

completamente diferente da de há vinte e cinco anos atrás. 

No ano de 1984 os criadores Portugueses de Puro-Sangue Lusitano aperceberam-se, 

pela primeira vez, do enorme valor que tem o nosso cavalo, quando empresários Brasileiros 

vieram ao nosso país e compraram um número alargado destes animais, da melhor genética 

existente. Eram oferecidos valores tão elevados que tornavam o negócio irrecusável para os 

criadores, vendo-se quase que obrigados a abdicar da posse desses cavalos. A entrada de 

Portugal na Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1986, abriu a “porta” do negócio à 

Europa. As características climáticas e geográficas do nosso país, em conjunto com este 

livre trânsito de pessoas e bens facilitou a compra de cavalos por parte de um número 

crescente de criadores europeus, que vinham de férias, para a praia, ou já direccionados 

para o negócio. Em 1990, a implementação e desenvolvimento do Livro Genealógico 

resultou num real valor acrescentado dos cavalos Puro-Sangue Lusitanos. Assim, todos os 

cavalos que estivessem registados no livro tinham imediatamente um valor superior ao que 

tinham anteriormente. Estes três acontecimentos levaram a uma preocupação acrescida dos 

criadores em melhorar a eficácia reprodutiva dos seus cavalos, resultando num investimento 

crescente em serviços veterinários nesta área. 

Todos estes dados culminam no desenvolvimento, em Portugal, de técnicas como a 

inseminação artificial de éguas com sémen fresco, refrigerado e congelado, a refrigeração e 

congelação de sémen de garanhões e, mais recentemente, a transferência de embriões. 
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3. TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES NA ÉGUA 

A transferência de embriões (TE) consiste na recolha de um embrião de uma égua 

dadora e sua transferência para o tracto reprodutivo de uma égua receptora com uma 

ovulação sincronizada (Blanchard et al., 2003) (Figura 2). 

 

Figura 2 – Esquema simplificado do método de TE. (Adaptado de Blanchard et al., 

2003) 

Sincronização entre a
dadora e a receptora

Inseminação ou monta
natural da dadora

Determinação da ovulação - dia 0

Lavagem uterina da égua
dadora e recolha de

embriões de 7 ou 8 dias

Lavar embrião e colocá-lo
em palhinha de

0.25 ml ou 0.50 ml

Colocação do embrião dentro
do útero da receptora

 

 

A primeira TE descrita foi efectuada em coelhos, há mais de um século (Blanchard et 

al., 2003). Em cavalos, foi descrita pela primeira vez em 1972 (Oguri & Tsutsumi, 1972; 

Oguri & Tsutsumi, 1974) e tem sido realizada correntemente por Médicos Veterinários desde 

a década de 80 (Imel, Squires, Elsden & Shideler, 1981; Squires, Imel, Iuliano, Shideler, 

1982). 

Esta técnica foi desenvolvida primeiramente noutras espécies animais uma vez que, 

apesar de ser uma técnica que permite o nascimento de mais de um potro por ano, filhos da 

mesma égua, havia a limitação de apenas uma TE por ano, uma vez que só era possível o 

registo de um poldro por égua por ano, imposta pela maior parte dos livros genealógicos da 

raça (“studbook”) americanos (McKinnon & Squires, 2007). Desde que foi permitido o registo 

de potros nascidos por TE, a técnica rapidamente se transformou num procedimento de 

rotina realizado por Médicos Veterinários (Metcalf, 2004a). Nos Estados Unidos da América 

(EUA), em 2002, a Associação do American Quarter Horse, retirou a regra governamental 

da restrição do número de embriões transferidos por égua por ano e permitiu, 
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retrospectivamente, o registo de múltiplos potros, derivados de TE desde que tinha sido 

introduzida a TE na legislação da associação (McKinnon & Squires, 2007). Em Portugal, a 

APSL, ainda não permite o registo de poldros nascidos por TE. Esta limitação trava bastante 

o avanço da técnica no nosso país. A APSL tem discutido este assunto e há intenções de 

aprovar o registo destes poldros, porém, com a imposição de que todas as éguas receptoras 

têm de ser da raça Puro Sangue Lusitana, registadas no livro da raça. Esta medida não vai 

permitir o avanço da técnica que deveria ser desejado, numa altura em que cada vez mais 

Médicos Veterinários, com boa formação na área, em Portugal e no estrangeiro, poderiam 

avançar com esta técnica da melhor forma e com um crescimento exponencial de casos. A 

técnica seria aperfeiçoada e começaria a ser possível fazer uma selecção da raça com 

maior recurso à genética materna. 

A TE tem sido principalmente usada em éguas velhas que dificilmente ficam gestantes 

ou que realmente concebem mas sofrem uma morte embrionária precoce (MEP) ou 

absorção. Isto limita a técnica, uma vez que a probabilidade destas éguas proporcionarem 

um embrião é menor que a probabilidade de sucesso se a égua dadora fosse 

reprodutivamente saudável (Vogelsang, Sorensen Jr, Potter, Burns & Kraemer DC, 1979; 

Carnevale & Ginther, 1995). Mais recentemente a TE começou também a ser utilizada em 

éguas de competição (McKinnon & Squires, 2007), permitindo à égua continuar em provas, 

ao mesmo tempo que gera descendência valiosa (Metcalf, 2004a), uma vez que são 

retiradas da competição apenas por uma a duas semanas. Desta maneira são evitados os 

longos períodos sem treinar nem competir, como seria necessário se a égua levasse a 

gestação a termo (Blanchard et al., 2003). A TE tem também sido combinada com novas 

tecnologias como reprodução com sémen congelado, técnicas de inseminação com dose 

reduzida de sémen e outras técnicas reprodutivas assistidas, tais como, transferência de 

oócito e injecção intracitoplasmática de espermatozóides (McKinnon & Squires, 2007). 

Além das vantagens enunciadas acima, há também outras associadas à TE: 

• Permite a reprodução de éguas que sofram de doença sistémica (tal como a doença de 

Cushing) que as impede de levar a gestação a termo; 

• Permite a reprodução de éguas com doenças músculo-esqueléticas, com as quais a sua 

vida estaria em risco se suportassem uma gestação até ao final e depois durante o parto 

(pélvis ou anca fracturada ou artrite severa, por exemplo); 

• Previne o risco de complicações pós-parto em éguas valiosas ou éguas velhas em risco; 

• Éguas imaturas (de dois anos), incapazes de levar uma gestação a termo, podem 

produzir embriões com uma boa taxa de sobrevivência em éguas receptoras adultas; 

• Em livros de registo de raças, nos quais o valor dos animais muitas vezes depende da 

data de nascimento, a TE permite a éguas que param tarde na época reprodutiva, 

produzam um embrião para o ano seguinte, ficando alfeiras e sejam preparadas para 

parir cedo no ano subsequente; 
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• A técnica provou ser de grande valor para projectos de investigação em que eram 

comparados efeitos em gémeos derivados de splitting de embriões ou de duplas 

ovulações (Metcalf, 2004a). 

O sucesso de todo o processo está principalmente dependente da fertilidade das éguas 

dadora e receptora, da fertilidade do sémen e da experiência do Médico Veterinário. Todos 

os animais envolvidos devem ser submetidos a um exame reprodutivo onde deve constar a 

idade, a história e tipos de parto das éguas, assim como a história reprodutiva do garanhão 

(Metcalf, 2004a). 

 

3.1 SELECÇÃO DAS ÉGUAS DADORAS 

A candidata ideal para égua dadora de um programa de TE é uma égua com três a dez 

anos, em boas condições de saúde e reprodutivamente sã (Metcalf, 2004a). Para realizar 

uma TE é necessário considerar, em primeiro lugar, o valor da descendência das éguas 

dadoras. O procedimento pode ser bastante dispendioso, principalmente em éguas sub-

férteis, devido a taxas de recolha de embriões sub-óptimas e baixa qualidade dos embriões 

recolhidos (Blanchard et al., 2003). 

Esta técnica pode ser uma alternativa terapêutica para éguas que ficam gestantes e 

repetidamente sofrem MEP. Outras boas candidatas são éguas com fibrose endometrial 

periglandular disseminada (endometrose), distensão cística glandular, quistos endometriais, 

afecção cervical irreparável, ou que sofram habitualmente abortos inexplicáveis. É preciso 

não esquecer, no entanto, que a TE não é a solução para todas as éguas sub-férteis 

(Blanchard et al., 2003), não resolvendo qualquer problema que esteja a ocorrer antes do 

dia da recolha. Portanto, éguas que estabelecem gestações e depois abortam são 

preferíveis àquelas com uma história de retornos sucessivos ao estro depois de cobertas, 

uma vez que o mais provável é não gerarem nenhum ovo fertilizado passível de ser 

recolhido do útero. Foi demonstrado que éguas com uma história de infertilidade têm uma 

taxa de recolha de embriões bastante inferior à de éguas normais (McKinnon & Squires, 

1988). Isto deve-se, aparentemente, à falta de fertilização e/ou alteração do transporte dos 

gâmetas, impedindo os espermatozóides de atingirem o oócito ou o embrião de atingir o 

útero, ou a uma incidência aumentada de MEP (Ball, Little, Hillman & Woods, 1985; Ball, 

Little, Hillman & Woods, 1986; Ball, Hillman & Woods, 1987; Ball, Little, Weber & Woods, 

1989; Carnevale & Ginther, 1995), embora haja estudos que refutem a ideia da não 

fertilização do oócito, como será referido adiante. 

Foram descritas altas taxas de recolha de embriões em éguas de exposição (84,2%) 

bem como taxas aceitáveis em éguas multíparas e que tinham parido nesse ano (59,7%). Já 

éguas com história de infertilidade apresentaram uma taxa significativamente menor de 

30%. Porém, muitas vezes o verdadeiro valor das éguas só é apercebido quando estas já 



 11 

são velhas e alguma da sua descendência já demonstrou ser dotada de uma performance 

superior (Foss, Wirth, Schiltz & Jones, 1999). 

No que diz respeito à fertilidade de uma égua, a idade parece ser o factor mais 

relevante, sendo que, foi realizado um estudo em que as taxas mais baixas de gestação por 

ciclo foram obtidas em éguas a partir dos 21 anos, com uma taxa respectiva de perda de 

gestação por ciclo de 33% (Woods et al., 1987). É comum, em éguas velhas, a perda 

prematura da gestação. O número e a qualidade dos oócitos diferem grandemente entre 

éguas jovens e velhas (Carnevale & Ginther, 1995), apresentando nestas últimas, com idade 

superior a vinte anos, significativamente mais anomalias morfológicas (Carnevale, Uson, 

Bozzola, King, Schmitt & Gates, 1999). 

A opinião clínica de muitos Médicos Veterinários é a de que ocorre um atraso no 

desenvolvimento dos embriões de éguas velhas (Brinsko, Ball, Miller,Thomas & Ellington, 

1994; Carnevale & Ginther, 1995). Avaliando a qualidade e a viabilidade destes, as éguas 

novas, com idade inferior a dez anos, não só produzem mais embriões como também de 

qualidade superior (Woods, Hillman & Schlafer, 1986; Carnevale & Ginther, 1994). Os 

embriões são classificados segundo as suas características morfológicas e o seu tamanho 

(Squires, 1993) (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Sistema usado para classificar a qualidade dos embriões e sua descrição. 

(Adaptado de Linder & Wright, 1983; Slade, Williams, Squires & Seidel, 1984) 

Grau Categoria Aparência Características 

1 Excelente Esférica 
Embrião ideal; 

Tamanho celular, cor e textura uniformes 

2 Bom 
Imperfeições 

mínimas 

Com extrusão de alguns blastómeros, 

forma irregular ou separação trofoblástica 

3 Razoável 

Problemas óbvios, 

definitivos mas não 

severos 

Com extrusão de blastómeros, células 

degeneradas ou blastocelo colapsado 

4 Mau 

Problemas 

severos, alongado ou 

irregular 

Com extrusão de numerosos blastómeros, 

blastocelo colapsado, células degeneradas mas 

com uma massa embrionária de aparência viável 

5 
Não fertilizado 

ou morto 

Oócito não 

fertilizado ou embrião 

degenerado 

Oócito não fertilizado: forma oval e 

normalmente achatado numa orientação 

 

 

Na transferência de embriões grau 1 as taxas de gestação aos 50 dias são bastante 

superiores (70% a 80%) às das taxas de transferências com embriões grau 4 (30% a 40%) 

(Woods et al., 1986). Quanto maior for o grau de classificação do embrião, menor é a taxa 

de gestação. Desta forma, a morte embrionária entre os 12 e os 50 dias de gestação 
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também é significativamente maior quando a transferência é feita com embriões grau 2 que 

quando é feita com embriões grau 1 (Carnevale et al., 2000). 

Em estudos realizados em que blastocistos foram recolhidos do lúmen do oviducto, 

verificou-se que o número destes, dois dias depois da ovulação, não difere com a idade das 

éguas, demonstrando que a fertilização e a clivagem precoce não são os factores limitantes 

da produção de embriões em éguas velhas (Brinsko et al., 1994). No entanto, as taxas de 

gestação aos 4 dias pós ovulação já demonstram uma diferença significativa relacionada 

com a idade das mães (Ball et al., 1986). Apesar de já serem bem conhecidas as alterações 

inflamatórias degenerativas do endotélio e vasos sanguíneos associados, em éguas velhas, 

e em alguns casos possam contribuir para a diminuição das taxas de partos, o defeito que 

causa perdas embrionárias precoces parece ocorrer antes do blastocisto maduro ser 

encontrado no útero (Ball et al., 1987). Provou-se que mesmo ao terceiro dia pós ovulação, 

a taxa de gestação é bastante menor em éguas velhas (Carnevale, Griffin & Ginther, 1993). 

Inclusivamente se se retirarem embriões de 4 dias, do útero de éguas velhas e se 

transferirem para éguas jovens normais, esses embriões têm uma taxa de sobrevivência 

significativamente menor (Ball et al., 1989). A causa mais comum de perda precoce de 

gestação em éguas velhas parece ser devida a um defeito intrínseco do próprio oócito ou 

nos processos fisiológicos que ocorrem antes da formação de um embrião de três dias 

(Metcalf, 2004a). Outros factores como a falha do reconhecimento materno da gestação, 

causas imuno-mediadas, aberrações cromossómicas, reacção ao stress, nutrição, 

insuficiências hormonais e inseminação pós ovulatória podem também originar a perda 

precoce da gestação ou o desenvolvimento tardio do embrião (Ginther, 1992). 

Aparentemente, as éguas velhas necessitam de um suporte nutricional superior, 

particularmente durante o período de transição sazonal do Inverno para a Primavera, para 

acelerar o período até à ovulação (Kubiak, Crawford, Squires, Wrigley & Ward, 1987; 

Carnevale, Ginther & Hermenet, 1996; Spinelli, Gastal & Gastal, 2002), uma vez que 

apresentam um desenvolvimento folicular prolongado, especialmente quando se aproximam 

da senescência ovárica (Carnevale, Bergfefelt & Ginther, 1993; Carnevale, Bergfefelt & 

Ginther, 1994). 

 

3.2 SELECÇÃO DE ÉGUAS RECEPTORAS 

De todos os factores que afectam o sucesso de um programa de TE, o mais importante 

é provavelmente a selecção apropriada e o maneio das éguas receptoras (McKinnon & 

Squires, 2007). As éguas devem ser relativamente jovens, com idades compreendidas entre 

os três e os dez anos, sendo preferível que já tenham parido uma ou duas vezes. Além 

disso, devem exibir ciclos reprodutivos normais e não terem qualquer história de problemas 

reprodutivos (Blanchard et al., 2003). Também é importante que sejam éguas que estejam 
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habituadas à presença do ser humano, que consintam a colocação de uma cabeçada e 

sejam facilmente agarradas e encaminhadas para onde seja desejado. 

O método de definir quais as éguas que vão receber os embriões e de que dadoras, 

muda conforme a quantidade de receptoras disponíveis. Isto é, quando o número de 

receptoras é muito grande há sempre uma égua com uma ovulação espontânea, sem o uso 

de qualquer hormona, que serve de receptora. No caso de situações em que não está 

disponível este número tão grande de animais, que é a realidade do nosso país, deve ser 

realizada a sincronização da ovulação através de terapia hormonal(McKinnon & Squires, 

2007). É sempre preferível que haja pelo menos três receptoras por dadora (Bradecamp, 

2007). Deve ser realizado um exame reprodutivo completo a todas as éguas para assegurar 

que não apresentam quaisquer anomalias que poderão ser responsáveis pela redução da 

capacidade de levar a gestação ao termo (Blanchard et al., 2003). Estas éguas devem ser 

alimentadas de modo a manter uma boa condição corporal (McKinnon & Squires, 2007). 

Devem também ter bons cuidados gerais de saúde e sofrer o mínimo de stress (Metcalf, 

2004a). O sucesso da técnica aumenta se só se elegerem como receptoras as éguas que já 

tenham sofrido pelo menos dois ciclos normais, nessa época reprodutiva. Podem ser 

escolhidas éguas que tenham ovulado um dia antes (+1) ou zero (no dia da ovulação da 

dadora) a três dias depois (0, -1, -2, -3) da dadora (McKinnon & Squires, 2007). 

Estas receptoras devem ser examinadas, por ultrasonografia, aos onze ou doze dias de 

gestação (quatro a cinco dias pós-transferência) (Squires, Voss, Villahoz & Shideler, 1983; 

McKinnon, Squires & Voss, 1987). Após estes dias devem ser reexaminadas aos 15, 25, 35, 

45 e 60 dias de gestação. A morte embrionária entre os dias 15 e 60 parece não ser maior 

em receptoras de TE que em éguas inseminadas com sémen fresco (Villahoz, Squires, Voss 

& Shideler, 1985). 

É muitas vezes questionado se o tamanho da égua receptora irá, posteriormente, 

influenciar o tamanho do poldro. Neste sentido, desde há muito que se têm realizados 

estudos. Em 1938 recorreu-se à inseminação artificial (IA) para cruzar cavalos Shire com 

póneis Shetland, assim como o contrário, tendo-se concluído que há uma influência 

profunda do tamanho da mãe no crescimento pré e pós-natal do poldro (Walton & 

Hammond, 1938). Mais recentemente, para examinar a hipótese de que o tamanho do útero 

pode resultar em alterações significativas e permanentes das taxas e formas de crescimento 

fetal e pós-natal do potro, foram realizadas sete TE de éguas Puro-Sangue Inglesas (PSI) 

para póneis (P) (PSI-em-P) e seis TE de éguas pónei para Puro-Sangue Inglesas (P-em-

PSI). Criaram-se, assim, dois grupos experimentais que foram comparados com dois grupos 

controlo, de seis éguas cada um, em que foram gerados potros de raça pura cruzando-se, 

através de IA, Puro-Sangue Inglesas com Puro-Sangue Inglesas (PSI-em-PSI) e pónei com 

pónei (P-em-P) (Allen, Wilsher, Tiplady & Butterfield, 2004). Desde o nascimento até aos 3 

anos de idade, foram feitas curvas de crescimento através da medição, a intervalos 
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regulares, do peso, da altura ao garrote, do comprimento occipito-sagrado, do perímetro 

torácico, do comprimento do chanfro, e de três medidas em ossos longos dos membros 

anteriores. Desta forma foi possível determinar se o ambiente uterino pode aumentar ou 

restringir o crescimento do potro após o nascimento e se poldros que tenham sido sujeitos a 

um atraso do crescimento intra-uterino, depois exibem uma compensação no crescimento 

após o nascimento. 

Os resultados deste estudo suportaram as conclusões obtidas em 1938 (Walton & 

Hammond, 1938), sugerindo que um potro geneticamente maior não pode atingir, ao 

nascimento, o seu tamanho normal, se a gestação ocorrer num útero inferior ao normal para 

aquela raça, persistindo este tamanho inferior para o resto da vida. Desta forma, o potro 

com um ambiente uterino restritivo, de PSI-em-P, sofreu uma desvantagem dupla com uma 

menor área total de corio-alantoide associada a uma reduzida densidade de 

microcotilédones por superfície. Nos últimos estágios da gestação, a placenta terá assim 

dificuldades em manter as necessidades do potro geneticamente maior. Todos os potros 

PSI nascidos de éguas P apresentaram reduções em todas as medidas, no peso, no 

tamanho e nos outros parâmetros medidos, comparando com os respectivos controlos (Allen 

et al., 2004). De forma inversa, potros P-em-PSI, irão usufruir de uma dupla vantagem, uma 

vez em ambiente uterino privilegiado, estarão sujeitos a uma maior área total de corio-

alantoide e a uma maior densidade de microcotilédones (Allen et al, 2002). 

Os ambientes restritivos e privilegiados resultaram em poldros com uma redução ou 

aumento das dimensões corporais ao nascimento de 15%, respectivamente. No entanto, 

essas alterações diminuíram para 5% aos três anos. Este facto deveu-se à compensação do 

crescimento nos animais PSI-em-P e a uma limitação deste nos P-em-PSI. Esta diferença 

dos tamanhos corporais, entre os grupos controlo e os grupos experimentais, deixa de ser 

significativa, em quase todos os parâmetros, aos 6 meses de idade. É preciso não esquecer, 

no entanto, que o crescimento pós-natal pode ser influenciado por uma grande quantidade 

de condições e circunstâncias (Allen et al., 2004). 

Apesar das diferenças nos efeitos uterinos causados, foi o genótipo do poldro que 

decidiu o tamanho do animal após o nascimento, já que, os potros PSI apresentaram-se 

sempre maiores que os P, seja ao nascimento ou aos 3 anos. No entanto, as alterações que 

ocorreram nos parâmetros avaliados, em termos de aumento da percentagem, durante este 

período de tempo, foram significativamente influenciados pela receptora, apresentando, os 

potros de úteros P, os maiores aumentos em todos os parâmetros, menos num, a distância 

entre o joelho (carpo) e o boleto (articulação metacarpofalângica) (Allen et al., 2004). 

Para terminar, concluiu-se, portanto, que potros PSI-em-P foram sempre versões 

menores dos potros PSI-em-PSI, assim como os potros P-em-PSI foram sempre uma 

versão maior dos P-em-P. Embora não tenham sido estatisticamente diferentes, as 

medições realizadas nos animais adultos dos diferentes grupos corresponderam sempre ao 
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que era esperado. Isto é, nos animais submetidos a ambientes uterinos privilegiados as 

medidas foram sempre superiores às dos respectivos controlos, assim como, nos animais 

submetidos a ambientes uterinos restritivos, inversamente, apresentaram sempre medidas 

inferiores às dos respectivos controlos. Foi provado, assim, que, nas condições deste 

estudo, os efeitos intra-uterinos sobre os parâmetros medidos, persistem para toda a vida 

(Allen et al., 2004). 

Num outro estudo (Allen, Wilsher, Stewart, Ousey & Fowden, 2002), antecedente ao 

acima apresentado, foram criados os mesmos quatro grupos. Foram retiradas amostras de 

soro periférico às mães, ao longo da gestação, a fim de se fazerem medições da 

gonadotrofina coriónica equina (eCG), dos estrogénios totais conjugados e da progesterona. 

Através das diferenças encontradas entre os quatro tipos de gestação foi possível identificar 

correlações significativas entre o peso do potro à nascença e a área total, peso e volume do 

corio-alantoide. Após as conclusões apresentadas, cabe aos proprietários, no final e 

dependendo dos seus objectivos com a TE, decidir o tamanho da égua receptora. 

No fim dos anos 80 foi desenvolvido o uso de éguas ovariectomizadas, tratadas com 

esteróides, como receptoras na TE (Hinrichs, Sertich & Kenney, 1986; McKinnon, Squires, 

Carnevale, & Hermenet, 1988). Antes de realizar a transferência do embrião é necessário 

iniciar o tratamento com progesterona ou progestagénios (compostos sintéticos tipo 

progesterona), um a dois dias após a ovulação da dadora. A administração diária destes 

compostos só cessa entre os dias 100 e 120 de gestação, momento em que a unidade 

fetoplacentária passa a ser a fonte primária de progestagénios (Perkins, 1999). Foi sugerido 

(Ball & Daels, 1997) que as éguas, no final da terapia, deveriam sofrer um “desmame” dos 

progestagénios exógenos durante 10 a 14 dias. Porém, foi referida, nesse mesmo estudo, a 

inexistência de dados que comprovassem que a cessação abrupta da terapia teria efeitos 

adversos na manutenção da gestação. As taxas de gestação após transferência cirúrgica 

para estas éguas são normais (McKinnom et al., 1988), assim como o parto e a lactação 

(Hinrichs, Sertich, Cumings & Kenney, 1985). O uso de éguas ovariectomizadas, como 

receptoras, elimina a necessidade de sincronizar a ovulação entre a dadora e a receptora, 

reduzindo o número de receptoras por dadora. No entanto, a necessidade da administração 

diária de progestagénios reduz dramaticamente o recurso a esta técnica (McKinnon & 

Squires, 2007). Posteriormente, para demonstrar que o útero e a progesterona são tudo o 

que é necessário para manter uma gestação, foi reportado o nascimento de potros depois 

de TE para éguas com digenesia gonadal (Hinrichs, Riera & Klunder, 1989). No inicio da 

estação reprodutiva, quando as éguas ainda não estão a ciclar naturalmente, podem ser 

usadas éguas inteiras através da suplementação com um progestagénio, como receptoras 

(McKinnon & Squires, 2007), embora as taxas de gestação, normalmente, não sejam tão 

altas como aquelas com receptoras que estejam a ciclar regularmente (Carnevale et al., 

2000). 
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3.3 MANEIO DAS DADORAS E RECEPTORAS 

Normalmente a recolha dos embriões, de ovulações singulares ou ocasionalmente 

múltiplas, é feita ao dia 6, 7 ou 8, sendo estipulado que o dia zero é o dia da ovulação da 

égua dadora. Se a égua, em vez de ser inseminada com sémen fresco ou refrigerado, é 

inseminada com sémen congelado, a recolha é feita um dia mais tarde (McKinnon & Squires, 

2007). 

O crescimento de um embrião de equino, desde o estado de mórula até ao de 

blastocisto expandido, dia 5 a 7, é extremamente rápido (Betteridge, Eaglesome, Mitchell, 

Flood & Beriault, 1982; Mckinnon & Squires, 1988), o que resulta de características 

especiais que definem o desenvolvimento do embrião. 

Os embriões com 6 dias são de menores dimensões e mais difíceis de recolher mas 

são os melhores para micromanipulação como a bissecção (McKinnon, Carnevale, Squires, 

Carney & Seidel, 1989) ou o congelamento (Slade, Takeda, Squires, Elsden & Seidel Jr., 

1985; Squires, Carnevale, McCue & Bruemme, 2003). Por outro lado, os embriões de 8 dias 

apresentam o diâmetro máximo que é possível colocar dentro de uma palhinha de 0,25ml 

(McKinnon & Squires, 2007). 

Os factores que afectam o sucesso da recolha de embriões são, entre outros, a idade 

da égua, como já foi referido atrás, a qualidade do sémen, o tipo de sémen (fresco, 

refrigerado ou congelado) e o número de ovulações da égua (McKinnon & Squires, 1988). A 

importância do número de ovulações será abordada mais à frente. Em relação à qualidade e 

tipo de sémen, é lógico que influencie esta taxa. Os melhores resultados, em geral, são 

obtidos quando a égua é inseminada com sémen recolhido no próprio local ou por monta 

natural. Se for usado sémen refrigerado e se inseminar menos de 24 horas após a colheita o 

sucesso já é menor e é ainda menor quando se recorre a sémen congelado (Samper, 1997). 

Foi demonstrado que a maior taxa de gestação ocorre quando as éguas são inseminadas 

pré e pós ovulação durante um período de 12 horas (Metcalf, 1995). 

As taxas de recolha de embriões aos dias 7, 8 ou 9 são semelhantes, porém, as de 

embriões de 6 dias são mais baixas (Slade et al., 1984; Juliano, Squires & Cook, 1985). Esta 

taxa inferior pode-se dever à falha na identificação do embrião no meio de recolha, à perda 

do embrião durante o procedimento de recolha por causa do seu pequeno tamanho, à falha 

da obtenção do embrião na lavagem uterina causada pela sua grande gravidade específica 

ou devido à não descida do embrião para o útero no dia 6. Destes quatro pontos, os últimos 

dois são os de maior significado (McKinnon & Squires, 2007). Foi realizado um estudo 

envolvendo 27 éguas, das quais não foi possível recolher qualquer embrião no dia 6,5. 

Destas, 9 estabeleceram uma gestação sem terem sido subsequentemente inseminadas 

nem montadas por um garanhão (McKinnon et al., 1987). Algumas destas gestações podem 

ter sido originadas de ovulações secundárias que não foram detectadas por terem ocorrido 

após o fim do estro e consequente cessação dos exames de palpação transrectal. Num 
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outro estudo fez-se a recolha de embriões de 143 éguas no dia 6. Desta vez, em 92 (64%) 

delas não se obteve qualquer sucesso na recolha. Dentro deste último grupo, procedeu-se à 

recolha de embriões, no dia seguinte, a 83 éguas. Foram recolhidos, desta forma, 18 

embriões (22%), que, comparativamente com os embriões recolhidos no dia 6, não 

possuíam um tamanho e estado de desenvolvimento significativamente diferentes, 

apresentando-se como jovens blastocistos e com um diâmetro de 330µm, sugerindo, assim, 

que a falha da recolha ao sexto dia se deveu a um atraso do transporte no oviducto e não à 

técnica de lavagem (Squires, Welch, Denniston, Bruemmer &  McCue, 2005). 

 

3.4 FACTORES QUE AFECTAM AS TAXAS DE GESTAÇÃO 

Para maximizar o sucesso de uma TE é necessário identificar os factores que afectam 

as taxas de gestação. As éguas receptoras, o embrião e o próprio procedimento de 

transferência são os elementos primários desta técnica. Estes componentes primários foram 

analisados, num estudo (Carnevale et al., 2000), a fim de identificar quais os factores que 

mais significativamente influenciam as taxas de gestação e de MEP. Este foi um estudo 

retrospectivo que analisou registos de 638 embriões transferidos para receptoras ovuladas 

desde 5 a 9 dias antes, durante os anos de 1996, 1997 e 1998, recorrendo à técnica 

cirúrgica (n = 558) e não cirúrgica (n = 78). De todos os embriões, houve apenas dois cuja 

técnica de transferência não tinha sido identificada. O objectivo desta análise era determinar 

quais dos factores que afectam as taxas de gestação e de MEP poderiam ser alterados para 

melhorar o sucesso dos programas de TE futuros. 

Neste estudo obtiveram-se taxas de gestação semelhantes às descritas anteriormente 

(McKinnon, Squires & Voss, 1988; Vogelsang & Vogelsang, 1989; Carney, Squires, Cook, 

Seidel Jr & Jasko, 1991; Squires, Cook, Jasko & Tarr, 1992; Squires, McCue  & Vanderwall, 

1999). Contudo, é necessário ter cuidado, quando se comparam directamente resultados de 

programas de TE diferentes devido à variabilidade entre dadoras, qualidade dos embriões e 

a sua manipulação. Neste programa, muitas éguas eram sub-férteis e/ou velhas. Porém, 

hoje em dia, muitos dos embriões que são refrigerados e transportados, já são retirados de 

éguas jovens de performance (Carnevale et al., 2000).  

A maior parte das éguas receptoras utilizadas tinham entre 3 e 10 anos. Por vezes, os 

clientes forneciam receptoras velhas, que eram aceites para o programa. Não houve, 

contudo, diferenças significativas das taxas de gestação entre um grupo de receptoras com 

idades entre os 2 e os 9 (n = 412) e outro grupo com idades entre 10 e 18 (n = 120) anos. 

No entanto é necessário referir que a média de idades neste último grupo era apenas de 12 

anos, sendo que só 18 éguas tinham mais de 15 anos. No que diz respeito às mortes 

embrionárias precoces verificou-se uma tendência para serem mais numerosas no grupo 

das éguas mais velhas (Carnevale et al., 2000). 
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No início da estação reprodutiva, quando ainda não estavam disponíveis quaisquer 

receptoras a ciclar, recorreu-se ao tratamento com progestagénios. Utilizaram-se apenas 18 

éguas, antes da primeira ovulação do ano, que receberam um tratamento de altrenogest 

(0,044 mg/kg, per os) desde 5 a 7 dias antes da transferência até ao dia 120 de gestação. A 

percentagem de morte embrionária, em comparação com a de receptoras a ciclar foi 

aparentemente maior. Com receptoras a ciclar, os dados mostraram que podem ser usadas 

a partir da primeira ovulação do ano. As taxas de gestação não variaram muito entre as 

receptoras que receberam embriões numa, duas ou três ocasiões. Mais uma vez é 

necessário referir que apenas 13 éguas receberam mais que dois embriões e as receptoras 

em que se identificavam problemas, como líquido no útero, depois de uma transferência, 

não eram usadas de novo (Carnevale et al., 2000). 

As taxas de gestação das receptoras, aos 50 dias pós-ovulação, foram 

significativamente maiores nas que tinham um tónus uterino de excelente a bom ou que 

tinha sido classificado como “aceitável” durante a examinação pré-transferência, 

normalmente realizada 5 dias depois da ovulação. Essa taxa foi menor nas éguas que 

apresentavam um tónus uterino de pobre a razoável ou que tinha sido classificado como 

“marginalmente aceitável”. O tónus uterino reduzido ou de qualidade inferior obteve uma 

tendência para estar associado ao aumento de MEP. Esta redução do tónus uterino pode 

ser indicativo da ausência de um ambiente uterino perfeitamente compatível com o 

crescimento e desenvolvimento do embrião (Carnevale et al., 2000). Parece que um tónus 

uterino e/ou cervical reduzido está relacionado com baixas concentrações de progesterona 

circulante (McCue, Vanderwall, Keith & Squires, 1999). 

Entre os embriões transferidos a fresco e aqueles que foram refrigerados, transportados 

e só depois colocados numa receptora, não houve diferenças nas taxas de gestação 

subsequentes. Foram obtidos os mesmos resultados com a incidência de morte 

embrionária. Desta forma, é possível concluir que, quando devidamente efectuados, a 

refrigeração e o transporte de embriões não diminuem a viabilidade embrionária (Carnevale 

et al., 2000). 

Ainda no mesmo estudo, ao quinquagésimo dia de gestação foram obtidas taxas de 

gestação significativamente diferentes em relação aos embriões de diferentes diâmetros. 

Entre os dias 12 e 50, os piores resultados foram obtidos com embriões com diâmetro 

superior a 2mm. Com a análise dos resultados obtidos neste estudo, é recomendável 

realizar a lavagem da dadora ao dia 7 ou 8 pós-ovulação, quando os embriões apresentam 

um diâmetro compreendido entre 300 e 1500 µm (Carnevale et al., 2000). Por outro lado, 

num outro estudo, conclui-se que as taxas de gestação obtidas com embriões de 8 ou 9 dias 

eram similares às obtidas com embriões de 7 dias, com um manuseamento adequado e 

uma técnica não cirúrgica (Fleury, 1998; Fleury & Alvarenga, 1999). Os embriões com mais 

de 8 dias apresentam um aumento do rácio volume de líquido/superfície e podem não 
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resistir, tão bem como embriões pequenos, ao choque da recolha e posterior transferência 

para as receptoras. Apesar disto já se obtiveram poldros por TE feita com embriões de 10 

dias. Para isso é necessário utilizar um cateter de lavagem uterina de maior diâmetro. O 

primeiro potro que nasceu, derivado desta técnica, foi em 1993. Porém, até à data, as taxas 

de gestação das transferências efectuadas com embriões de 10 dias não são muito 

encorajadoras (McKinnon & Squires, 2007). É preciso ser particularmente criterioso com a 

selecção das receptoras, principalmente quando se pretende que recebam embriões de 8 ou 

9 dias. Se elas são escolhidas em função da sincronização com a ovulação da dadora, será 

necessário modificar esse protocolo de modo a evitar a transferência para éguas que já 

ovularam há demasiados dias (Carnevale et al., 2000). 

As taxas de gestação, com a utilização de pequenos embriões ou mórulas, com um 

diâmetro de 100 a 299 µm, foram as mais baixas (Carnevale et al., 2000). Como quase 

todos os embriões foram recolhidos ao dia 7 ou 8, supostamente com diâmetros entre 400 e 

1200 µm (Vanderwall, 2000), o que muitos destes pequenos embriões apresentavam era um 

desenvolvimento embrionário retardado (Carnevale et al., 2000). Isto pode ter sido causado 

por defeitos intrínsecos do embrião, exposição a um ambiente pouco favorável no oviducto 

ou no útero ou devido a ovulações pós inseminação (Ginther, 1992), tendo resultado numa 

taxa de gestação reduzida (Carnevale et al., 2000). O atraso no desenvolvimento 

embrionário pode levar a uma diminuição da capacidade do embrião em interagir com o 

endométrio da égua receptora (Foss & Crane, 2004). Além destes dados sabe-se que 

podem surgir baixas concentrações de progesterona em éguas receptoras gestantes e que 

a transferência de mórulas pode ser menos eficaz na prevenção deste declínio que a 

transferência de blastocistos, resultando em taxas de sucesso inferiores (Foss & Crane, 

2004). 

Em relação à morfologia dos embriões e em concordância com o que já foi referido 

mais acima, os embriões classificados com o grau 1 ou 2 resultaram num número 

significativamente maior de gestações que os classificados com o grau 3 ou 4. Ao dia 12 de 

gestação, os embriões com alterações morfológicas mínimas, de grau 2, não obtiveram 

taxas de gestação inferiores aos de grau 1, sem quaisquer anomalias morfológicas. No 

entanto, resultaram num maior número de mortes embrionárias e, portanto, a taxa de 

gestação aos 50 dias já foi menor para os embriões de grau 2 que para os de grau 1. Ficou 

assim demonstrado que, pequenas alterações na aparência morfológica dos embriões pode 

estar associada a uma redução da viabilidade e uma diminuição do sucesso, podendo ser 

utilizada como uma previsão destes dois parâmetros (Carnevale et al., 2000). 

A técnica usada para a transferência teve, nestes casos, uma enorme influência na taxa 

de gestação. Com a técnica cirúrgica as taxas foram superiores às obtidas com a técnica 

não cirúrgica. Porém não deve ser prestada demasiada atenção a estes dados, uma vez 

que, os embriões de qualidade classificada como pobre foram mais frequentemente 
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transferidos com a técnica não cirúrgica, além de que foram muito menos as transferências 

realizadas com esta técnica que com a outra (Carnevale et al., 2000). 

As taxas de gestação não foram diferentes entre os primeiros meses da estação 

reprodutiva (Fevereiro e Março) e os dois meses seguintes. Nos meses de Julho e Agosto 

foram obtidas taxas de gestação significativamente inferiores às dos dois meses 

antecedentes. Isto pode ter sido causado pelo facto das elevadas temperaturas terem 

influenciado o correcto armazenamento dos embriões refrigerados e transportados, 

diminuindo a sua viabilidade. Além disso, talvez, os recipientes de transporte dos embriões 

refrigerados que foram reutilizados ao longo da época reprodutiva, no final desta já 

apresentassem uma qualidade inferior. Desta forma é sugerido um maior cuidado com o 

manuseamento, aprovisionamento e transporte dos embriões nos dias mais quentes do ano. 

O calor pode também ter provocado algum stress nas éguas receptoras. É preciso também 

recordar que, nesta altura, já foram retirados os embriões desejados de quase todas as 

éguas dadoras férteis, assim, restam as éguas sub-férteis que originam embriões de 

viabilidade reduzida (Carnevale et al., 2000). 

Considera-se que a maior causa de morte embrionária, em éguas, é a endometrose 

(Pascoe, Liu, Spensley & Hughes, 1985; Adams, Kastelic, Bergfelt & Ginther, 1987; Adams 

& Ginther, 1989; Pickett, Squires, McKinnon, Shideler & Voss, 1989; Carnevale & Ginther, 

1992; Pycock & Newcombe, 1997). No entanto têm também sido referidos factores 

maternos, externos e do próprio embrião. Estes incluem a idade, condição corporal e 

nutrição da dadora, o garanhão, anomalias cromossómicas, deficiências hormonais, stress, 

factores do sistema imunitário e falha no reconhecimento materno da gestação (Ball, 1988; 

Ball, 1993; Squires, 1998). Na realidade, devem ser consideradas mínimas, as causas 

relacionadas com a qualidade do tracto reprodutivo da receptora. Factores como 

tratamentos seminais do garanhão, defeitos intrínsecos do embrião ou exposição do 

embrião a um ambiente oviductal e uterino desfavorável, não podem ser evitados. Por outro 

lado, no que respeita a passos da técnica que podem alterar a viabilidade do embrião, como 

as manipulações com o embrião, os meios de lavagem e de transporte e a temperatura, 

estes devem ser realizados com a máxima precaução (Carnevale et al., 2000). 

Estão descritas taxas de 5% a 20% de morte embrionária entre os dias 11 e 50 de 

gestação (Ball, 1988). Neste estudo foi obtida uma taxa entre esses valores (Carnevale et 

al., 2000). 

As vesículas embrionárias que foram identificadas por ultrasonografia durante o 

primeiro diagnóstico de gestação, 5 dias após a transferência, aos 12 ou 13 dias pós-

ovulação, resultaram em significativamente menos mortes embrionárias que as vesículas 

que só foram identificadas nos diagnósticos subsequentes. Os resultados sugeriram que 

estas vesículas não eram identificáveis ao quinto dia, porque apresentavam um tamanho 

inferior ao que era esperado. Com base nestes resultados conclui-se, portanto, que 
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vesículas embrionárias menores que o normal, com um atraso no desenvolvimento, estão 

associadas a uma viabilidade embrionária reduzida com um consequente aumento da 

incidência de morte embrionária (Carnevale et al., 2000). 

Relacionando alguns dos factores descritos acima, éguas com idade ≤ a 9 anos e com 

um bom ou excelente tónus uterino no dia 5 apresentaram uma taxa de morte embrionária 

tendencialmente menor que a de éguas com idade ≥ a 10 anos e com um tónus uterino mau 

a razoável, podendo, esta ocorrência estar associada a um ambiente uterino desfavorável. A 

doença endometrial em éguas velhas, mesmo nas que nunca criaram, está normalmente 

aumentada (Ricketts & Alonso, 1991). Outros estudos confirmaram a diminuição da 

fertilidade das éguas com o avançar da idade (Carnevale & Ginther, 1992; Baker, Little & 

McDowell, 1993), com uma diminuição mais acentuada a partir dos 15 anos em éguas de 

criação. Potencialmente, a qualidade do ambiente uterino é, muito provavelmente 

influenciada pelos factores associados ao tónus uterino e pela idade da receptora 

(Carnevale et al., 2000). 

Antes do ano de 1996, realizava-se a recolha da maior parte dos embriões ao dia 7 

pós-ovulação e a selecção das éguas receptoras era feita com base na sua sincronização 

com a dadora (Squires & Seidel Jr., 1995a). Hoje em dia os embriões são normalmente 

recolhidos ao dia 8 e muitos deles são refrigerados e transportados. No estudo de Carnevale 

et al. (2000), nem sempre foi possível determinar a sincronização existente entre dadora e 

receptora, uma vez que os embriões eram enviados de muitos locais diferentes, não sendo 

possível, muitas vezes, saber o dia da ovulação da égua dadora. Não é possível deduzir o 

dia da ovulação pelo tamanho e aparência do embrião, uma vez que, o transporte demora 

aproximadamente 12 a 24 horas, e durante o qual, logicamente, o embrião continua o seu 

desenvolvimento, embora as temperaturas baixas retardem o processo (Carnevale, Squires 

& McKinnon, 1987). Os embriões eram colocados em receptoras ovuladas há 5 a 9 dias. 

Este método resultou em perdas de gestação significativamente menores nas receptoras 

com uma ovulação ocorrida há 5 ou 6 dias que nas que tinham ovulado 7 a 9 dias antes. 

Nas receptoras ovuladas há 8 dias foram obtidas taxas de morte embrionária quase duas 

vezes maiores (15,1%) que nas receptoras ovuladas há 5 ou 6 dias, que apresentaram 

taxas de 7,3% e de 8,6% respectivamente. Obtiveram-se melhores taxas, portanto, nas 

receptoras com 6 dias de ovulação. É possível que o reconhecimento materno da gestação 

seja mais eficiente ou que a resposta uterina após a manipulação do útero e do cérvix seja 

reduzida quando se recorre a receptoras ovuladas há menos tempo (Carnevale et al., 2000). 

Foi demonstrado (Sevinga, Schukken, Hesselink & Jonker, 1999) que o tamanho do corpo 

lúteo (CL) e a sua produção de progesterona são maiores nas éguas gestantes que nas 

éguas não gestantes no dia 8 ou 9 após a ovulação. Assim, foi sugerido que as alterações 

fisiológicas associadas com a gestação ocorrem entes dessa data. Suspeita-se que esta 

produção de progesterona pelo CL, assim como a qualidade do ambiente uterino sejam 
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afectadas pelo reconhecimento materno da gestação. É possível que não ocorra o 

reconhecimento materno da gestação quando se coloca um embrião numa égua ovulada há 

9 dias. Nestas éguas é aconselhada a suplementação com progesterona. Este estudo 

demonstra que, para a selecção das dadoras é mais importante o tempo que já decorreu 

desde que a receptora ovulou do que propriamente a sincronização com a dadora 

(Carnevale et al., 2000). 

De todos estes dados resultou que, os factores da receptora que significativamente 

afectam a morte embrionária são a idade, o tónus uterino antes da transferência e o número 

de dias que decorrem entre a ovulação e a recepção do embrião. Estes são factores que 

podem ser controlados num programa de TE para melhorar as taxas de perda de gestação 

(Carnevale et al., 2000), desde que haja número de receptoras suficiente para isso. 

O grau atribuído à morfologia dos embriões foi considerado o factor embrionário mais 

relacionado com a perda de gestação. Defeitos mínimos na morfologia do embrião 

apareceram associados a uma redução da viabilidade deste. Em geral, não pode ser 

melhorada. No entanto, a exposição do embrião a temperaturas ou um meio impróprios ou a 

toxinas pode afectar a sua morfologia e viabilidade (Carnevale et al., 2000). 

Concluindo, as éguas receptoras devem ser jovens, com idade inferior a 10 anos, ser 

alvo de uma avaliação crítica 5 dias após a sua ovulação e devem ser usadas dentro de 7 

dias depois de terem ovulado. Através da morfologia do embrião, é possível prever o 

potencial que este tem em resultar numa gestação bem sucedida ou em morte embrionária. 

Embriões que apresentem um atraso no desenvolvimento estão relacionados com menores 

taxas de gestação. Vesículas embrionárias em que, através de ecografia, seja possível 

identificar um atraso no seu desenvolvimento, a maior parte das vezes resultam em morte 

embrionária. As características do embrião são, assim, um preditivo do sucesso da técnica. 

O factor que pode ser alterado com mais sucesso num programa de TE para se 

aumentarem as taxas de gestação ao dia 50 é a qualidade e a selecção das éguas 

receptoras (Carnevale et al., 2000). 

 

3.5 EXPERIÊNCIA DO MÉDICO VETERINÁRIO 

Ainda não foi referido mas é lógico que as capacidades do Médico Veterinário são 

também importantes para o sucesso desta técnica. O técnico tem, não só que determinar a 

altura ideal para a deposição de sémen no útero da dadora, mas também tem de reconhecer 

anormalidades que possam aparecer, tais como atraso na involução uterina (Pycock & 

Newcombe, 1997) ou folículos hemorrágicos que podem diminuir o sucesso da recolha dos 

embriões. É também importante que o Médico Veterinário seja experiente nas técnicas de 

recolha dos embriões e de transferência para as receptoras a fim de se obterem taxas de 

gestação mais elevadas (Metcalf, 2004a). 
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Mais uma vez é preciso referir a importância dos donos estarem informados das 

expectativas realísticas da técnica de TE antes de esta ser iniciada nas suas éguas. Devem 

estar cientes de que mesmo com uma égua nova e fértil, com um sémen igualmente fértil e 

com um Médico Veterinário experiente as melhores taxas de recolha de embriões são 

apenas de 70% a 80%. Se o sémen utilizado for refrigerado ou congelado, as taxas de 

sucesso são quase sempre menores ainda (Squires et al., 1999). 

 

3.6 RECOLHA DO EMBRIÃO 

É utilizado um procedimento não cirúrgico, transcervical para retirar o embrião do lúmen 

uterino da égua dadora (Blanchard et al., 2003). Normalmente a recolha é realizada no dia 7 

ou 8, sendo que o dia zero é o dia em que a dadora ovulou. O dia zero é o dia em que, pela 

primeira vez, é possível identificar um corpo hemorrágico por ultrasonografia transrectal, 

assumindo que a égua foi examinada pelo menos uma vez por dia. Nos casos em que as 

éguas são examinadas mais do que uma vez por dia, como nos casos em que é feita a 

inseminação com sémen congelado, o dia zero é determinado da mesma forma, quando 

aparece um corpo hemorrágico. Se, por outro lado, estivermos na presença de um folículo 

hemorrágico, anomalia que ocorre mais frequentemente no período de transição ou em 

éguas velhas, geralmente admite-se que a ovulação não ocorreu (McCue, 1998). 

O embrião em desenvolvimento só entra no útero depois do dia 5 no estadio de mórula 

ou de jovem blastocisto (Freeman, Weber, Geary & Woods, 1991). Esta descida do embrião 

apenas ao quinto dia pós ovulação proporciona ao útero o tempo necessário para terminar a 

resposta inflamatória relativa à remoção de espermatozóides e permite que as glândulas 

endometriais tenham tempo de secretar nutrientes, sob a influência da progesterona do CL 

em desenvolvimento. Nutrientes estes que são necessários ao desenvolvimento do embrião 

durante o seu estadio pré-implantação (Cunningham, 2004b). Durante os dias seguintes 

ocorre um enorme crescimento do blastocisto e uma rápida expansão da sua cavidade 

interna, o blastocélio. Os embriões destinados a transferência são normalmente recolhidos 

no estadio de blastocisto expandido, dia 7 ou 8, uma vez que parece que optimizam as 

taxas de gestação pós transferência (Squires & Seidel, 1995b; Fleury & Alvarenga, 1999). 

Estes embriões apresentam um diâmetro de 400 a 1200 µm (Vanderwall, 2000). Quando o 

objectivo da recolha é o congelamento do embrião, este deve ter um diâmetro inferior a 300 

µm (Carnevale, Eldridge-Panuska & di Brienza, 2004). Estes pequenos embriões podem 

apenas ser recolhidos no dia 6.5 após a IA (Vanderwall, 2000). 

Para preparar uma égua dadora para a lavagem uterina, esta deve ser colocada num 

tronco e, após se retirarem todas as fezes do recto, deve ser colocada uma ligadura 

(Vetrap® ou Co-Flex®) ou apenas uma luva obstétrica à volta da cauda, para proteger a 
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zona da vulva da conspurcação dos pêlos da cauda, devendo esta ser levantada, pela 

mesma razão (Figura 3). 

 

Figura 3 – Éguas preparadas para recolha ou colocação de embrião. 

 

 

Toda a zona do ânus, vulva e períneo deve ser preparada assepticamente. Antes de 

continuar com a recolha do embrião é importante enxaguar bem toda a zona, incluindo a 

abertura vulvar e o lúmen vestibular, a fim de evitar efeitos tóxicos sobre o embrião devido 

aos resíduos de sabão ou desinfectante (Blanchard et al., 2003). 

É utilizado um cateter de foley, com um diâmetro de 8,0 mm e com um balão insuflável 

(Metcalf, 2004a). Este cateter é acoplado a um tubo em “Y” cujas duas outras pontas estão 

conectadas ao recipiente com a solução de lavagem e ao filtro para a recolha do embrião, 

como é possível ver na Figura 4. 

Usando uma luva obstétrica, estéril, o técnico passa, cuidadosamente, o cateter pela 

vagina para depois o introduzir aproximadamente 5 cm no corpo uterino, através do cérvix 

(McKinnon & Squires, 2007). Para isto, o Médico Veterinário, deve colocar uma pequena 

quantidade de lubrificante estéril, não tóxico e hidrossolúvel no lado exterior da luva, 

protegendo a ponta do cateter com a mão, antes de introduzir o braço através da vulva 

(Blanchard et al., 2003). Quando o cateter está em posição, o balão deve ser insuflado com 

60 ml de soro salino estéril ou ar. O cateter é depois puxado para trás, contra o óstio cervical 

interno para garantir que o útero fica selado (McKinnon & Squires, 2007). 
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Figura 4 – Égua com todo o sistema de lavagem uterina para recolha de embrião 

montado. 

 

 

Embora alguns Médicos Veterinários refiram que têm resultados aceitáveis utilizando 

solução de Lactato de Ringer para lavagem do útero, a solução salina fosfato-tamponada 

Dulbecco contendo 1% (v/v) de soro de vitelo recém-nascido ou de soro fetal de vitelo e 

penicilina-estreptomicina tem sido tradicionalmente o meio de eleição para recolha de 

embriões (Blanchard et al., 2003). Pode ainda utilizar-se um fluido oviductal sintético 

(Metcalf, 2004a). Contudo, há também Médicos Veterinários que, em vez de comprarem 

esta solução já feita, compram os componentes necessários, medem as respectivas 

quantidades e fazem a mistura desejada, como por exemplo na Faculdade de Medicina 

Veterinária de Ultrech (Stout, comunicação pessoal). 

Para se proceder à lavagem deixa-se escorrer, por gravidade, um a dois litros da 

referida solução (McKinnon & Squires, 2007), sempre previamente aquecida a 30-35º C 

(Hudson & McCue, 2004), para o útero e recupera-se por gravidade, passando o líquido por 

um filtro com poros de 75µm de diâmetro (McKinnon & Squires, 2007), para permitir a 

passagem do líquido e reter qualquer embrião que seja recolhido (Blanchard et al., 2003). O 

filtro deve sempre conter uma pequena quantidade de solução de lavagem para que os 

embriões colectados estejam constantemente banhados e não sofram dissecação 

(Blanchard et al., 2003). Há quem defenda que as taxas de recolha embrionária aumentam 

se se esperar três minutos desde que se põe o primeiro líquido de lavagem no útero, até 
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que se recolhe (Hinrichs, 1990). O líquido escorrido de dentro do útero deve ser sempre 

medido para que no final da recolha a maior parte do líquido tenha sido recolhido (Metcalf, 

2004a). Deve ser retirado pelo menos 90% do líquido que se colocou no útero da égua e 

para ajudar na evacuação pode-se manipular o útero pelo recto e/ou injectar 20 UI de 

Ocitocina endovenosa, antes de se retirar o último litro (Blanchard et al., 2003) ou injectar 

40UI de Ocitocina intramuscular (IM) quando três litros do líquido de lavagem já foram 

recolhidos, em situações que se utilizem 4 litros (Raz, Green, Corrigan & Card, 2006). Se o 

meio de lavagem estiver com um aspecto límpido, pode ser reutilizado imediatamente na 

mesma égua. O procedimento é repetido pelo menos três vezes mas comummente mais 

que isso (McKinnon & Squires, 2007), podem ser necessário utilizar até 8 litros de líquido de 

lavagem (Scherzer, Fayrer-Hosken, Ray, Hurley & Heusner, 2008). Houve um estudo 

(Hudson & McCue, 2004) realizado na Universidade do estado do Colorado, Estados Unidos 

da América, que conclui que 31,6 %, das 209 tentativas de recolha de embriões realizadas, 

deram um embrião nas primeiras três rondas de infusão, utilizando um total de 4 litros. Nas 

éguas em que nenhum embrião foi recolhido, fez-se, na maior parte delas, apenas uma 

lavagem adicional, que proporcionou a recolha de mais 32 embriões. Nas primeiras 

lavagens, por rotina, não se fez, mas nas lavagens adicionais esperavam-se sempre três 

minutos desde que o líquido entrava no útero até se deixar sair por gravidade, com ajuda de 

massagem uterina pelo recto e também se utilizou sempre ocitocina, antes desta lavagem 

extra, para estimular as contracções uterinas, mesmo se a recolha de líquido durante as 

lavagens iniciais era adequada. Desta forma obtiveram-se os resultados descritos, porém, 

não se sabe se foram devidos à lavagem adicional, aos três minutos de espera, ou à 

Ocitocina (Hudson & McCue, 2004). 

Hinrichs (1990) fez um estudo em que lavou as éguas três vezes, utilizando 1litro de 

solução salina fosfato-tamponada Dulbecco modificada em cada lavagem e procurava os 

embriões no fim de cada lavagem. Dos 21 embriões recolhidos, 12 (57,1%) foram obtidos na 

primeira lavagem, 5 (23,8%) na segunda e 4 (19,0%) na última. 

Em éguas velhas e multíparas, com um útero grande e pendular pode ser benéfico 

colocar grandes quantidades de líquido e massajar o útero pelo recto para suspender o 

embrião no meio de lavagem e melhorar a recolha do líquido e do embrião (Blanchard et al., 

2003). De outra forma, éguas jovens, como as que nunca ficaram gestantes, podem não ser 

capazes de suportar sequer 1 litro de solução de lavagem. Normalmente consegue-se 

calcular o volume necessário pela facilidade com que o líquido escorre do recipiente 

(Metcalf, 2004a). 

Dependendo do tipo de filtro, o meio pode ter de ser vertido para uma caixa de petri, 

previamente aquecida a 37ºC, sendo todo o filtro lavado com a solução de lavagem para 

dentro dessa mesma caixa, tal como acontece com os filtros EmCon (Figura 5). Por outro 

lado, se se utilizar um filtro como o da Figura 6, este passo não é necessário, podendo o 
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embrião ser procurado logo directamente no filtro. O embrião é depois procurado com o 

auxílio de uma Lupa, com uma ampliação de 7x a 15x (McKinnon & Squires, 2007). 

 

Figura 5 – Filtro EmCon para recolha de embrião. 

 

 

Figura 6 – Filtro para recolha de embrião. 

  

 

Idealmente, o líquido filtrado é observado em busca da existência de algum embrião, 

depois de cada dois litros de lavagem. Normalmente os embriões maiores, de 8 ou 9 dias, 

são visíveis a olho nu mas os mais novos necessitam do auxílio de uma lupa, com uma 

ampliação de 7x a 15x (McKinnon & Squires, 2007). Uma vez identificado, o embrião deve 

ser visualizado a uma ampliação maior a fim de determinar a sua idade, avaliar o seu 

tamanho e classificá-lo segundo a sua morfologia (Metcalf, 2004a), embora também esteja 

descrito que este procedimento só deva realizar-se no final da lavagem do embrião 

(Blanchard et al., 2003). Os embriões identificados são transferidos para uma placa estéril 

de quatro poços (Figura 7), com o auxílio de uma micropipeta, com uma ponta descratável 

de 25 µl. Este recipiente, antes da transferência do embrião para ele, já contém o meio de 

lavagem, estéril, com 10% (v/v) de soro de vitelo recém-nascido ou de soro fetal de vitelo 

(Blanchard et al., 2003). Há quem adicione também antibióticos a este meio (Metcalf, 

2004a). O embrião é lavado pelo menos de 3 a 6 vezes transferindo-o sequencialmente para 

os diferentes poços com fluido, do prato (Blanchard et al., 2003). 
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Figura 7 – Placa estéril de quatro poços utilizada para lavar embriões. 

 

 

Após este procedimento de lavagem o embrião é examinado a uma ampliação maior, 

de 40x a 80x, e classificado de excelente a mau. Terminado este último passo, está apto a 

ser introduzido no útero da receptora (Blanchard et al., 2003). 

Embora os embriões se mantenham intactos, numa placa de poços, tapada, por duas a 

quatro horas à temperatura ambiente antes de ser transferido ou preparado para envio, é 

recomendado não esperar mais de uma hora para o fazer (Blanchard et al., 2003). 

 

3.7 TRANSFERÊNCIA DO EMBRIÃO 

Técnicas cirúrgicas e não cirúrgicas têm sido usadas com êxito para TE. A transferência 

cirúrgica, através da laparotomia do flanco com a égua em estação, demonstrou ter as taxas 

de gestação mais favoráveis, durante vários anos. No entanto esta técnica é mais cara, mais 

trabalhosa, necessita de mais tempo por parte do Médico Veterinário e apresenta mais 

riscos para a égua receptora (Metcalf, 2004a). Correntemente esta técnica está restringida a 

técnicas de reprodução assistida como transferência de oócitos, injecção de espermatozóide 

intracitoplasmático (ICSI) e tranferência de gâmetas intrafalópio (GIFT), uma vez que, 

usando a transferência não cirúrgica, as taxas de gestação aos 15 dias têm sido maiores de 

75% por embrião transferido, nos últimos anos (McKinnon & Squires, 2007). 

A TE cirúrgica consiste na exteriorização de um corno uterino com uma laparotomia 

através flanco, com a égua em estação. Faz-se uma punção através da parede uterina, com 

uma agulha cirúrgica, numa localização avascular. O embrião, em 0,25ml de meio, é 

transferido para dentro do lúmen uterino, utilizando uma micropipeta com uma ponta 

descartável de 25 µl, através do local da punção. Não é realizado qualquer ponto de sutura 

no corno uterino e este é recolocado de volta na cavidade peritoneal, seguido do 

encerramento do flanco. A receptora fica numa box por 5 a 7 dias para se monitorizar o seu 

estado geral e a sutura. Geralmente são administrados antibióticos sistémicos por 5 a 7 

dias, mas a administração de prostaglandina exógena ou drogas anti-inflamatórias não é 

normalmente considerada. Para controlar a dor pós-operativa pode-se administrar 

Fenilbutazona durante 2 ou 3 dias. Passados 5 a 7 dias da transferência é feito o 

diagnóstico de gestação e a égua pode regressar a um pequeno paddock ou para o pasto 

se não houve complicações pós-cirúrgicas. Os pontos de sutura podem ser retirados 10 a 14 
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dias depois da cirurgia (Blanchard et al., 2003). Esta técnica padrão, com uma manipulação 

cuidadosa dos tecidos, tem resultado numa taxa de gestação consistente, sem a 

necessidade de recorrer a novos procedimentos (McKinnon & Squires, 2007). 

Na técnica não cirúrgica, após a lavagem, o embrião, deve ser carregado numa 

minipalhinha de sémen ou numa palhinha média, dependendo o tamanho da palhinha do 

tamanho do embrião. Sempre que o embrião é aspirado para uma palhinha, ar e meio 

devem estar dos dois lados do meio que contém o embrião (Figura 8). Este protocolo ajuda 

a evitar a perda do embrião durante a manipulação (Blanchard et al., 2003) Nesta técnica, a 

primeira porção de meio colocada dentro da palhinha deve penetrar o tampão de algodão 

cardado e álcool polivinílico existente numa das pontas para prevenir a perda do conteúdo 

por gravidade (Metcalf, 2004a). Esta sequência minimiza os movimentos do embrião 

(Blanchard et al., 2003), permitindo verificar a sua localização (Metcalf, 2004a). Também 

reduz a quantidade de líquido inoculado no útero da égua (Metcalf, 2004a) e assegura que 

este seja depositado no momento certo (Blanchard et al., 2003). 

 

Figura 8 – Exemplificação do carregamento de um embrião numa palhinha, com ar e 

meio de cada lado. (Adaptado de Vanderwall, 2000) 

Meio Ar Meio MeioAr

Embrião  

 

 

A palhinha é colocada num pistolet de inseminação ou de transferência (Figura 9), para 

a colocação do embrião no útero da égua receptora. 

 

Figura 9 – Pistolet de transferência 

 

 

 

Há vários pistolets comercialmente disponíveis e adaptados aos diferentes tamanhos 

das palhinhas (Metcalf, 2004a). Os pistolets são protegidos com uma bainha sanitária estéril 

e descartável. Esta bainha tem a característica de possuir uma descarga bilateral (Figura 

10). 
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Figura 10 – Ponta de descarga bilateral de uma bainha descartável para revestir o 

pistolet de transferência. 

 

 

A manipulação do cérvix ou a inoculação do útero durante a transferência têm sido 

considerados factores que baixam o sucesso da técnica. Suspeita-se que esta invasão do 

tracto reprodutivo de uma égua em diestro pode levar à eventual regressão do CL por meio 

da libertação de prostaglandina F2α e de ocitocina (Metcalf, 2004a). Já foi mostrado que a 

dilatação cervical resulta na libertação de ocitocina e na diminuição da progesterona sérica 

(Kask, Odensvik & Kindahl, 1997). Porém, mesmo quando se tem o cuidado de minimizar a 

estimulação cervical, isto pode ocorrer (Foss & Crane, 2004). Foram realizados estudos em 

que a técnica passava pela dilatação do cérvix da receptora com o dedo, para facilitar a 

passagem do pistolet e foram obtidas baixas taxas de gestação (McKinnon, Squires, Voss & 

Cook, 1988). Noutros estudos em que se teve o cuidado de minimizar a estimulação cervical 

já se obtiveram taxas de gestação mais elevadas (Foss et al., 1999). Portanto, todas as 

manipulações devem ser feitas com o máximo de cuidado. 

Embora alguns estudos tenham mostrado que não há quaisquer benefícios com o 

tratamento das éguas receptoras com altrenogest ou com flunixina meglumina, alguns 

Médicos Veterinários continuam a administrar estes fármacos às éguas receptoras antes de 

realizarem a transferência (Foss et al., 1999). A administração de flunixina meglumina 

(Purcell, Beal & Gray, 2005) ou mesmo de ibuprofeno (Elli et al., 2001) são realizadas com a 

intenção de inibir a libertação de PGF2α provocada pela manipulação do útero durante a 

transferência. Outros Médicos Veterinários, administram uma injecção IM única de penicilina 

procaína pela sua acção antibiótica, ou dexametasona pelos seus efeitos anti-inflamatórios, 

ou terbutalina pela sua acção tocolítica no útero ou propantelina bromida pelo relaxamento 

transitório do recto (Foss et al., 1999). Porém, pouca informação científica está disponível 

para avaliar estas terapias. A sedação da receptora depende do seu temperamento e no seu 

grau de desconforto durante a operação. A tranquilização usando um α2-agonista, como a 

detomidina, pode causar menos estimulação da contracção uterina, porque o útero da égua 

receptora está sob a influência da progesterona do CL (LeBlanc, De Lille, Cadario & Tran, 

1998). Numa égua que não esteja gestante, a detomidina provoca aumento da pressão 

intrauterina (Mason, 2004). 

Finalmente, para colocar o embrião no útero da receptora, esta deve ser preparada da 

mesma forma que a dadora aquando da recolha, com a cauda protegida e levantada 

(Blanchard et al., 2003) e com os maiores padrões de higiene possíveis (Figura 3). Após 
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preparar o pistolet, de uma forma estéril, o Médico Veterinário deve encostar a ponta deste à 

palma da mão que vai introduzir na vulva e segurá-lo firmemente com o polegar (Metcalf, 

2004a). Esta mão e o respectivo braço devem estar protegidos por uma luva obstétrica, 

estéril (Blanchard et al., 2003). Deve-se aplicar uma pequena quantidade de lubrificante 

estéril e inserir a mão transvaginalmente. Digitalmente palpa-se o óstio cervical externo e, 

cuidadosamente, passa-se a ponta do pistolet através do cérvix (Metcalf, 2004a). Neste 

momento, injecta-se o embrião. Se houver resistência desloca-se o pistolet 1 cm ou 2 cm 

caudalmente e deposita-se o embrião e o meio no corpo do útero (Blanchard et al., 2003). 

Alguns Médicos Veterinários preferem colocar uma mão através do recto, enquanto 

transferem o embrião, para minimizar a resistência ao pistolet, enquanto passa o cérvix. O 

valor científico deste procedimento não é conhecido (Blanchard et al., 2003). No entanto, 

para se colocar o embrião num dos cornos uterinos, é necessário retirar a mão de dentro da 

vagina, lubrificar bem a mão e o braço, e introduzi-la pelo recto. Uma vez localizado o corno 

uterino, é necessário agarrá-lo firmemente mas, ao mesmo, tempo com cuidado e ajudar a 

colocar, cuidadosamente, a ponta do pistolet nesse corno (Metcalf, 2004a). Nesta técnica 

utiliza-se uma bainha com descarga de topo para que seja possível libertar o embrião ao 

longo do eixo do lúmen uterino, enquanto o pistolet é retirado, minimizando o dano físico ao 

embrião (Foss & Crane, 2004). No entanto já foi mostrado que o trauma uterino causado 

pela biópsia pode levar à libertação de ocitocina e prostaglandina F2α (Sharp, Thatcher, 

Salute &  Fuchs, 1977) e é possível que a manipulação adicional, necessária nesta técnica, 

para colocar a ponta do pistolet perto da extremidade cranial do corno leve também a à 

libertação dessas hormonas. Visto isto, as baixas concentrações de progesterona que 

possam advir desta manipulação podem prevalecer sobre os efeitos benéficos do menor 

dano causado ao embrião (Foss & Crane, 2004). 

Pode-se detectar o desenvolvimento da vesícula embrionária por ultrasonografia 

transrectal a partir dos 5 dias pós transferência. Se a vesícula ainda não for visível devem-

se fazer novos diagnósticos de gestação todas as 48 horas, até ao dia 16 pós-ovulação, da 

dadora (Metcalf, 2004a). A presença ou a ausência de uma vesícula embrionária 5 dias 

depois da transferência é importante para predizer se ocorrerá perda da gestação aos 50 

dias. Éguas receptoras nas quais a vesícula é suficientemente grande para ser visualizada 

neste primeiro exame, têm menos mortes embrionárias que as éguas nas quais não é 

possível a identificação da vesícula até aos diagnósticos subsequentes, tal como foi referido 

mais atrás (Carnevale et al., 2000). Também as vesículas embrionárias com tamanho 

inferior ao esperado para a sua idade correspondem a taxas de absorção superiores 

(Ginther, Bergfelt, Leith & Scraba, 1985). 

Há Médicos Veterinários que preferem utilizar, na colocação do embrião no útero da 

égua, um pistolet de transferência protegido com a bainha que, por sua vez, é revestida por 

uma camisa sanitária (Figura 11). Desta forma, o pistolet, é protegido do ambiente vaginal. 
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Esta camisa é depois puxada em sentido caudal para apenas a ponta do pistolet atravessar 

o cérvix (McKinnon & Squires, 2007). 

 

Figura 11 – Pistolet de transferência revestido por bainha e camisa sanitária. 

 

 

Por vezes o embrião fica preso na ponta da bainha que cobre o pistolet de 

transferência. Para que estes embriões não sejam perdidos, pode-se, no fim da operação, 

enxaguar a ponta da bainha ou da palhinha com o meio de lavagem e de seguida procurar o 

embrião no meio (Hudson & McCue, 2004). Num estudo, onde se utilizaram pistolets do tipo 

Cassou foram recuperados 3 embriões da ponta de 81 bainhas (3,7%). Os embriões foram 

introduzidos dentro de uma nova palhinha e voltaram a ser colocados no útero da receptora. 

Esta “dupla transferência” obteve uma taxa de sucesso de 66,67%, uma vez que duas das 

três éguas ficaram gestantes (Hudson & McCue, 2004). 

 

3.8 REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE DE EMBRIÕES 

Muitas vezes, a não existência de éguas receptoras é o factor limitante da técnica de 

TE (Blanchard et al., 2003). Sabe-se, hoje em dia, que não há diferenças significativas entre 

as taxas de gestação em éguas que receberam o embrião imediatamente depois da recolha 

e em éguas que receberam embriões refrigerados e transportados (Carney et al., 1991). A 

possibilidade do transporte de embriões desta forma aumenta a flexibilidade da TE, uma vez 

que permite a existência de centros, em vários locais, com grande número de éguas 

receptoras, já que deixa de haver a preocupação da proximidade com as dadoras (Cook, 

Squires, MacKinnon, Bailey & Long, 1989). Isto significa que a transferência será realizada 

por pessoas qualificadas e que as despesas de manter uma pequena quantidade de éguas 

receptoras são eliminadas (McKinnon & Squires, 2007). 

Esta não é, de todo, a realidade em Portugal. No nosso país a inexistência de éguas 

receptoras continua a ser o principal factor limitante. Talvez por falta de informação ou 

porque simplesmente cada proprietário está unicamente preocupado em obter éguas 

receptoras para as suas possíveis dadoras, de momento, não há quaisquer intenções de 

criar um centro de receptoras como um dos referidos atrás. Isto teria imensas vantagens tais 

como o aumento da produção de cavalos com excelente genética e o avanço e 

aperfeiçoamento desta técnica em Portugal. 
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A refrigeração e o transporte de embriões foram pela primeira vez descritos em 1987 

(Carnevale et al., 1987). Originalmente o meio de transporte utilizado era o Ham’s F10 com 

uma mistura de CO2 gasoso a 5% que servia como tampão (Carnevale et al., 1987). A 

incapacidade de manter o meio num estado pronto a utilizar era a sua maior desvantagem. 

A preparação de um meio, para refrigerar, no terreno seria mais prática se se recorresse à 

utilização de um meio sem a necessidade da mistura de gás, como o Ham’s F10 com 

tampão de etano-sulfato hidroxietil-piperazina (Hepes) (McKinnon & Squires, 2007). 

Contudo, as taxas de gestação aos 14 dias, de embriões transferidos cirurgicamente após 

serem mantidos no meio de Ham’s F10 com 10% de soro fetal de vitelo e uma mistura de 

gás com 5% de CO2, 5% de O2 e 90% de N2 durante 24 horas a 5º C foram superiores às 

taxas dos embriões mantidos à mesma temperatura e durante o mesmo tempo, mas 

utilizando, como tampão do meio Ham’s F10, o Hepes, com uma diferença de 70% para 

20% respectivamente (Carnevale et al., 1987). Contudo, um estudo mais recente (Fleury, 

Fleury & Landim-Alvarenga, 1999) obteve melhores resultados com o meio Ham’s F10 

tamponado com Hepes e com 0,4% de albumina do soro de bovino. Os embriões foram 

armazenados temporariamente neste meio e transferidos para éguas em que se obtiveram 

taxas de gestação aos 15 dias pós-ovulação de 75%. Neste estudo os embriões foram 

armazenados à temperatura ambiente, entre 15ºC e 24ºC, o que elimina a necessidade da 

refrigeração. 

O meio de Ham’s F10 ainda pode ser complementado com agentes antimicrobianos, 

normalmente uma combinação de penicilina (100 UI/ml) e estreptomicina (100µg/ml) 

(Blanchard et al., 2003); (Metcalf, 2004a). Embora a maior parte dos comerciantes enviem, 

para o Médico Veterinário, o meio tamponado, congelado, no dia antes da recolha do 

embrião, este meio é simples de fazer na própria clínica, desde que haja um reservatório 

apropriado para a mistura do gás (Metcalf, 2004a). Esta mistura com o gás deve ser feita 

durante 3 a 5 minutos. A cor do meio altera-se de cor-de-rosa para laranja pálido quando o 

intervalo de pH correcto for atingido. Depois da preparação o meio deve passar por um filtro 

de esterilização antes de ser usado. Este meio para o embrião tem uma validade de 72 a 96 

horas, portanto não pode ser guardado já preparado (Blanchard et al., 2003). Muitos outros 

meios estão disponíveis para transportar embriões que eliminam a necessidade da mistura 

do gás, essencial para a manutenção do pH correcto para o embrião. Meios como o Emcare 

e o Vigro, no que respeita à viabilidade embrionária, têm um efeito semelhante ao Ham’s 

F10 com mistura de gás em embriões refrigerados e armazenados durante 24horas 

(Moussa, Duchamp, Bruyas & Daels, 2002). Contudo, quando se fez este estudo, não foram 

avaliadas as taxas de gestação após a transferência. Estes meios completos possuem um 

tampão (por exemplo o tampão zwitterion), albumina do soro bovino e antibióticos. Desde a 

data em que se fabrica, tem uma validade de 18 meses (Blanchard et al., 2003), o que torna 

a sua compra bastante segura. 
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Depois de lavado, o embrião é transferido, com o auxílio de uma palhinha de sémen, 

estéril, de 0,25ml ou de 0,5ml, para um tubo com tampa de rosca, de 6ml, com o meio de 

transporte. O tubo é fechado convenientemente, podendo ser envolvido em parafilm 

(Blanchard et al., 2003), e colocado num tubo de centrífuga de 50ml, também com meio de 

transporte (Metcalf, 2004a), para minimizar as variações de temperatura (McKinnon & 

Squires, 2007). O tubo centrífuga pode também ser envolvido por parafilm, de maneira a 

que fique melhor selado (Blanchard et al., 2003). Finalmente os dois tubos são colocados 

num recipiente isotérmico que, por sua vez é colocado num Equitainer para transporte 

(Metcalf, 2004a), onde será feita a refrigeração a 5ºC (McKinnon & Squires, 2007), devendo 

o embrião permanecer viável por, pelo menos, 24horas, permitindo o transporte por meio 

terrestre ou aéreo (Blanchard et al., 2003). Algumas pessoas preferem que os embriões 

sejam enviados por avião para os centros de receptoras, a fim de minimizar o tempo que o 

embrião passa fora do útero da égua. Outras optam pelas companhias comerciais de 

transporte que conseguem a entrega num período de 24 horas, achando aceitável e 

alegando que as taxas de sucesso não diferem entre as 12 e as 24 horas de viagem 

(Squires et al., 1992). Assim, conclui-se que o principal factor de escolha prende-se apenas 

com a confiança da companhia (Metcalf, 2004a). Quando se realiza um envio deste género 

pela primeira vez, a melhor forma é informarmo-nos junto de colegas que já o tenham feito e 

que, por sua vez, tenham experiência e conhecimento sobre a confiança que se pode 

depositar nas várias companhias transportadoras existentes. Agora, independentemente do 

meio de transporte escolhido e de extrema importância é assegurar que os papéis e 

documentação necessária estejam devidamente preenchidos e que o transporte esteja 

garantido para quando se fizer a recolha do embrião (Metcalf, 2004a). 

 

3.9 CONGELAÇÃO DE EMBRIÕES 

A técnica da congelação de embriões ficou protelada enquanto outros avanços foram 

feitos noutros campos da técnica de TE. Isto pode ser devido, em parte, à percepção da sua 

falta de aplicabilidade, uma vez que não havia possibilidade de se recolherem múltiplos 

embriões e, por outro lado, devido às restrições aplicadas pelos livros de registo das raças 

às transferências de embriões congelados (McKinnon & Squires, 2007). Mais uma vez, em 

Portugal ainda não é permitido o registo. As dificuldades técnicas inerentes ao processo de 

congelação de embriões grandes podem também ter sido outro factor. 

O congelamento torna possível o armazenamento de embriões indefinidamente, 

preservando importantes linhagens genéticas, assim como a recolha de embriões de éguas 

dadoras e sua transferência para uma receptora quando for oportuno, minimizando o 

número de receptoras e ainda torna possível o transporte e exportação de embriões sem ser 

necessário ter em conta a sincronização da receptora (McKinnon & Squires, 2007). 
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A criopreservação de embriões (Slade, 1984; Takeda, Elsden & Squires, 1984; Slade et 

al., 1995) tem resultado em taxas de gestação razoáveis. Um interessante desenvolvimento 

que demonstra a flexibilidade desta técnica é o congelamento durante a época reprodutiva e 

posterior estabelecimento de gestação fora da época reprodutiva recorrendo à utilização de 

éguas ovariectomizadas tratadas com Regumate® (altrenogest) durante os 6 dias 

antecedentes à transferência (Squires, Seidel & McKinnon, 1989). Nestes casos, como foi 

dito mais atrás, as éguas têm de continuar o tratamento com Regumate® até, pelo menos, 

aos 100 dias de gestação (Shideler, Squires, Voss & Eikenberry, 1981). 

A técnica de criopreservação de embriões envolve a adição de glicerol num ou dois 

passos até uma concentração final de 10%. Outros crioprotectores como o 1,2-propanediol e 

o etilenoglicol têm sido estudados (Seidel, Squires, McKinnon & Long, 1989; Pfaff, 1994). O 

sucesso da criopreservação de embriões de grandes dimensões permanece sem ser 

comercialmente viável. As taxas de gestação esperadas, para embriões pequenos, com 

diâmetro inferior a 300µm, ou seja, mórulas tardias ou jovens blastocistos, após 

descongelação de 70% (Slade et al., 1985; Hochi, Maruyama & Oguri, 1996; MacIellan et al., 

2002). Com embriões maiores, como os blastocistos expandidos, com diâmetro superior a 

300µm, o sucesso já é menor, por volta de 10% a 20% (Takeda et al., 1984; Slade et al., 

1985; Squires et al., 1989). Porém, foi feito um estudo em que se obtiveram taxas de 

gestação de 57% (MacIellan et al., 2002). A razão exacta pela qual os embriões maiores 

não resistem ao processo de congelação e descongelação ainda é desconhecida, embora 

esteja possivelmente relacionada com diferenças de permeabilidade aos crioprotectores nas 

várias idades do embrião (Pfaff, 1994). Isto, provavelmente, está relacionado com a cápsula 

(Seidel, 1996; Legrand et al., 2002) e com o reconhecimento de que a massa interior de 

células é mais susceptível a danos durante a criopreservação que a trofoectoderme (Wilson, 

Caceci, Potter & Kraemer, 1987). 

A maior parte da investigação sobre criopreservação de embriões tem sido feita usando 

os métodos convencionais de arrefecimento. Neste método são utilizadas concentrações 

relativamente baixas de crioprotectores e os embriões são arrefecidos lentamente, 

aproximadamente 0,5ºC por minuto, para que estes desidratem convenientemente (Eldridge-

Panuska, di Brienza, Seidel Jr., Squires & Carnevale, 2005). Para a realização desta técnica 

é necessário equipamento especializado e são necessárias uma hora e trinta minutos para a 

completar. Posteriormente, para descongelar o embrião, este tem de percorrer uma série de 

soluções para diluir os crioprotectores antes de ser possível transferi-lo para o útero de uma 

receptora (Carnevale et al., 2004). A vitrificação é uma alternativa a esse método (Rall & 

Fahy, 1985). Nesta técnica o embrião é rapidamente exposto a altas concentrações de 

crioprotectores antes de ser colocado no azoto líquido. A vitrificação é a solidificação de 

uma solução através da elevação extrema da sua viscosidade durante o seu arrefecimento, 

em vez de ser através da cristalização (Fahy, MacFarlane, Angell & Meryman, 1984). Os 
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embriões passam directamente para o estado vítreo evitando o dano ultra-estrutural 

causado pela formação de múltiplos pequenos cristais de gelo (Moussa et al., 2005). Em 

comparação com a técnica convencional de congelação, a vitrificação é uma técnica mais 

rápida, necessitando apenas de 15 minutos, e não é necessário equipamento especial para 

a realizar (Carnevale et al., 2004). A descongelação de embriões congelados com esta 

técnica pode ser realizada com o embrião dentro da palhinha em que foi congelado, sem o 

uso de soluções adicionais nem o uso de um microscópio. O embrião é depois transferido, 

dentro da mesma palhinha, para uma égua receptora (Carnevale et al., 2004). 

Num processo de vitrificação, em primeiro lugar, é necessário saber o dia exacto de 

ovulação e proceder à inseminação da égua dadora. Num programa de congelação de 

embriões, enunciado num estudo, as éguas foram sujeitas a exames ecográficos diários, 

tentando-se que fosse sempre à mesma hora (Carnevale et al., 2004). A ovulação foi 

provocada com 2000 UI de hCG, por via endovenosa. A administração correcta desta 

hormona é essencial para prever, com o máximo de precisão, o momento da ovulação. Esta 

deve ser administrada depois de o folículo apresentar competência para responder mas 

antes do início dos eventos que levam à ovulação natural. A recolha de embriões foi 

realizada em função do dia da administração de hCG, podendo as éguas ser inseminadas 

nesse dia ou no dia seguinte, dependendo da disponibilidade e da fertilidade do sémen. Se 

o protocolo de administração da hCG for correctamente aplicado, as éguas terão ovulado 

dois dias depois. Aproximadamente à mesma hora dos exames diários e 8 dias após a hCG, 

procedeu-se à lavagem uterina das éguas para recolher os embriões. Os embriões 

recolhidos desta forma deverão ter aproximadamente 6,5 dias. A recolha destes pequenos 

embriões pode ser difícil, uma vez que são muito densos e afundam-se para a superfície 

ventral do útero. Assim, o útero deve ser massajado durante a recolha para ajudar a 

suspender os embriões. A recolha dos embriões programada como foi descrito resultou em 

taxas altas de recolha de embriões uniformemente pequenos, para vitrificação. Porém estes 

resultados foram obtidos de éguas jovens e com sémen fresco. Em situações em que as 

éguas são inseminadas com sémen congelado, o desenvolvimento do embrião pode ser 

retardado (Carnevale et al., 2004). 

A maioria dos embriões entra no útero entre 144 horas (6 dias) a 156horas (6,5 dias) 

após a ovulação, quando estão no estadio de mórula ou já a passar ao estado de jovem 

blastocisto (Battut, Colchen, Fieni, Tainturier & Bruyas, 1997). O diâmetro de uma mórula é 

semelhante ao de um oócito não fertilizado, aproximadamente 160 µm (Freeman et al., 

1991), sendo, portanto, necessário ter cuidado para não os confundir. A mórula, 

normalmente apresenta-se como uma massa compacta de células escuras, bem definida, 

enquanto os oócitos não fertilizados podem apresentar várias sombras de cor cinzenta, 

podendo ter uma aparência granular e uma membrana plasmática mal definida. A maior 

parte das vezes são arredondados, vistos de um lado mas mostram-se achatados se os 
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virarmos. Embora as mórulas possam apresentar-se ligeiramente alongadas ou disformes, 

não devem aparecer achatadas (Carnevale et al., 2004). 

Após a identificação, os embriões devem ser lavados e deve-se ter o cuidado de os 

deixar nesse meio de lavagem o mínimo de tempo possível, preferencialmente nunca mais 

de 20 minutos. Para o processo de vitrificação, o embrião deverá ser colocado em soluções 

com concentrações cada vez maiores de crioprotectores (etilenoglicol e glicerol), em três 

passos. Estas soluções são preparadas num meio base de solução salina fosfato-

tamponada (PBS), sem cálcio nem magnésio e suplementada com 0,3 mM de piruvato de 

sódio, 3,3 mM de glicose e 20% de soro fetal de vitelo. À medida que a concentração de 

crioprotectores aumenta, baixa a de PBS. Os meios podem ser organizados em gotas, numa 

caixa de petri a uma temperatura ambiente de 22 a 24º C, assim como exemplificado na 

Figura 12. 

 

Figura 12 – Exemplificação da disposição dos meios para criopreservação, numa placa 

de petri. (Fotografia gentilmente cedida pelo Dr. José Carlos Duarte) 

 

 

 Para iniciar a técnica retira-se o embrião do meio onde foi lavado e coloca-se na 

primeira solução, com 1,4 M de glicerol. Neste momento o embrião deve ser 

cuidadosamente movido, dentro da gota, para diluir qualquer meio de lavagem que tenha 

também sido transferido. Depois de 5 minutos passa-se o embrião para o segundo meio de 

lavagem com 1,4 M de glicerol e 3,6 M de etilenoglicol, onde fica também durante 5 minutos. 

Por fim é colocado na solução final com 3,4 M de glicerol e 4,6 M de etilenoglicol. Esta gota 

final deve ter apenas 30 µl. Desde que o embrião é colocado nesta gota, até ser exposto ao 

vapor do azoto líquido não deve passar mais de um minuto. O embrião, neste último meio é 

colocado dentro de uma minipalhinha de cloreto polivinílico, não irradiada por radiação 

gama. Em primeiro lugar são aspirados 90 µl de uma solução com 0,5 M de galactose em 

PBS, seguida de 5 a 10 µl de ar. Depois aspiram-se os 30 µl da solução com o embrião, 

outra bolha de ar e novamente 90 µl da solução com galactose. A minipalhinha é fechada 

pelo calor e só depois é colocada dentro de um copo de plástico (com possíveis dimensões 
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de 10 x 120 mm) que se encontra na vertical, rodeado de azoto líquido. Este copo pode ser 

mantido nessa posição com a ajuda de dois forceps. O primeiro é colocado na horizontal, 

sobre a caixa com o azoto. Este forceps vai manter o segundo na vertical, que por sua vez 

sustém o copo no azoto, sem que o azoto escorra para dentro dele. Desta forma apenas os 

vapores do azoto entram em contacto com a minipalhinha com o embrião. Finalmente, ao 

fim de um minuto, o copo é mergulhado no azoto. A minipalhinha pode depois ser 

transferida para o contentor de destino (Carnevale et al., 2004). 

Para descongelar os embriões basta manter a minipalhinha à temperatura ambiente por 

10 segundos e depois outros 10 segundos em água aquecida a 20-22º C. Para misturar o 

conteúdo da minipalhinha basta agitá-la, como um termómetro de mercúrio, cinco a sete 

vezes. Depois deste processo deixa-se a minipalhinha numa superfície horizontal, durante 6 

a 8 minutos, à temperatura ambiente. Se desejado, o embrião pode ser visualizado com 

uma lupa, à medida que a minipalhinha é cuidadosamente rodada. O topo selado da 

minipalhinha é cortado com uma tesoura afiada e pode-se montar o pistolet de transferência 

com a minipalhinha dentro. A transferência deve ser feita, preferencialmente, para uma 

receptora que tenha ovulado somente há 5 ou 6 dias (Carnevale et al., 2004). 

Esta técnica é, portanto, perfeitamente, realizável por qualquer Médico Veterinário com 

alguma experiência em transferência de embriões (Carnevale et al., 2004). 

Hoje em dia já está disponível um kit para vitrificação de embriões, denominado de 

Equine vitrification kit (Bioniche Animal Health USA, Inc., Pullman, Wa, USA) composto 

pelos 3 meios, já referidos, com diferentes concentrações de crioprotectores e por um 

diluidor. Desta forma o Médico Veterinário já não tem que preparar as várias soluções. O 

processo de vitrificação, utilizando este kit, é semelhante ao descrito acima, apenas com 

algumas diferenças. Em vez de se disporem os meios com os crioprotectores e o diluidor em 

caixas de petri, deve-se colocar, 1 a 2 ml de cada, nos respectivos poços de uma placa de 4 

poços. Aquando da colocação do embrião na minipalhinha, a segunda coluna de diluidor 

deve ser aspirada até que o álcool polivinílico na outra ponta da minipalhinha seja saturado. 

Após a descongelação e mistura do embrião com o diluidor, neste kit, é referido que as 

minipalhinhas devem ser colocadas na horizontal, durante 6 a 8 minutos, mas dentro de 

água a 22º C, ao contrário do que foi referido anteriormente, em que as minipalhinhas eram 

colocadas numa superfície horizontal à temperatura ambiente. 

Para melhor precisão da técnica de vitrificação, também já está disponível um aparelho 

que realiza todo o processo. 

Foi demonstrada, num estudo, a aplicabilidade da vitrificação de pequenos embriões 

pela transferência destes para receptoras (Eldridge-Panuska, di Brienza, Seidel Jr., Squires 

& Carnevale, 2005). Foram feitas duas experiências. Na primeira, o processo de vitrificação 

foi idêntico ao explicado atrás. A descongelação dos embriões, por sua vez, foi feita numa 

diluição de dois passos e foram transferidos para o útero das receptoras. Recorreu-se à 
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utilização de três embriões com diâmetro superior a 300 µm, porém, não se registou 

qualquer gestação. Já a transferência de 6 embriões de diâmetro inferior a 300 µm, resultou 

em 4 gestações (67% de sucesso). Neste tipo de descongelação aplicado, todo o conteúdo 

da minipalhinha foi expelido, numa caixa de petri. Minipalhinha esta que continha o embrião 

no meio com a concentração final de crioprotectores e um meio diluidor com uma 

concentração de 0,5 M de galactose. O embrião, depois de se mover cuidadosamente 

dentro desse líquido, foi transferido para uma gota de 200 µl de outra solução com uma 

concentração de 0,25 M de galactose, onde permaneceu 5 minutos. Finalmente, o embrião 

foi transferido para uma solução apenas de PBS, de onde foi aspirado para uma palhinha, 

que, por sua vez, se colocou no pistolet para transferência (Eldridge-Panuska et al., 2005). 

Na segunda experiência do mesmo estudo foram realizadas recolhas de embriões aos 

6, 7 e 8 dias após a ovulação das éguas dadoras. O número de recolhas de embrião por 

ovulação foram semelhantes entre as que se realizaram ao sexto dia pós-ovulação (28 

embriões em 36 lavagens, atingindo uma percentagem de 78%) e as que se realizaram no 

sétimo ou oitavo dias, com a obtenção de 30 embriões em 48 lavagens, ou seja, obteve-se 

62% de sucesso. Os embriões de diâmetros ≤ 300 µm e >300 µm foram vitrificados, 

descongelados e, a maior parte, transferidos como os da primeira experiência, na medida 

em que alguns dos embriões com diâmetro ≤ 300 µm foram transferidos utilizando a técnica 

directa. No dia 16, as taxas de desenvolvimento dos embriões não apresentaram valores 

diferentes para os embriões com diâmetros ≤ 300 µm que tinham sido transferidos como os 

da experiência 1 ou com a técnica directa. Foi demonstrado, assim, que, com a 

transferência directa, atingem-se taxas de sucesso equiparáveis às atingidas com embriões 

descongelados com uma diluição de dois passos. Dos 19 embriões com diâmetro >300 µm, 

que foram transferidos, nenhum resultou em gestação (Eldridge-Panuska et al., 2005). 

Com a utilização destas minipalhinhas para congelar embriões, só é possível atingir 

uma taxa de refrigeração de 2500º C por minuto, aproximadamente. Com uma outra técnica 

em que se utilizam “open pulled straws” (OPS), que não passam de umas palhinhas 

idênticas às mencionada atrás mas com um diâmetro interno menor e com paredes mais 

finas, é possível atingir uma taxa de refrigeração de 20000º C por minuto, quando colocadas 

no azoto líquido (Moussa et al., 2005). Isto permite que os embriões atravessem 

rapidamente as zonas de temperaturas críticas, tenham menos danos causados pela 

refrigeração e permite a realização de vitrificação com concentrações mais baixas de 

crioprotectores (Rall, 1987; Vajta et al., 1998). 

Foi realizado um estudo (Moussa et al., 2005) em que se comparou a eficiência da 

criopreservação com a técnica de vitrificação com OPS e com a técnica convencional com 

arrefecimento lento. Comparou-se também, in vitro, a viabilidade dos embriões. Porém, não 

se registaram diferenças significativas entre entre as técnicas (Moussa et al., 2005). 
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Quando os embriões entram no útero, são rodeados apenas pela zona pelúcida 

(Betteridge, Eaglesome, Mitchell, Flood & Beriault, 1982). Entre o dia seis e sete, do 

desenvolvimento do embrião, ocorre a formação de uma glicoproteína pouco usual, acelular, 

denominada de cápsula, entre a trofoectoderme e a zona pelúcida, que a reveste. A 

cápsula, devido à sua força expansiva, leva à ruptura e remoção da zona pelúcida. Esta 

estrutura envolve completamente o concepto esférico até ao vigésimo terceiro dia de 

gestação (Stout, Meadows & Allen, 2005). 

Com a criopreservação convencional de mórulas tardias e jovens blastocistos, 

recolhidos 6,5 dias após a ovulação, conseguem-se atingir taxas de gestação semelhantes 

às obtidas com embriões frescos, como foi demonstrado num estudo em que as diferenças 

registadas foram de 63,6% para 70% respectivamente (Hochi, Maruyama & Oguri, 1996). 

Porém, como já foi referido, estas taxas são bastante inferiores quando se utiliza esta 

técnica com blastocistos expandidos, com diâmetros compreendidos entre 300 e 1100 µm, 

recolhidos no dia 8 (Moussa et al., 2005). Tem sido especulado que a penetração dos 

crioprotectores é impedida pela espessa cápsula que estes embriões apresentam (Legrand, 

et al., 2002; Maclellan et al., 2002). Com a intenção de melhorar a congelação destes 

embriões, submergiram-se em tripsina antes de se congelarem, porém, os resultados foram 

ambíguos (Legrand, et al., 2002). Num outro estudo, com uma técnica mais invasiva, 

removeu-se a cápsula de blastocistos de sete dias, todavia, nenhum destes embriões deu 

origem a uma gestação detectável por ecografia, após transferência cirúrgica para éguas 

receptoras. Por outro lado, das seis éguas controlo deste estudo, quatro delas ficaram 

gestantes, com uma transferência idêntica mas sem a remoção da cápsula dos embriões, 

demostrando, portanto, a importância da cápsula para a sobrevivência do embrião (Stout et 

al., 2005). Pensa-se que a cápsula é importante na medida em que mantém a forma esférica 

do embrião durante o reconhecimento materno da gestação (Stout et al., 2005) e porque 

fornece protecção física durante a fase de migração pelo lúmen uterino até dia 16 ou 17 

(Ginther, 1984). Sendo que a dificuldade de obter bons resultados com a congelação destes 

embriões está relacionada com a cápsula e esta não pode ser retirada, é necessário 

encontrar uma técnica para ultrapassar este obstáculo. Está descrito que os embriões de 

peixes, com 800 µm de diâmetro, também apresentam a mesma dificuldade, mas esta já foi 

ultrapassada com uma micro-injecção de crioprotectores directamente na cavidade interna 

do embrião antes da vitrificação (Janik, Kleinhans & Hagedorn, 2000). Em seres humanos o 

sucesso já foi atingido através da remoção parcial do fluido blastocélico, antes da vitrificação 

de blastocistos expandidos (Vanderzwalmen et al., 2002). 

Num processo de congelação de embriões está descrito que a formação prejudicial de 

cristais de gelo dentro do embrião é directamente proporcional ao volume e indirectamente 

proporcional à viscosidade e à taxa de arrefecimento (Vanderzwalmen et al., 2002). Desta 

forma, recentemente, foi realizado um estudo em que se avaliou o impacto da diminuição do 
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volume, através da aspiração do fluido blastocélico, combinado com a micro-infusão do 

crioprotector dentro do embrião antes de se vitrificar, tendo-se usado crioprotectores 

bastante viscosos e uma taxa de arrefecimento muito rápida (Scherzer et al., 2008). Foram 

utilizados 5 embriões com diâmetros compreendidos entre 805 e 1286 µm. Os embriões 

numerados de 1 a 3 serviram de controlo, não tendo sofrido qualquer micromanipulação. No 

embrião número 4 realizou-se a micro-infusão de 1,4 M de glicerol em PBS e no embrião 5, 

além da micro-infusão realizou-se também a aspiração adicional de aproximadamente 20% 

do fluido blastocélico. Realizou-se a vitrificação de todos os embriões. Na descongelação 

apenas o embrião número 3 se reexpandiu nos 5 minutos seguintes. O embrião quatro, 

aquando deste procedimento, ficou dividido ao meio. Os embriões foram transferidos para 

receptoras ovuladas há 8 dias com uma técnica não-cirúrgica. As éguas foram sujeitas a 

diagnósticos de gestação uma semana depois da transferência. Nenhum dos controlos 

resultou em gestação, assim como o embrião número 4. No entanto, o embrião número 5 

resultou na formação de uma vesícula 15 dias após a ovulação. Porém, no exame seguinte, 

no dia 28, o tónus uterino da receptora continuava aumentado mas o embrião tinha sido 

reabsorvido (Scherzer et al., 2008). 

Este resultado suporta a ideia de que a aspiração do fluido blastocélico combinada com 

a rápida criopreservação por vitrificação reduz a formação de cristais de gelo nocivos dentro 

do embrião. Além disso, a micro-infusão do crioprotector parece ultrapassar o obstáculo 

oferecido pela cápsula do embrião e minimizar os danos induzidos pela congelação. A 

reabsorção decorrida foi associada ao stress pelo calor devido às altas temperaturas que a 

égua teve de suportar (Scherzer et al., 2008). Esta demonstração é um incentivo para testar 

este protocolo na criopreservação de embriões equinos grandes, a uma maior escala 

(Scherzer et al., 2008). 

 

3.10 SINCRONIZAÇÃO DO ESTRO E DA OVULAÇÃO 

A sincronização do estro e, mais importante, a sincronização da ovulação, são 

procedimentos de extrema importância em programas reprodutivos (Bradecamp, 2007). 

Esta técnica, em éguas é muito mais relativa e não leva a resultados tão seguros como 

a sincronização do estro em vacas. Se trabalharmos num grupo de vacas, temos a 

confiança de que elas vão ovular numa janela estreita de tempo, enquanto que num grupo 

de éguas não se consegue uma sincronização a um período tão estreito (Bradecamp, 2007). 

O ciclo éstrico normal de uma égua tem 21 a 22 dias (Ginther, 1992). Considera-se que 

o dia da ovulação é o dia zero e é precedido por um período de 5 a 7 dias em que 

predomina o estrogénio. Estes altos níveis de estrogénio são responsáveis pela diminuição 

do tónus uterino e pelo comportamento da égua no estro. Sob a influência dos estrogénios, 

ocorre uma cascata de eventos pré-ovulatórios no eixo hipotálamo-hipófise e o aumento 
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prolongado da hormona luteinizante (LH) (pico de LH) no sangue leva à ovulação (Metcalf, 

2004b). A ovulação ocorre num período variável de tempo em que 69% das éguas ovulam 

nos últimos dois dias do estro e 14% ovulam após o fim do estro (Ginther, 1992). No diestro, 

a hormona dominante é a progesterona, segregada pelo CL e este período tem uma 

duração de 14 a 16 dias. Quando não ocorre reconhecimento materno da gestação ocorre 

um aumento de prostaglandina F2α endometrial, possivelmente estimulada ou pelo menos 

coordenada pela ocitocina, e causa luteólise e consequente regressão do CL. Ao mesmo 

tempo que as concentrações de progesterona baixam, as de estrogénio começam a subir, à 

medida que novos folículos se desenvolvem (Metcalf, 2004b). 

Há quatro métodos básicos usados para sincronizar o estro em éguas: parar a fase 

lútea, alongar a fase lútea, induzir a ovulação e inibir a fase folicular. Os agentes 

farmacológicos mais usados para este fim são as prostaglandinas, os progestagénios, a 

gonadotrofina coriónica humana (hCG), o acetato de deslorelina e o estradiol-17β. Os 

programas de sincronização com que se atingem maiores sucessos e os mais fiáveis são 

quando se recorre a uma combinação destes fármacos (Bradecamp, 2007). 

A Prostaglandina F2α (PGF2α), como já foi referido, provoca a lise do CL, terminando, 

assim, a fase lútea, permitindo o retorno ao estro (Bradecamp, 2007). Esta regressão do CL 

ocorre devido a acção directa nas células lúteas e, indirectamente, devido à redução do 

aporte sanguíneo ao CL (Vivrette, 2004). As prostaglandinas mais amplamente utilizadas 

são o dinoprost, uma PGF2α natural e o cloprostenol que é uma PGF2α análoga sintética 

(Bradecamp, 2007). Na maioria das éguas o CL exibe uma sensibilidade incompleta à PGF2α 

até, aproximadamente, 5 dias após a ovulação (Allen & Rowson, 1973), momento em que 

desenvolve receptores para esta hormona (Vivrette, 2004). Portanto, para estes fármacos 

terminarem efectivamente a fase lútea é necessário estar na presença de um CL maduro. A 

dose recomendada de dinoprost é de 9 µg/kg (5 a 10mg/454kg) e a de cloprostenol é de 

0,55 µg/kg (250 µg/454kg) (Bradecamp, 2007), ambas administradas por via IM. No entanto, 

estudos mais recentes evidenciaram que podem ser administradas doses mais baixas 

destes fármacos, obtendo o mesmo efeito luteolítico e com menos efeitos secundários. Já 

foi demonstrado que uma dose de cloprostenol de 25 µg é tão efectiva na lise do CL como a 

dose normal (Nie, Goodin, Braden & Wenzel, 2001). Com a inoculação de doses padrão, 

efeitos secundários como sudação, diarreia e desconforto abdominal podem ser observados 

numa pequena percentagem de éguas. Com doses maiores ou com administrações 

endovenosas, já podem ocorrer efeitos secundários como incoordenação motora, arrastar 

os membros posteriores e dispneia (Irvine, 1993). A severidade destes efeitos depende 

também da susceptibilidade individual de cada égua e da preparação utilizada, sendo 

ligeiramente mais evidentes com o cloprostenol. É preciso não esquecer que os efeitos 

descritos são meramente secundários, não estando relacionados com a eficiência do 

fármaco, ou seja, o facto de não serem observados não significa que não ocorra luteólise 



 43 

(Metcalf, 2004b). Após a administração de PGF2α, as éguas normalmente retornam ao estro 

5 a 7 dias depois, quando se está na presença de um CL maduro, e a ovulação ocorre 9 a 

11 dias depois. No entanto, o tempo que decorre entre a administração e o início do estro ou 

a ovulação pode ser muito variável. Uma vez que a fase folicular tem um papel muito 

importante no controlo da duração do ciclo éstrico, esse início de estro vai depender do 

tamanho e da categoria dos folículos presentes nos ovários no momento da administração 

(Bradecamp, 2007). O tempo desde a administração até à ovulação pode ir desde 2 a 15 

dias (Bristol, 1981). A ovulação pode ocorrer em 2 a 3 dias se, no momento da 

administração de PGF2α estiver presente um grande folículo. Nestes casos, por vezes, as 

éguas não mostram sinais de estro evidentes, nem apresentam edema endometrial, nem 

ocorre relaxamento do cérvix. Se, por outro lado esse grande folículo está destinado a 

atrésia, este pode não ovular e regride enquanto uma nova onda de folículos se desenvolve 

(Asbury, 1988). Nas vacas, a administração de duas doses de PGF2α com 11 a 12 dias de 

intervalo resulta na exibição de estro 2 a 5 dias após a segunda injecção, em 

aproximadamente 80% dos animais. Foi descrito um protocolo idêntico para éguas, com 14 

dias de intervalo entre as duas administrações levando à ovulação das éguas em 7 a 10 

dias (Holtan, Douglas & Ginther, 1977; Voss, Wallace, Squires, Pickett & Shideler, 1979; 

Bristol, 1981), porém, a ovulação pode ocorrer num período de 0 a 17 dias (Holtan et al., 

1977; Voss et al., 1979). É possível concluir, portanto, que este protocolo não é viável, 

principalmente porque na maior parte dos programas de TE há poucas éguas receptoras 

(Bradecamp, 2007). Devido à grande variação de tempo que decorre entre a administração 

de PGF2α e a ovulação, este protocolo não é muito útil quando aplicado sozinho. No entanto, 

se forem realizadas ecografias transrectais para identificar as éguas que não responderam à 

terapia, pode ser conseguido um encurtamento do tempo até à ovulação e ovulações das 

várias éguas a ocorrerem mais perto umas das outras (Bradecamp, 2007). 

O tratamento com progestagénios exógenos representa um dos métodos mais antigos 

e mais fiáveis de sincronização do estro em éguas, principalmente quando associado a uma 

exposição apropriada de luz e à administração de PGF2α. Estes fármacos simulam o diestro 

(Metcalf, 2004b) e aumentam a duração da fase lútea. As duas formas mais usadas são a 

progesterona em óleo e um composto progestagénico oral, o altrenogest (Bradecamp, 

2007), sendo efectivos na supressão do comportamento de estro mas não necessariamente 

da ovulação. O tratamento é apenas efectivo a sincronizar éguas que estejam a ciclar 

regularmente ou em período de transição do inverno para a primavera. Em éguas que se 

apresentem em anestro profundo o tratamento é ineficaz. É, portanto, prudente, antes de 

iniciar o tratamento, fazer um exame ao tracto reprodutivo da égua por palpação e ecografia 

transrectais. Quando em anestro, as éguas, apresentam ovários pequenos, com superfície 

lisa e consistência firme à palpação. Quaisquer folículos que estejam presentes não têm, 

normalmente, um diâmetro superior a 10 mm. Por outro lado, éguas aptas a iniciar o 
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tratamento demonstram ovários com uma forma irregular, áreas de consistência variável, 

vários folículos com diâmetro superior a 10 mm e podem ser identificados corpos lúteos à 

ecografia (Metcalf, 2004b). 

A administração de uma progesterona ou de um progestagénio sintético, sozinho ou 

associado ao estradiol-17β irá aumentar a duração da fase lútea indefinidamente até a sua 

administração ser descontinuada. A progesterona tem um efeito inibitório na libertação de 

LH pela hipófise anterior, sendo portanto de esperar que se for administrada por um período 

de tempo suficiente, de 15 a 18 dias, haverá regressão do CL e a única fonte de 

progesterona a inibir o estro é a que estamos a fornecer (Bradecamp, 2007). No entanto, 

nem os níveis de progesterona endógenos presentes a meio da fase lútea são suficientes 

para suprimir a libertação de gonadotrofina, desenvolvimento folicular e consequente 

ovulação (Meyers, 1997). Mesmo administrando a dose recomendada de altrenogest, 0,044 

mg/kg oralmente e uma vez por dia, não inibe o desenvolvimento folicular (Lofstedt & Patel, 

1989). É recomendável que os tratamentos tenham uma duração de 10 dias, combinados 

com uma administração de PGF2α no último dia da terapia para provocar a lise de qualquer 

CL remanescente e seja utilizada uma dose de progesterona em óleo de 150 mg/dia, IM ou 

a dose já referida de altrenogest (Bradecamp, 2007). Quando o tratamento é aplicado a 

éguas em período de transição do inverno para a primavera é recomendado que seja 

realizado por um período mínimo de 14 dias. O tempo até à ovulação depende das 

estruturas existentes nos ovários no final do tratamento. As éguas devem retornar ao estro 

dentro de 3 a 5 dias e ovular 7 dias após o tratamento. A preparação oral de progestagénio, 

altrenogest, é provavelmente o composto mais popular para uso em éguas. A administração 

não é dolorosa e é fácil de aplicar, o que representa uma enorme vantagem para os 

proprietários o poderem inocular e tem poucos efeitos secundários. Poldras nascidas de 

éguas que tenham sido sujeitas a um tratamento com este fármaco podem atingir a 

puberdade mais cedo que outras, filhas de éguas não tratadas e, raramente, nascem com o 

clítoris momentaneamente aumentado (Metcalf, 2004b). 

Os progestagénios devem ser usados com alguma precaução em éguas que sejam 

susceptíveis a uma limpeza uterina retardada ou a infecções uterinas. Estes fármacos 

aumentam o tónus cervical e o seu uso pode inibir a limpeza uterina fisiológica (Metcalf, 

2004b). Os progestagénios têm também sido associados a uma diminuição dos níveis de 

imunoglobulinas no útero, principalmente a imunoglobulina G (Blanchard, Varner & 

Schumacher, 1998). A combinação destes efeitos secundários, em último caso, pode levar 

ao já referido atraso na limpeza uterina, endometrite e piómetra. Visto isto, as éguas 

susceptíveis a estas condições devem ser monitorizadas, enquanto o tratamento estiver a 

decorrer (Metcalf, 2004b). 

Para melhorar a sincronização do estro pode ser administrada uma combinação de 

progesterona e estrogénio, em vez da progesterona sozinha. O efeito destas duas hormonas 
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em conjunto resulta num feedback negativo na libertação de gonadotrofina mais profundo, 

que irá resultar numa inibição mais uniforme do desenvolvimento folicular. A maturação 

folicular, no final desta terapia, é menos diversificada e as éguas têm ovulações mais 

sincronizadas (Bradecamp, 2007). A incorporação de estradiol-17β pode, inclusivamente, 

provocar uma melhor expressão do comportamento de estro (Blanchard et al., 2003). O 

protocolo recomendado nesta terapia é constituído por injecções intramusculares, diárias, de 

150 mg de progesterona combinadas com 10 mg de estradiol-17β em óleo por 10 dias 

seguidos. Ao décimo dia é também administrada uma injecção de PGF2α. Finalmente, para 

estreitar ainda mais o intervalo em que ocorrem as ovulações, são administradas, por via 

endovenosa, 5 UI/kg de hCG ou acetato de deslorelina, quando estiver presente um folículo 

com diâmetro superior a 35 mm. Desta forma, mais de 70% das éguas ovulam entre 10 a 12 

dias após o final do tratamento, com as ovulações a ocorrerem entre os dias 8 e 17 após a 

última injecção (Bradecamp, 2007). 

Também de extrema importância na sincronização do estro é a indução da ovulação. 

Os dois agentes farmacológicos mais usados, neste sentido, são a hCG e o acetato de 

deslorelina (Bradecamp, 2007). A gonadotrofina coriónica humana é, no momento, a mais 

barata e provavelmente o agente indutor de ovulação mais popular (Metcalf, 2004b). É uma 

proteína constituída por duas ligações peptídicas e, embora quimicamente diferente da LH 

da pituitária, apresenta uma actividade primária do tipo luteinizante. Esta hormona é 

produzida por citotrofoblastos das vilosidades coriónicas da placenta humana e aparece na 

urina de mulheres grávidas umas semanas após a concepção. A administração de hCG 

quando a égua apresenta pelo menos um folículo de diâmetro igual ou superior a 35 mm, 

resulta na ovulação em 36 ± 4 horas (Bradecamp, 2007). Porém, a resposta a esta hormona 

pode ser melhorada se forem avaliados mais parâmetros além do diâmetro folicular 

(Perkins, 1999). Está descrito que éguas que apresentem, à ecografia, um pico de edema 

endometrial ou um edema inferior ao visualizado no exame do dia anterior, um folículo 

dominante com uma parede fina e um diâmetro superior a 30-35 mm e apresentem um 

relaxamento cervical de ligeiro a moderado (relaxamento ≥ 30%-40%), têm uma resposta 

mais previsível à hCG (Schmidt, 1996). Existe, no entanto, uma controvérsia em relação a 

esta hormona, porque está descrito que o seu uso repetido na mesma égua, durante a 

mesma época reprodutiva, pode resultar numa diminuição da eficácia na indução da 

ovulação (McCue, Hudson, Bruemmer & Squires, 2004). Esta administração repetida resulta 

no desenvolvimento de anticorpos contra a molécula de hCG (Roser, Kiefer, Evans, Neely & 

Pacheco, 1979). Porém, o papel dos anticorpos na subsequente redução da eficácia é 

controverso (Perkins, 1999). Está mesmo descrito que a presença de anticorpos anti-hCG 

não está associado com a diminuição da eficácia (Roser et al., 1979). Foi realizado um 

estudo retrospectivo em que se determinaram os efeitos da administração repetida desta 

hormona (McCue et al., 2004). Daí resultou a evidência de uma clara relação entre a 
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administração repetida da hCG e a diminuição da sua eficácia na indução da ovulação, na 

mesma época reprodutiva. Esta diminuição da eficácia evidenciada neste estudo levou os 

autores a aconselharem a administração da hormona apenas uma a duas vezes na mesma 

estação reprodutiva. Se for necessário induzir a ovulação mais vezes nesse ano, aconselha-

se a utilização alternativa de acetato de deslorelina (McCue, 2002). Foi também constatado, 

no estudo anterior (McCue et al., 2004), que éguas com idade superior a 16 anos tiveram 

ovulações distribuídas por um intervalo de tempo maior que as éguas mais jovens e uma 

percentagem grande delas não ovulou em menos de 48 horas após a injecção de hCG. A 

hipótese colocada foi a de que a diminuição da eficácia nestas éguas se tenha devido a uma 

maior exposição a este fármaco ao longo do tempo. Esta explicação não passou de uma 

hipótese porque os autores do estudo não conseguiram obter uma história precisa dos 

tratamentos com hCG realizados nessas éguas nos anos anteriores (McCue et al., 2004). 

O acetato de deslorelina é um análogo sintético, potente, da hormona libertadora de 

gonadotrofinas (GnRH). A deslorelina é um pequeno péptido que é administrado sub-

cutaneamente sob a forma de um implante com 2,1 mg da substância activa. A vantagem do 

uso da deslorelina sobre a hCG é que, uma vez que apresenta um peso molecular mais 

pequeno, é menos antigénica, reduzindo a probabilidade de se desenvolverem anticorpos 

contra ela (Bradecamp, 2007). No entanto, é preciso referir que, numa pequena 

percentagem de éguas, ocorre o prolongamento do intervalo entre ovulações, devido ao 

feedback negativo provocado na hipófise, uma vez que a deslorelina continua a ser libertada 

após a ovulação (Farquhar, McCue, Nett & Squires, 2001; Farquhar, McCue, Carnevale, 

Nett & Squires, 2002; McCue, Farquhar, Carnevale & Squires, 2002). Em éguas em que se 

administram prostaglandinas no início do diestro, após a administração de deslorelina, este 

fenómeno é mais pronunciado, comparado com éguas que se deixam voltar ao estro 

naturalmente. Se, após a ovulação, se retirar o implante este efeito secundário é suprimido 

(McCue et al., 2002). 

Está agora disponível uma nova formulação de deslorelina injectável 

intramuscularmente, na dose recomendada de 1,5 mg quando um folículo com diâmetro 

igual ou superior a 35 mm estiver presente numa égua em estro (Bradecamp, 2007). Parece 

que esta formulação injectável de deslorelina não provoca o aumento do intervalo 

interovulatório (Stich, Wendt, Blanchard & Brinsko, 2004). A administração da deslorelina, 

nas condições referidas, induz a ovulação em 41 ± 3 horas. 

A indução da ovulação, além de se utilizar para sincronizar ovulações também se aplica 

para a inseminação ou mesmo monta natural de éguas. Recorre-se a este método quando 

há uma grande procura do garanhão, se o sémen é limitado ou se é desejada apenas uma 

inseminação (McCue, 2002). Esta técnica está também indicada para a inseminação de 

éguas com sémen refrigerado e congelado. Devido à diminuída longevidade do sémen 

congelado, a inseminação deve ocorrer num período de tempo de 12 horas antes da 
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ovulação até 6 horas depois. Em casos da limitação de sémen, quando apenas possuímos 

duas doses de sémen, pode ser utilizado um protocolo em que as éguas são, diariamente, 

examinadas às 7 horas da manhã e, no momento em que se detecta um folículo com um 

diâmetro igual ou superior a 35 mm numa égua em estro, é administrada deslorelina. A égua 

é depois inseminada 12 e 41 horas depois da inoculação da deslorelina. Se, em vez da 

deslorelina, se pretende recorrer à hCG para induzir a ovulação, a égua é inseminada à hora 

da injecção da hormona e novamente 36 horas depois. Se apenas possuímos uma dose de 

sémen, a égua só é inseminada quando ocorrer a ovulação, sendo examinada de 6 em 6 

horas (Bradecamp, 2007). 

Para além dos agentes farmacológicos usualmente utilizados há também outros 

agentes farmacológicos utilizados em programas de sincronização do estro. 

Existe um dispositivo intravaginal de libertação de progesterona denominado de CIDR-

B, originalmente concebido para uso em vacas. O CIDR-B foi produzido, pela primeira vez, 

na Nova Zelândia e contém 1,38 g de progesterona. Esta é a dose dos dispositivos 

utilizados nos Estados Unidos da América, os aplicados no Canadá já apresentam uma 

dose de 1,9 g de progesterona. A utilização destes dispositivos pode também ser associada 

à administração de 10 mg, IM ou intravaginais, de estradiol no dia em que se coloca o CIDR-

B. Obtêm-se com estes dispositivos, resultados de sincronização similares aos obtidos com 

progesterona ou progestagénios, acima referidos (Bradecamp, 2007). Com ou sem a 

associação de estradiol, mais uma vez, obtém-se a sincronização do estro mas não da 

ovulação (Arbeiter, Barth & Jöchle, 1994; Lübbecke, Klug, Hoppen & Jöchle, 1994; Klug & 

Jöchle, 2001). Este dispositivo não está aprovado para uso em éguas. O facto de não exigir 

a administração diária de fármacos é uma vantagem destes dispositivos. No entanto, no 

momento em que retira o CIDR-B, é observada uma vaginite moderada na maior parte das 

éguas (Bradecamp, 2007). 

Também está descrita a ablação folicular transvaginal ecoguiada para sincronizar a 

função ovárica. Pode ser realizado um protocolo em que, no dia zero, todos os folículos com 

diâmetro maior ou igual a 10 mm são aspirados. Quatro dias depois são administradas duas 

doses de 250 µg, IM, de cloprostenol com 12 horas de intervalo. Seis dias depois é 

administrada uma injecção de hCG. Com este protocolo foi atingido uma percentagem de 

96% das éguas a ovularem dentro de 48 horas após a inoculação de hCG. Comparado com 

os regimes convencionais, em que podem decorrer 20 a 25 dias entre o início do tratamento 

e a ovulação (Varner, Blanchard & Brinsko, 1998), este protocolo representa uma redução 

desse tempo em, aproximadamente 50%, desde a supressão folicular. Mais uma vez, com 

este protocolo são evitadas as administrações diárias de esteróides. No entanto, são 

necessários mais estudos para avaliar a praticabilidade deste método e os efeitos nas taxas 

de gestação (Bergfelt & Adams, 2000). 
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Em programas de TE, os protocolos de progestagénios, ou os que combinam 

progesterona e estradiol, são aplicados à dadora e às receptoras ao mesmo tempo, assim 

como a finalização do tratamento e a injecção de PGF2α. A indução da ovulação com hCG 

ou deslorelina é depois realizada de modo a que a receptora ovule entre um dia antes a três 

dias depois da dadora, conforme desejado. Como já foi referido, é importante sincronizar 

pelo menos três receptoras por dadora para maximizar a probabilidade de haver pelo menos 

uma na condição ideal para receber o embrião no dia da recolha. Nem todas as receptoras 

podem exibir essa condição no dia desejado, devido à possível presença de líquido uterino, 

edema endometrial, mau tónus cervical e uterino ou inadequada formação do CL 

(Bradecamp, 2007). 

O protocolo normalmente utilizado e com o qual se obtêm resultados mais fiáveis inclui 

um tratamento primário com progesterona e estradiol-17β , seguido da administração de 

PGF2α e posterior inoculação de hCG ou de deslorelina para induzir a ovulação (Bradecamp, 

2007). 

 

3.11 SUPEROVULAÇÃO 

Esta técnica consiste na ovulação provocada de um número de folículos superior ao 

normal. 

Economicamente há uma necessidade de aumentar a taxa de sucesso da TE e isto é 

possível se se conseguirem induzir ovulações múltiplas, ou superovulação, na égua dadora, 

na tentativa de aumentar a taxa de recolha de embriões por lavagem uterina. Não 

esquecendo, no entanto, que esta melhoria continua a depender do maneio reprodutivo 

preciso e cuidado das éguas dadora e receptora (Raz et al., 2006). 

A superovulação apresenta várias vantagens, tais como a possibilidade da recolha de 

vários embriões num só ciclo, maiores taxas de gestação por recolha de embrião, aumento 

do número de embriões disponíveis para congelar e um aumento do número de folículos 

pré-ovulatórios passíveis de recolha, aumentando o número de oócitos maturados in vivo 

(McKinnon & Squires, 2007). Apercebemo-nos, assim, que esta técnica não só é útil na TE 

como também na transferência de oócito e na GIFT( Hinrichs, 1994; Squires et al., 2003). 

Outros benefícios, embora não directamente relacionados com a TE são o melhoramento da 

taxa de gestação em éguas problema, ou na presença de um garanhão subfértil ou ainda 

aquando da utilização de sémen congelado de alguns cavalos (McKinnon, Brown, Pashen, 

Greenwood & Vasey, 1992). 

Porém, esta técnica, apresenta algumas limitações na espécie equina como a 

inconsistência do número de éguas que respondem ao tratamento de superovulação, a 

escassa disponibilidade comercial dos fármacos necessários ao tratamento, os custos 
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elevados e a possível diminuição da viabilidade dos embriões produzidos desta forma 

(McKinnon & Squires, 2007). 

Nas espécies bovina, ovina e outras espécies silvestres, o tratamento com eCG, 

inicialmente conhecida por gonadotrofina do soro de égua gestante, ou com hormona 

folículo-estimulante (FSH) induz consistentemente a ovulação múltipla e tem aumentado a 

eficiência da TE. No entanto, a espécie equina é extremamente refractária ao tratamento 

com eCG (McKinnon & Squires, 2007). 

Estão descritos alguns tratamentos para induzir a superovulação em éguas passando 

agora a descrevê-los: 

 

3.11.1 Tratamento com Hormona Libertadora de Gonadotrofina (GnRH) 

Esta hormona tem sido descrita como sendo capaz de induzir ovulação em éguas em 

anestro, fora da época reprodutiva (Johnson, 1986; Johnson, 1987 Ginther & Bergfelt, 1990). 

No entanto, quando as éguas estão a ciclar, esta hormona não tem qualquer eficácia na 

indução de ovulações múltiplas (Harrison, Squires, Nett & McKinnon, 1990; Harrison, 

Squires, Nett & McKinnon, 1991). 

 

3.11.2 Extracto de Pituitária Equina (EPE) 

O EPE provém de pituitárias de matadouro, das quais se faz um extracto cru, contendo 

6% a 10% de LH e 2% a 4% de FSH(Guillou & Combarnous, 1983). 

A resposta a gonadotrofinas exógenas por parte de éguas que estejam a ciclar, está 

dependente da população folicular que exista no início do tratamento. Idealmente, a 

administração do EPE ou de FSH equina (referida mais abaixo) deve ser começada no início 

da onda folicular, antes de existirem folículos dominantes (Squires, McCue, Niswender & 

Alvarenga, 2003). Desta forma, se o tratamento for iniciado no dia 5, a resposta será melhor 

do que se só se iniciar dia 12 pós-ovulação (Dippert, Hofferer, Palmer, Jasko & Squires, 

1992). Esta resposta pode ser melhorada com o auxílio de um ecógrafo, a fim de se 

identificarem as éguas que apresentem todos os folículos com diâmetros inferiores a 25mm 

(Squires et al., 2003). Podem ser utilizadas mais técnicas para potenciar a resposta, como o 

controlo do desenvolvimento folicular antes do início do tratamento com EPE, por exemplo, 

suprimindo-o com a administração de progestagénios e estradiol (Pierson & Ginther, 1990). 

Estudou-se se a administração concomitante de EPE e de um agonista de GnRH teria 

melhores respostas que a administração unicamente de EPE mas concluiu-se que não há 

quaisquer melhorias (Dippert et al., 1992; Scoggin et al., 2002). Foi possível melhorar a 

resposta ao tratamento quando se confrontou o sucesso de uma administração por dia (SID) 

com o sucesso de duas administrações diárias (BID) (Alvarenga, McCue, Bruemmer, Neves 
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Neto & Squires, 2001). Das éguas injectadas BID obtiveram-se, por égua, 7,1 ± 5,1 

ovulações e 3,5 embriões enquanto com as do outro grupo só se obtiveram 2,4 ± 1,8 

ovulações e 1,6 embriões por égua. Num outro estudo subsequente foi determinado que 

esta diferença se devia primariamente à frequência da administração e não à dose, 

concluindo que a melhor opção seria a administração de 25 mg de EPE duas vezes ao dia 

(Scoggin et al., 2002). 

Analisou-se o efeito do tratamento com EPE em éguas que estavam em anestro 

profundo e em éguas que estavam no período de transição do inverno para a primavera 

(Coy, McCue, Bruemmer & Squires, 1999). As éguas eram declaradas em anestro profundo 

se, durante um período de três semanas, nunca apresentassem algum folículo com diâmetro 

superior a 15mm. A eficácia nas éguas em anestro profundo foi bastante baixa, de 22,2%, 

enquanto nas éguas em período de transição, se obteve uma eficácia de 88,89%, sendo que 

estas foram tratadas por um período médio de 11,8 ± 5,0 dias, até à ovulação. 

Aparentemente, os pequenos folículos das éguas em anestro profundo têm insuficientes 

receptores de FSH para responder ao EPE (Coy et al., 1999). Está descrito também que, 

nestas éguas, a aplicação deste tratamento é impraticável, já que a maior parte delas não 

continuam a ciclar após a indução da ovulação e se ficarem gestantes não são capazes de 

manter o CL. Além do referido, as doses necessárias para éguas em anestro profundo, são 

maiores que o normal, elevando ainda mais o custo do tratamento (McKinnon & Squires, 

2007). No que respeita a éguas em época de transição, parece ser um método viável para 

induzir a ovulação (Coy et al., 1999). 

A maior parte dos estudos de superovulação bem sucedidos utilizaram EPE cru, 

preparado em laboratórios privados. Estes estudos resultaram na divulgação de taxas de 

três a quatro ovulações por égua e aproximadamente dois embriões por tentativa de recolha 

(Woods & Ginther, 1983; Palmer, 1987; Dippert et al., 1992; Scoggin et al., 2002), sendo, 

contudo, uma taxa bastante mais baixa que a possível em bovinos, ovinos e humanos 

(McKinnon & Squires, 2007). No entanto, a quantidade de FSH equina e de LH injectadas 

nem sempre eram conhecidas ou referidas e o EPE não está comercialmente disponível 

(Squires et al., 2003). Portanto, um EPE purificado, chamado FSH equina foi estudado, 

tendo-se concluído que provoca um aumento das taxas de ovulação e de recolha de 

embriões de éguas dadoras (Niswender, McCue, Alvarenga, Hardy & Squires, 2003; Raz, 

Carley, Green, Corrigan & Card, 2005; Squires et al., 2005). 

 

3.11.3 FSH equina (eFSH) 

Estudos iniciais sobre o uso de FSH (Irvine, 1981), em que se utilizou FSH suína (FSH-

P), obtiveram-se taxas de ovulação médias de 1,7 ± 0,6 contra 1,0 no grupo controlo. Outro 

estudo revelou que a FSH-P não era tão eficiente como o EPE (Squires, Garcia, Ginther, 
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Voss & Seidel, 1986). Porém estes estudos utilizavam dosagens bastante altas, entre 150 

mg e 200 mg, muitas vezes administradas duas vezes por dia (BID), entre o meio e o final 

do diestro. A Universidade de Cornell levou a cabo uma investigação em que (Squires et al., 

1986) obteve taxas de ovulação de 1,80, 1,54, e 1,50 em éguas tratadas com 8, 16 e 32 mg 

de FSH-P purificada respectivamente, comparadas com uma taxa de 1,2 nas éguas 

controlo. Segui-se um protocolo que incluía a administração de PGF2α no dia 6 pós-ovulação 

e administrações de FSH-P, a partir desse dia, BID até se detectarem folículos com 

diâmetro igual ou superior a 40mm. Infelizmente, na estação seguinte, as taxas de ovulação 

para a menor dose efectiva, quando estudada em melhor detalhe, não foram diferentes dos 

controlos (Fortune & Kimmich, 1993). 

Mais recentemente, foi posta no mercado uma forma comercial de FSH equina 

(McKinnon & Squires, 2007). Nos últimos anos, o uso desta hormona nos programas de TE, 

com o intuito de induzir superovulação em éguas, tem aumentado (Niswender, Alvarenga, 

McCue, Hardy & Squires, 2003). No entanto, uma vez mais, o seu efeito nem sempre é 

consistente ou previsível. Em alguns casos, as éguas tratadas podem ovular um único 

folículo, enquanto noutros a resposta folicular e a taxa de ovulação podem ser maiores que 

o desejado (Logan, McCue & Squires, 2006). 

Correntemente, um protocolo “padrão” da administração de eFSH para induzir 

ovulações múltiplas em éguas consiste na administração de 12.5 mg de eFSH, IM, BID, 

começando 5 a 7 dias após a ovulação (Niswender et al., 2003), sem qualquer verificação do 

tamanho dos folículos (Logan et al., 2006), e na administração de PGF2α no segundo dia da 

terapia com eFSH, para causar luteólise (Niswender, et al., 2003). Finalmente, um agente 

indutor da ovulação (OIA) é administrado quando os folículos desenvolvem um diâmetro 

igual ou superior a 35mm, sendo suspendido o tratamento com eFSH nesse dia (Logan, 

McCue, Alonso & Squires, 2007). Recentemente foi feita uma modificação deste protocolo, 

sendo incorporado um período “coast” no final do tratamento com eFSH. Este período define 

o intervalo de tempo entre esse final e a administração de um OIA, durante o qual não é 

fornecida qualquer gonadotrofina. Este período tem sido incorporado com a intenção de 

reduzir a quantidade de eFSH utilizada e para prevenir a hiperestimulação dos ovários 

(Welch et al, 2006). 

Têm sido investigadas várias maneiras de potenciar a utilização de eFSH, ao mesmo 

tempo que se tenta descobrir um modo mais racional e económico do seu uso. 

A administração de progesterona e estradiol (P + E) por 10 dias, seguida da 

administração de prostaglandina F2α, tem sido usada por vários anos para sincronizar o 

estro e a ovulação em éguas (Loy, Pemstein, O’Canna & Douglas, 1981; Taylor, Pemstein, & 

Loy, 1982). A duração do tratamento por 10 dias é suficiente, visto que, não há diferenças 

nos resultados dos protocolos de 10 e de 15 dias (Taylor et al., 1982). Esta terapia resulta 

em concentrações séricas de LH mais baixas que a terapia apenas com progesterona, 
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apesar de não suprimir as concentrações de FSH (Evans, Loy, Taylor & Barrows, 1982). 

Também se sabe que esta terapia não tem qualquer efeito negativo na fertilidade das éguas 

(Taylor et al., 1982) e já foi utilizada previamente à estimulação do desenvolvimento folicular 

com EPE (Pierson & Ginther, 1990). Mais recentemente, foi descrito que éguas tratadas 

com P + E durante 10 dias antes da terapia com eFSH apresentavam uma taxa de ovulação 

mais baixa que éguas tratadas unicamente com eFSH (Raz, Silva, Green, Corrigan, & Card, 

2005). 

Ainda mais recentemente foi reavaliado, num novo estudo, o efeito do tratamento com 

P + E na subsequente resposta ao eFSH. A hipótese testada era se o pré-tratamento com P 

+ E iria suprimir o desenvolvimento folicular, resultando numa população uniforme de 

folículos, levando a uma resposta superovulatória, ao eFSH, mais consistente (Logan et al., 

2007). Assim, foram feitos três grupos experimentais de éguas e um grupo controlo, o grupo 

1 (n = 10), em que apenas se administraram 250 µg de cloprostenol sódico 

intramuscularmente, cinco a sete dias depois detecção da primeira ovulação do ano, para 

causar luteólise e 2500 UI de hCG no dia em que era detectado um folículo com um 

diâmetro igual ou superior a 35mm e a presença de um escasso a moderado edema do 

útero. As éguas deste grupo foram avaliadas em dois ciclos cada uma, resultando num total 

de 20 ciclos. 

As éguas do grupo 2 (n = 15) receberam o tratamento “padrão” de eFSH com algumas 

alterações. O tratamento só foi iniciado quando o folículo maior apresentava um diâmetro 

entre 20 e 25mm e foi suspenso quando o maior folículo apresentava um diâmetro ≥ 35mm. 

Posteriormente foi feito um período “coast” de 36 horas, até à injecção endovenosa de 

2500UI de hCG. Às éguas dos grupos 3 e 4 (n = 8 e n = 7 respectivamente) foi realizado um 

pré-tratamento em que lhes foi administrado, intramuscularmente, um produto composto, 

com 150 mg de progesterona e 10 mg de estradiol-17β uma vez por dia, durante 10 dias. No 

final do tratamento foi injectado cloprostenol sódico a todas as éguas. O tratamento com 

eFSH foi também iniciado quando o maior folículo apresentava um diâmetro de 20 a 25 mm, 

até ao dia em que era detectado um folículo com um diâmetro ≥ 35mm. Nestes dois grupos 

a indução da ovulação foi idêntica à do grupo 1. A diferença entre o terceiro e quarto grupo 

residiu no facto do tratamento com P + E ter começado a meio do diestro, no grupo 3 e no 

início do estro, no grupo 4 (Logan et al., 2007). 

Em todos os grupos, no dia da administração de hCG, as éguas foram inseminadas 

com sémen de um de três garanhões de fertilidade conhecida, na dose de um bilião de 

espermatozóides com motilidade rectilínea progressiva. No dia seguinte as éguas foram 

inseminadas com uma dose idêntica de sémen refrigerado do mesmo garanhão. Foram 

realizadas ecografias diárias para determinar o dia da ovulação. Finalmente, os embriões 

foram recolhidos 8 dias depois da injecção de hCG, ou aproximadamente 6,5 dias depois da 

ovulação, uma vez que a finalidade foi de recolher embriões pequenos para um projecto de 
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vitrificação (Logan et al., 2007), sendo, a morfologia destes, classificada numa escala de 1 

(excelente) a 4 (mau) (McKinnon & Squires, 1988). 

Este estudo concluiu que o tratamento com P + E durante 10 dias diminui o tamanho do 

maior folículo em aproximadamente 4mm, nos dois grupos (3 e 4) de tratamento, apesar de, 

quatro das sete éguas do grupo 4 terem apresentado folículos de diâmetro superior a 25mm 

no final do tratamento. O número de folículos pré-ovulatórios e de ovulações, nas éguas 

com esta pré-terapia, foi menor que o das éguas do grupo 2. Assim, a hipótese de que a P + 

E poderia resultar numa resposta superovulatória mais consistente não foi suportada. Em 

relação à recolha de embriões, o grupo em que foram obtidos mais embriões por lavagem 

foi no segundo. Quanto às taxas de recolha de embriões, por ovulação registou-se que as 

mais elevadas ocorreram no grupo controlo e no grupo 3 com 66,7% e 60,0% 

respectivamente, seguidos do grupo 2 com 47,0% e finalmente pelo grupo 4 com 21,7%. A 

média da classificação dos embriões entre os grupos não foi significativamente diferente, 

tendo-se obtido valores de 1,3 ± 0,4, 1,3 ± 0,5, 1,4 ± 0,3 e de 1,1 ± 0,2 nos grupos 1, 2, 3 e 4 

respectivamente (Logan et al., 2007). 

Logan et al. (2007), utilizando as mesmas éguas do estudo anterior, realizaram um 

outro ensaio com o intuito de comparar as taxas de desenvolvimento folicular e de ovulação 

em éguas tratadas com 12,5 mg de eFSH BID e em éguas tratadas com 6,25 mg, também 

BID. Com esta continuação do estudo analisaram também as diferenças entre a hCG e a 

deslorelina em solução na sua eficácia em provocar a ovulação de éguas tratadas com 

eFSH. Apresentou-se a hipótese de que a administração de doses mais baixas de eFSH 

também iria provocar ovulações múltiplas, porém, a resposta folicular e a subsequente taxa 

de ovulação seria menor que a obtida quando se aplicam as dosagens “padrão” de eFSH. 

Na outra parte do estudo esperava-se que a indução da ovulação em éguas tratadas com 

eFSH seria mais eficaz com a hCG que com a agonista de GnRH, a deslorelina. Aliás, esta 

investigação adicional foi realizada para confirmar ou refutar dados prévios que defendiam 

essa teoria, nomeadamente um estudo realizado em 2003, onde foi comparada a eficácia 

dos implantes de deslorelina com a eficácia da hCG como OIA (Niswender et al., 2003), 

tendo-se obtido percentagens menores de folículos pré-ovulatórios ovulados, com a 

utilização dos implantes de deslorelina. 

As éguas utilizadas, uma vez que provieram do estudo anterior, deixaram-se passar por 

um ciclo éstrico sem qualquer tratamento. Constituíram-se quatro grupos de animais. Às 

éguas do grupo 1 (n = 10) foi realizado o tratamento de eFSH “padrão”, com a administração 

de 12,5 mg intramuscularmente, BID, e a ovulação foi provocada com 2500 UI de hCG 

endovenosa. No grupo 2 (n = 9), a hCG foi também usada como OIA mas o tratamento com 

eFSH foi realizado com uma dose menor, de 6,25 mg BID. As éguas do grupo 3 (n = 10) 

receberam o tratamento de eFSH “padrão” mas a ovulação já foi induzida com 1,5 mg de 

deslorelina injectados intramuscularmente. Ao grupo 4 (n = 9) foi aplicada a dose mais 
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pequena de eFSH seguida, também, da mesma dose de deslorelina. Neste ensaio, o 

embriões foram recolhidos ao oitavo dia após a ovulação (Logan et al., 2007). 

Concluído o estudo, constatou-se que as éguas do grupo 3, que receberam o 

tratamento de eFSH “padrão” e a deslorelina, tiveram uma percentagem de folículos pré-

ovulatórios ovulados menor que a das éguas do grupo 1, em que se usou a hCG. 

Curiosamente, não houve qualquer diferença de eficácia entre os dois fármacos para induzir 

a ovulação de folículos pré-ovulatórios, nos grupos de éguas tratados com uma dose menor 

de eFSH. No geral, éguas com três ou menos folículos pré-ovulatórios responderam melhor 

à deslorelina que éguas com 4 ou mais folículos. Especulou-se, então, a razão pela qual a 

deslorelina se revelava menos eficaz que a hCG quando as doses de eFSH aplicadas eram 

maiores e as éguas, consequentemente, tinham maior número de folículos pré-ovulatórios. 

Talvez se deva ao facto da quantidade de LH endógena, libertada em resposta à 

deslorelina, não atingir níveis tão elevados como os níveis de bio-actividade tipo LH 

atingidos com a administração de 2500 UI de hCG. Além disso, a maior quantidade de 

estrogénio segregada pelos múltiplos folículos pré-ovulatórios pode interferir com a 

quantidade de LH na pituitária ou talvez altere a libertação de LH pela pituitária em resposta 

ao agonista de GnRH. A dose mais pequena de eFSH proporcionou apenas cerca de 

metade dos folículos pré-ovulatórios, o que pode ter levado a uma menor produção de 

estrogénio, neste grupo de éguas (Logan et al., 2007). 

Porém, apesar da hCG parecer ser a hormona de escolha para a indução da ovulação 

em protocolos de superovulação, existe a controvérsia, referida acima, de quando é 

necessário inocular as éguas dadoras várias vezes na mesma estação reprodutiva. Neste 

primeiro estudo descrito acima, nesta secção (Logan et al., 2007), também foi problemática 

a escolha de que OIA utilizar. Decidiram usar a hCG após se terem apoiado em estudos 

anteriores que referiam o sucesso desta hormona como indutora da ovulação em éguas 

tratadas com eFSH (Logan et al., 2007). 

Continuando com a apresentação dos resultados deste estudo, as éguas que 

receberam maior dose de eFSH obtiveram um número de folículos pré-ovulatórios 

significantemente superior ao das éguas que foram administradas com a dose mais baixa. 

Assim, a maior taxa de ovulação foi registada no grupo 1,nas éguas que receberam 12,5 mg 

de eFSH BID, seguida de hCG. Já a percentagem mais elevada de embriões recolhidos por 

ovulação, foi obtida nas éguas tratadas com a dose mais pequena de eFSH. Éguas estas 

que, como foi referido, apresentaram uma taxa de ovulação inferior à das éguas do grupo1. 

Foi reportado que esta percentagem menor de recolha de embriões em éguas com uma 

taxa de ovulação mais elevada pode ser devida a uma interferência no transporte do oócito, 

para o oviducto, depois da ovulação (Carmo, Losinno, Aquilar, Arujo & Alvarenga, 2006). 

Também está descrito que a taxa de recolha de embriões é menor em éguas com ovulações 

duplas unilaterais, comparada com a de éguas com ovulações duplas bilaterais (Riera, 
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Roldán & Hinrichs, 2006). Desta forma, Logan et al. (2007) sugerem que a ovulação ou a 

recolha de oócito pode estar comprometida em éguas com ovulações múltiplas no mesmo 

ovário. Na literatura encontra-se também descrito que a taxa de recolha de embriões por 

ovulação baixa quando o número de folículos ovulatórios é superior a três. Como a ovulação 

nas éguas só ocorre através da fossa da ovulação, tem sido referido que a diminuição desta 

taxa está relacionado com o bloqueio físico dos folículos ao competirem entre eles para 

atingir a fossa da ovulação (Allen, 2005). Outra explicação foi referida mais recentemente e 

alega que essa diminuição é causada pela alteração do transporte do oócito através da 

acumulação excessiva de sangue coagulado na fossa da ovulação após a superovulação 

(Carmo et al., 2006). 

Este estudo indica que o tratamento com P + E antes da terapia com eFSH não 

apresenta vantagens no que respeita ao aumento das taxas de ovulação. Ficamos a saber 

que a dose “padrão” de 12,5 mg de eFSH administrada BID resulta numa maior taxa de 

ovulação que a dose mais baixa de 6,25 mg BID. Também se registou que a hCG se 

apresentou como um agente indutor da ovulação mais eficiente que a deslorelina injectável, 

em éguas que tenham recebido a dose “padrão” de eFSH. Quanto à taxa de recolha de 

embriões por ovulação revelou-se inversamente proporcional à taxa de ovulação (Logan et 

al., 2007). 

Os protocolos do tratamento com eFSH têm sido ajustados nos últimos anos, baseados 

numa maior experiência com a hormona. Um dos objectivos tem sido diminuir a quantidade 

de eFSH administrada nos programas de superovulação, mantendo, no entanto, as taxas de 

ovulação e de recolha de embriões acima das taxas das éguas controlo. Isto levou três dos 

investigadores referidos na investigação anterior (Logan et al., 2006) a realizarem um estudo 

focado em quatro métodos práticos para atingir esse efeito. Estes métodos incluíam, 

logicamente, a utilização de uma dose mais baixa de eFSH mas também o início do 

tratamento num tamanho folicular óptimo, a incorporaçao de um período “coast” e a 

aplicação de um tratamento de três dias fixos, durante a fase de desvio folicular do ciclo 

éstrico. Este estudo advém do facto de, na experiencia dos autores obtida em três épocas 

reprodutivas precedentes à data da publicação, com a utilização de eFSH terem concluído 

que a dose “padrão”, por vezes, resulta em taxas de ovulação superiores ao que é 

considerado normal (Logan et al., 2006). 

Foram realizados três estudos durante dois anos. No grupo controlo as éguas foram 

monitorizadas por ecografia transrectal, foi administrada uma única dose de hCG para 

induzir a ovulação, foram cobertas/inseminadas e posteriormente o útero foi lavado para 

recolha de embrião. No estudo 1, as éguas foram submetidas a um tratamento de eFSH 

“padrão”, com uma dose de 12,5 mg, BID, IM, porém, com algumas modificações. O 

tratamento tinha início 7 dias após a ovulação, a menos que a égua apresentasse um ou 

mais folículos com diâmetro superior a 30mm. Nesta situação, por experiência própria dos 
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investigadores, a terapia iria resultar na estimulação do crescimento de um só folículo. No 

segundo dia as éguas eram injectadas com 250 µg IM de cloprostenol sódico para causar 

luteólise. Neste caso o tratamento com eFSH só era suspenso quando 50% ou mais dos 

folículos em desenvolvimento apresentavam um diâmetro igual ou superior a 35mm. Nesse 

dia algumas éguas eram injectadas com 2500 UI de hCG e outras eram sujeitas a um 

período “coast” de 36 a 42 horas e só depois recebiam a injecção do mesmo OIA. A dose 

“padrão” de eFSH foi, no estudo 2, comparada com uma dose inferior de 6,25 mg, BID, IM. 

Neste caso o tratamento só era iniciado quando o maior folículo presente apresentava um 

diâmetro entre 20mm e 25mm, sendo administrado a dose maior a uma parte das éguas e a 

dose menor ao resto das éguas. A continuação do estudo foi idêntica à do estudo anterior, 

mas foi realizado um período “coast”, de 36 a 42 horas, a todas as éguas antes de lhes ser 

administrada hCG ou deslorelina para provocar a ovulação. O tratamento de três dias fixos 

foi aplicado num terceiro estudo. O tratamento com a dose “padrão” de eFSH começava-se 

no início do diestro quando se detectava que o maior folículo presente tinha, 

aproximadamente, 25 mm de diâmetro. Era também administrado o cloprostenol sódico no 

segundo dia. Três dias após o início da terapêutica, esta era suspensa, era feito um período 

“coast” de 36 a 42 horas e administrava-se hCG para provocar a ovulação (Logan et al., 

2006). 

A duração do período “coast” foi ditado pela disponibilidade de sémen. As éguas eram 

inseminadas com uma dose de sémen fresco de 1 bilião de espermatozóides com 

motilidade rectilínea progressiva no dia em que era administrado o OIA e com uma dose 

idêntica de sémen refrigerado no dia seguinte. Examinavam-se as éguas diariamente para 

se identificar o dia da ovulação. Os embriões eram recolhidos 6,5 a 8 dias após a ovulação, 

conforme fossem destinados a estudos de vitrificação, em que eram necessários embriões 

com menos de 250 µm de diâmetro, ou não (Logan et al., 2006). 

Em éguas que ovulam espontaneamente é esperada uma taxa de recolha de embriões 

de cerca de 0,5 embriões por ciclo (Squires, McClain, Ginther & McKinnon, 1987). Nas 

éguas controlo deste estudo foi obtida uma taxa consideravelmente alta, de 1,0 ± 0,1, tendo 

estes valores sido explicados pelo facto de se ter recorrido à utilização de éguas jovens e 

férteis e a sémen fresco de garanhões conhecidos (Logan et al., 2006). 

Em protocolos deste género, a primeira questão a ser resolvida deve ser o dia em que 

se inicia o tratamento. Como já foi referido, o protocolo original sugere que a terapia deve 

ser iniciada 5 a 7 dias após a ovulação, independentemente do tamanho dos folículos. Neste 

estudo, tal não acontece, pelas razões acima referidas. Sabe-se também que é ineficiente 

começar o tratamento se os maiores folículos presentes têm um diâmetro de apenas 10 a 15 

mm. Por si só, a égua, irá promover o desenvolvimento folicular com a secreção de FSH 

endógeno, durante a que foi denominada de fase de crescimento folicular comum (Gastal, 

Gastal, Beg & Ginther, 2004). Iniciando a terapia com eFSH exógena quando os folículos 
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apresentam um diâmetro aproximado de 25mm irá poupar dois dias de tratamento, não 

apresentando qualquer efeito adverso na taxa de ovulação (Logan et al., 2006). 

Durante o período “coast” os folículos continuam-se a desenvolver. Teoricamente, 

descontinuando o tratamento com eFSH quando os folículos apresentam um diâmetro 

superior a 32 mm, irá reduzir o número de dias de tratamentos. Além de que, a suspensão 

deste, um dia antes da administração de hCG, não irá afectar negativamente as taxas de 

ovulação. No primeiro estudo, a tentativa de diminuir a duração do tratamento com a 

introdução de um período “coast”, não foi conseguida, uma vez que não houve diferenças 

significativas nos períodos de tratamento entre os dois grupos de éguas (Logan et al., 2006).  

No segundo estudo obtiveram-se taxas de ovulação, por ciclo, maiores nas éguas 

tratadas com a dose maior de eFSH, tendo-se registado uma taxa de 4,9 ± 0,6 neste grupo 

e uma taxa de 2,1 ± 0,2 nas éguas que receberam a dose menor. Quanto à taxa de recolha 

de embriões por ciclo, não se registaram diferenças significativas entre os dois grupos 

tendo-se obtido uma taxa de 1,8 ± 0,4 nas éguas que receberam a dose maior e uma taxa 

de 1,8 ± 0,3 nas outras. Neste campo, são necessárias mais investigações para definir a 

dose mínima efectiva de eFSH e para avaliar os regimes de administração. Das dezoito 

éguas tratadas com a dose menor de eFSH, doze (66,7%) tiveram ovulações múltiplas e foi 

possível recolher embriões de dezasseis (88,9%) delas. Uma vez mais, verificou-se uma 

maior taxa de ovulação nas éguas que receberam hCG como indutor da ovulação, em 

comparação com as que receberam deslorelina, com uma diferença de 5,0 ± 1,3 para 2,3 ± 

0,3 ovulações por ciclo (Logan et al., 2006). 

No terceiro estudo o objectivo era fornecer, com uma gonadotrofina exógena, um 

reforço durante a fase de desvio folicular do ciclo éstrico. Este desvio folicular ocorre no fim 

da fase de crescimento folicular comum e representa o ponto em que o futuro folículo 

dominante se continua a desenvolver enquanto os mais pequenos e subordinados regridem, 

num ciclo normal. Este desvio ocorre quando o folículo maior tem entre 22 e 25 mm de 

diâmetro (Ginther, Beg, Donadeu & Bergfelt, 2003). Com o reforço de eFSH exógena 

fornecido pretendia-se estimular um desenvolvimento folicular contínuo durante um limitado 

período de tempo, face a um declínio da concentração de FSH endógena. Desta forma foi 

possível reduzir o tempo da terapia com eFSH, obtendo-se uma taxa de ovulações por ciclo 

de 3,8 ± 0,8. A taxa de recolha de embriões por ciclo foi mais baixa do que o esperado, 

tendo-se apenas conseguido um valor de 0,8 ± 0,3. Esta taxa tão baixa foi atribuída ao facto 

de ter sido neste grupo que se recolheram os embriões para vitrificar, 6,5 dias após a 

ovulação (Logan et al., 2006). 

Com este estudo é possível concluir que a aplicação de uma terapia por três a quatro 

dias com a dose “padrão” de eFSH, num momento em que os folículos estão em 

crescimento e o seu diâmetro se aproxima de 25mm e aplicando um período “coast” de 36 a 
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48 horas antes de ser administrada a hCG, vai reduzir o seu uso e custo, mantendo taxas de 

ovulação e de recolha de embriões aceitáveis (Logan et al., 2006). 

Na medida em que há pouca informação sobre a taxa de gestação pós-transferência de 

embriões de dadoras submetidas a protocolos de superovulação com eFSH foi realizado um 

outro estudo que analisou esses dados. Os objectivos desta outra investigação eram 

analisar os efeitos da eFSH nas taxas de ovulação e de recolha de embriões (que não vão 

ser referidos no presente documento), na qualidade do embrião e na subsequente taxa de 

gestação das éguas receptoras (Raz et al., 2006). 

Utilizaram-se as mesmas doze éguas dadoras para a realização da totalidade do 

estudo. O primeiro ciclo serviu como controlo e no segundo ciclo as éguas foram submetidas 

ao tratamento com eFSH. Não houve, portanto, qualquer ciclo sem tratamentos entre os 

dois. No ciclo controlo foi realizado um pré-tratamento P + E, na medida em que este 

protocolo de sincronização é muito utilizado na prática privada e tem mostrado boa 

sincronização do estro e das ovulações das dadoras e receptoras. Após o ciclo controlo, 

recolheram-se os embriões no oitavo dia após a ovulação e, de seguida injectaram-se 5 mg 

de PGF2α subcutânea ou intramuscular. No ciclo seguinte foi feito o tratamento de eFSH 

com 12,5 mg IM, BID. As éguas dadoras com acumulação de líquido intra-uterino antes ou 

depois da deposição do sémen no útero foram tratadas diariamente com uma lavagem 

uterina com uma solução salina e antibióticos até três dias pós ovulação, ou até ser 

necessário. Neste segundo ciclo os embriões também foram colhidos no oitavo dia. Os 

embriões colhidos eram classificados segundo a sua qualidade (McKinnon & Squires, 1988) 

e era feita uma identificação subjectiva da idade de acordo com o seu estadio e tamanho. 

Os embriões foram lavados com o meio Vigro e ficaram mergulhados nele apenas por uma 

hora, à temperatura ambiente, antes de serem transferidos para uma dadora. A 

transferência foi realizada com uma técnica não-cirúrgica, através de um acesso 

transcervical. Duas a três receptoras foram sincronizadas com cada dadora. Para alinhar as 

ovulações com as dadoras, as receptoras eram submetidas a tratamentos com P + E ou 

PGF2α (Raz et al., 2005). Desde que estas éguas ovulassem num intervalo de tempo de dois 

dias antes a dois dias depois da égua dadora, eram utilizadas como receptoras. O 

diagnóstico de gestação das receptoras era realizado aos 14 dias pós-ovulação da dadora, 

através de ultrasonografia transrectal (Raz et al., 2006). 

Registou-se uma idade embrionária média significativamente diferente entre os dois 

ciclos, tendo-se obtido embriões de idade média de 8 dias no ciclo controlo e de 7 dias no 

ciclo das éguas tratadas com eFSH. Isto é explicado pelo facto de os embriões terem sido 

recolhidos 8 dias após a primeira ovulação ser detectada. Ou seja, significa que ocorreram 

ovulações adicionais durante as 24 a 48 horas seguintes, levando ao aparecimento de 

embriões mais jovens (Raz et al., 2006). 
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Obteve-se uma qualidade embrionária média de 1,8 (boa a excelente) no ciclo controlo 

e de 2,7 (razoável a boa) no ciclo com tratamento (p = 0.0620). Estes valores são inferiores 

aos do estudo apresentado mais acima (Logan, McCue, Alonso & Squires, 2007), assim 

como também são menos favoráveis que os de um outro estudo, porém, neste último, os 

resultados não foram comparados com os de um grupo controlo sem tratamento de eFSH 

(Raz et al., 2005). Esta qualidade inferior pode ter ocorrido por acaso, mas também pode ser 

explicada por uma possível inflamação persistente pós cobrição, pela recolha embrionária 

recente ou pelo tratamento. Com já foi referido, embriões classificados como de qualidade 

inferior apresentam uma viabilidade comprometida (Raz et al., 2006). Está demonstrado 

que, noutras espécies, a estimulação ovárica para a superovulação tem impacto na 

quantidade e na qualidade embrionárias (Edwards, Kind, Armstrong & Thompson, 2005). Em 

vacas, a grande taxa de recolha de embriões, com a utilização de protocolos de 

superovulação, torna a técnica económica. Todavia, tem sido sugerido que, nestes animais, 

a super-estimulação ovárica provoca algum efeito nos oócitos, no transporte e na 

capacitação do sémen, na fertilização, na maturação no oviducto e no desenvolvimento 

embrionário. Estes podem ser os efeitos que ocorrem nas éguas submetidas a este tipo de 

protocolos. Serão, assim, necessários mais estudos para se conhecer o efeito que o 

tratamento com eFSH tem sobre o ambiente ovárico, do oviducto e uterino (Raz et al., 

2006). 

Quanto às taxas de gestação das éguas receptoras por embrião transferido, foram 

obtidos valores normais, nas transferências do ciclo controlo, enquanto que as 

transferências de éguas tratadas com eFSH resultaram em taxas de gestação, por embrião 

transferido, inferiores às esperadas. No entanto, entre os dois ciclos, as taxas não foram 

significativamente diferentes. As percentagens de gestação das receptoras, por ciclo de 

égua dadora obtiveram valores mais elevados no ciclo sujeito a tratamento com eFSH, 

41,7% em contraste com uma percentagem de 33,3% no ciclo controlo, porém, aqui as 

diferenças também não foram significativas. Com base na grande quantidade de folículos 

presentes no momento da administração de hCG e nas elevadas taxas de recolha de 

embriões que se obtiveram das éguas tratadas com eFSH, não se esperavam estas taxas, 

que quase não diferem de um ciclo para o outro. Isto foi atribuído aos efeitos negativos nos 

resultados da segunda lavagem para recolha de embrião, provocados por todos os passos 

do primeiro ciclo até à primeira lavagem, tais como a grande incidência de acumulação de 

líquido no útero após a cobrição e a boa resposta das éguas controlo ao tratamento de 

sincronização e à hCG. Também importantes e relacionados com estes resultados menos 

favoráveis são os factores de qualidade das éguas dadoras e receptoras, o pequeno 

tamanho da amostra e o efeito directo ou indirecto da eFSH nos tecidos do tracto 

reprodutivo ou nos embriões (Raz et al., 2006). 
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Anteriormente a este estudo, alguns dos autores tinham publicado taxas diferentes, 

resultantes de uma outra investigação, com a obtenção de 27% e 46% de receptoras 

gestantes de embriões transferidos de dadoras tratadas com um protocolo de PGF2α e eFSH 

e com um protocolo de P + E e eFSH, respectivamente. Nesse estudo obteve-se, no geral, 

uma taxa de 38% de receptoras gestantes por dadora (Raz et al., 2005). Taxas ainda mais 

promissoras foram obtidas com a descongelação de embriões vitrificados, obtidos de éguas 

tratadas com eFSH e previamente seleccionados segundo a sua qualidade, com valores 

entre 65% e 75% de receptoras gestantes por dadora (Hudson, Welch, Squires, Carnevale & 

McCue, 2005). 

É necessário avaliar a taxa de custo-benefício no desenvolvimento destes protocolos de 

superovulação para se determinar o seu efeito na eficiência reprodutiva (Raz et al., 2006). 

 

3.11.4 Vacinação contra a Inibina 

O folículo dominante, para manter a sua condição como tal, produz substâncias que 

inibem o desenvolvimento de outros folículos antrais. Uma delas é a inibina, uma hormona 

peptídica produzida pelas células da granulosa e que inibe a secreção de FSH. O folículo 

dominante, como possui um número de receptores de FSH superior ao dos folículos 

concorrentes, consegue compensar as baixas concentrações dessa hormona e continua o 

seu crescimento (Cunningham, 2004a). A inibina e a FSH estão inversamente relacionadas 

em todas as fases do ciclo. O aumento das concentrações de FSH, com a imunização 

contra a inibina, através da vacinação de vacas e ovelhas contra a subunidade alfa da 

respectiva inibina tem aumentado as taxas de ovulação nas respectivas espécies (McKinnon 

& Squires, 2007). 

Realizou-se um protocolo em que as éguas foram imunizadas no dia 0 e no dia 35. 

Obtiveram-se taxas de ovulação de 1,86 por ciclo entre as duas inoculações e de 2,29 no 

ciclo após a segunda vacinação. Em contraste obtiveram-se taxas de 1,2 ovulações por ciclo 

nos grupos controlo e no grupo estudado, antes da imunização (McKinnon et al., 1992). 

Numa outra experiência, vacinaram-se éguas que estavam a ciclar normalmente, cinco 

vezes, com intervalos de três semanas. Os resultados reforçaram os do outro estudo, uma 

vez que foram bastante semelhantes. Nesta última investigação referida realizou-se, ainda, 

a recolha de embriões resultando numa taxa de 1,6 contra 0,7 embriões por ciclo em éguas 

imunizadas e controlo, respectivamente (McCue et al., 1992). Também já foi realizada a 

imunização passiva de éguas contra a inibina, tendo igualmente resultado num aumento da 

taxa de ovulação, embora este aumento não tenha sido tão pronunciado como a imunização 

activa e tenham ocorrido alguns efeitos secundários como hipersensibilidade e, num dos 

animais, morte (McCue, Hughes & Lasley, 1993). 



 61 

A imunização contra a inibina tem mostrado alguns sucessos, embora não tenha 

resultado num grande número de ovulações (McKinnon & Squires, 2007). 
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4. OBJECTIVOS 

O objectivo geral deste ensaio consistiu na aplicação de uma técnica de transferência 

de embriões em éguas de modo a obter gestações viáveis, aumentando, desta forma, a 

descendência das éguas dadoras. 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 ANIMAIS 

Foram utilizadas seis éguas dadoras, Puro-Sangue Lusitano, nas quais se procedeu a 

dez tentativas de recolha de embrião. As TE foram realizadas em dois locais diferentes. No 

primeiro local, utilizou-se uma dadora com 12 anos e duas receptoras, Puro-Sangue 

Lusitano, uma com 7 e outra com 8 anos, apresentando todas uma boa condição corporal. 

Nesta dadora foram realizadas duas tentativas de recolha, uma no início de Dezembro de 

2007 e outra em Janeiro de 2008. No segundo local foram efectuadas oito lavagens uterinas 

para recolha de embriões em cinco éguas dadoras, durante os meses de Março a Abril de 

2008. As éguas tinham idades de 4, 6, 8, 18 e 26 anos e apresentavam boa condição 

corporal, com excepção da última que apresentava algum grau de magreza. Na égua com 

18 anos realizaram-se duas tentativas de recolha, na égua mais velha foram realizadas três 

tentativas, enquanto que nas outras apenas se realizou uma tentativa em cada égua. Este 

segundo cliente tinha 6 receptoras Puro-Sangue Lusitano, de idades compreendidas entre 

os 4 e os 15 anos. Nos dois locais, as éguas dadoras estavam junto com as receptoras. 

 

5.2 EXAME GINECOLÓGICO 

Os exames das éguas foram agendados segundo o tamanho dos folículos que 

apresentavam. Eram realizados por palpação transrectal com um ecógrafo Sonovet 

equipado com uma sonda de 5 MHz. 

 

5.3 SINCRONIZAÇÃO DO ESTRO E DA OVULAÇÃO 

As hormonas administradas para sincronização do estro e ovulação foram o dinoprost e 

a hCG. O dinoprost foi administrado, na dose de 10 mg/animal, por via IM, quando as éguas 

apresentavam um corpo lúteo, sendo administrado no mesmo dia à dadora e às receptoras. 

Para induzir a ovulação foi administrado hCG, na dose de 3000 UI/animal, por via 

endovenosa, quando se identificava um folículo com diâmetro igual ou superior a 35mm e se 

a égua dadora e uma receptora estavam na mesma situação. Isto é, nas situações em que 
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uma delas apresentou o maior folículo com um diâmetro inferior a 35 mm esperou-se pelo 

dia seguinte para administrar hCG às duas no mesmo dia. 

 

5.4 OUTROS TRATAMENTOS HORMONAIS 

Quando, no dia da administração da hCG, as éguas apresentaram um edema 

endometrial de moderado a grande, foram administrados 500 µg de cloprostenol sódico 

intramuscularmente para provocar a contracção do miométrio, na tentativa de ajudar a 

reduzir esse edema excessivo para a altura do ciclo, uma vez que as éguas podiam não o 

conseguir por si só. 

 

5.5 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DAS DADORAS 

Antes de se proceder à recolha de sémen dos garanhões, no dia seguinte à 

administração de hCG, as éguas foram examinadas e nenhuma delas tinha ainda ovulado. 

As éguas dadoras foram inseminadas, com sémen fresco, de dois garanhões com 

fertilidade reconhecida. No dia a seguir à IA, as éguas dadoras e receptoras foram 

examinadas e todas haviam já ovulado. 

 

5.6 TÉCNICA 

5.6.1 Recolha de embriões 

Foi admitido que todas a éguas ovularam 36 horas depois da administração de hCG. 

Desta forma, todas as recolhas de embriões foram realizadas 7,5 dias após a ovulação. 

Para a recolha, as éguas dadoras foram colocadas num tronco ou numa manga e 

contidas de maneira adequada. Antes de se proceder à lavagem retiraram-se as fezes do 

recto das éguas, enrolou-se uma ligadura vetrap®, da base para a ponta, à volta da cauda e 

depois manteve-se esta levantada ao longo de toda a recolha. A vulva, o ânus e toda a zona 

do períneo foram lavados com os maiores padrões de higiene possíveis. 

Para se proceder à lavagem da égua utilizaram-se garrafas de 1 litro de lactato de 

ringer (LR), aquecidas a 37º C. Colocou-se um cateter de foley, estéril, através do cérvix da 

égua, com a mão e o braço protegidos com uma luva obstétrica, estéril, insuflou-se o balão 

e puxou-se ligeiramente o cateter, de maneira a ocluir o óstio cervical interno. À ponta 

externa do cateter de foley foi conectado um tubo de lavagem uterina, estéril, que por sua 

vez foi conectado à garrafa de LR. Deixou-se escorrer o líquido por gravidade até esvaziar 

uma garrafa. Neste momento fechou-se o tubo com o auxílio de uma mola que já vem, do 

fabricante, colocada à volta do tubo. De seguida, o tubo foi desconectado da garrafa, com 
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cuidado para não deixar derramar o LR de dentro do tubo, e conectou-se ao filtro. 

Posicionou-se o filtro num plano inferior ao do útero da égua, para que o líquido pudesse ser 

retirado por gravidade. Abriu-se a mola e o líquido escorreu, pelo filtro, para um recipiente 

graduado, de maneira a medir a quantidade de líquido recolhida. Quando se tinha 

conseguido retirar uma quantidade aproximada de líquido equivalente à que se tinha posto 

dentro do útero, a mola foi novamente fechada. Realizaram-se sistematicamente 4 lavagens, 

com um litro de LR cada uma. De cada vez que se repetiu a lavagem, o tubo de lavagem foi 

desconectado do filtro, desta vez ainda com mais cuidado para não derramar qualquer 

quantidade de líquido, e conectado a uma garrafa de LR nova. Antes de se proceder à 

recolha do último litro de líquido de dentro da égua, o Médico Veterinário, que realizou as 

transferências, retirou a mão de dentro da vagina e colou-a no recto para massajar o útero, 

na tentativa de ajudar a recolher todo o líquido. Nunca se administrou ocitocina para ajudar 

a retirar a última quantidade de soro, porque as éguas não consentiam as injecções de 

forma calma. No final da recolha administrou-se sempre dinoprost, na dose de 10 

mg/animal, IM, para provocar a luteólise. 

Foram utilizados filtros como os da Figura 6, não havendo, assim, a preocupação de 

fechar a mola do tubo de lavagem antes de todo o líquido escorrer de dentro do filtro e o 

embrião foi procurado directamente no recipiente do filtro. 

 

5.6.2 Procura, lavagem e classificação dos embriões 

Os embriões foram procurados com o auxílio de uma lupa com uma ampliação de 8x. 

Quando localizado, o embrião foi transferido com uma palhinha de 0,5 ml, acoplada a uma 

micropipeta (Figura 13), para uma placa estéril de quatro poços (Figura 7), para ser lavado. 

Foi colocado meio de lavagem, com tampão zwitterion e 20 g/L de albumina de soro bovino, 

em todos os poços antes do embrião ser transferido para um deles. Passou-se o embrião, 

uma vez por cada pocilho, para se proceder à lavagem. No fim deste procedimento, a 

qualidade dos embriões foi classificada segundo a escala de McKinnon & Squires (1988). 

 

Figura 13 – Micropipeta usada para ajudar a carregar os embriões nas palhinhas ou 

minipalhinhas. 
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5.6.3 Escolha das receptoras 

As éguas receptoras foram escolhidas consoante o dia da ovulação. Uma vez que, em 

todas as transferências, apenas dispúnhamos de uma receptora com uma ovulação 

sincronizada com a dadora, não foi avaliada a qualidade do tónus uterino das receptoras. 

 

5.6.4 Transferência do embrião 

Os embriões foram acondicionados em palhinhas de 0,5 ml, como demonstrado mais 

acima (Figura 8), que por sua vez foram colocadas em pistolets de transferência. Os 

pistolets de transferência eram revestidos por uma bainha com ponta de descarga bilateral 

(Figura 10) 

As éguas receptoras foram preparadas da mesma forma que as dadoras para a 

lavagem uterina. O Médico Veterinário, com uma luva obstétrica, estéril, introduziu o pistolet 

pela vulva, até à entrada do cérvix. Neste momento a mão foi retirada da vulva e colocada 

pelo recto, para ajudar a ponta do pistolet a atravessar o cérvix. Os embriões foram 

colocados no corpo do útero. 

O diagnóstico de gestação, às receptoras, foi realizado 8 dias após a TE. Foi 

adminstrado dinoprost, na dose de 10 mg/animal, IM, para provocar luteólise às receptoras 

que não ficaram gestantes. 

 

6. RESULTADOS 

No primeiro local realizaram-se duas tentativas de recolha. Apenas na segunda se 

obteve um embrião. Depois de ter sido lavado, o embrião foi classificado como um 

blastocisto expandido de grau 1. O embrião foi colocado na receptora, à qual se fez o 

diagnóstico de gestação 8 dias depois. Infelizmente o diagnóstico de gestação foi negativo. 

A égua receptora voltou a ser examinada dois dias depois mas confirmou-se que não estava 

gestante. 

No segundo local os resultados ainda foram mais desfavoráveis. Apenas se obteve um 

embrião na terceira lavagem da égua mais velha. Esta égua, no dia a seguir à primeira IA, 

apresentou líquido uterino, com uma dimensão superior a 2 cm, tendo sido sujeita a uma 

lavagem uterina com 2 litros de lactato de ringer, à temperatura ambiente, seguida de uma 

injecção de ocitocina, na dose de 20 UI, por via endovenosa. A égua só voltou a ser 

examinada no dia da transferência, uma vez que é uma égua que está no campo, com as 

outras, e o proprietário mostrou-se relutante em recolher as éguas todas, durante tantos dias 

seguidos, só para se colocar uma na manga, para ser submetida a uma lavagem uterina ou 

simplesmente injectada com ocitocina. No dia da primeira recolha a égua ainda apresentava 

uma pequena quantidade de líquido no útero, com uma dimensão aproximada de 1 cm. Esta 
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égua idosa, em todos os exames pré-inseminação artificial, apresentou-se com um útero 

normal, sem líquido e com um edema endometrial adequado, perto da ovulação. Porém, 

como se constatou que apresentava esta reacção inflamatória ao sémen, nas duas 

inseminações artificiais seguintes para as respectivas recolhas de embrião, procedeu-se a 

uma lavagem uterina, idêntica, 5 horas após a IA e outra lavagem no dia seguinte. No 

entanto, foram apenas realizadas estas duas lavagens uterinas, não tendo sido injectada 

qualquer dose de ocitocina nos dias subsequentes pela razão apresentada atrás. Tanto no 

dia da segunda tentativa de recolha de embrião, como no dia da terceira tentativa, a égua 

apresentou-se sempre com líquido no útero, com uma dimensão aproximada de 1 cm. O 

embrião recolhido à terceira tentativa apresentou um atraso no desenvolvimento e foi 

classificado como jovem blastocisto de grau 3. 

A receptora foi examinada 8 dias depois e não estava gestante. Mais uma vez voltou a 

examinar-se a égua dois dias mais tarde, tendo-se confirmado o diagnóstico de gestação 

negativo. 

As quatro éguas das quais não se conseguiu retirar qualquer embrião, no ciclo 

seguinte, foram cobertas por monta natural, apenas uma vez, no dia a seguir à 

administração de hCG e ficaram todas gestantes. 

 

7. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

No primeiro local não foi encontrada nenhuma razão explícita para a receptora não ter 

ficado gestante. O embrião apresentava um bom grau de desenvolvimento, não tinha 

qualquer anomalia morfológica e todos os passos da técnica correram da melhor maneira 

possível, sem nenhum contratempo. Foi sugerido, para uma terceira tentativa, que a égua 

receptora deveria ovular um a dois dias depois da égua dadora. Porém, o proprietário optou 

por não realizar mais nenhuma tentativa. 

Em relação à égua com 26 anos, no segundo local, foi sugerido que o atraso no 

desenvolvimento embrionário terá levado a uma diminuição da capacidade deste em 

interagir com o endométrio da égua receptora (Foss & Crane, 2004) resultando no não 

estabelecimento de gestação. Este desenvolvimento retardado pode ter sido devido a 

defeitos intrínsecos do embrião ou à exposição a um ambiente pouco favorável no oviducto 

e no útero (Ginther, 1992). Sabemos que este ambiente desfavorável foi um dos factores, já 

que, a égua sempre apresentou maiores ou menores quantidades de fluido intra-uterino. É 

possível que tenham ocorrido defeitos intrínsecos do próprio embrião, uma vez que, é uma 

égua velha e está descrito o aumento de anomalias dos oócitos nestas éguas (Carnevale et 

al., 1999). 
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Além dos factores referidos, o embrião obteve uma classificação de grau 3, o que 

também poderá explicar a não obtenção de gestação na égua receptora (Carnevale et al., 

2000). 

Pensamos que a condição corporal diminuída da dadora, pode também ter influenciado 

a viabilidade do embrião. 

Quando este embrião foi transferido para a égua receptora, esta já havia ovulado há 7,5 

dias. Apesar de ter sido atribuída, nesta transferência, uma importância mínima a este dado, 

pode também ter influenciado o não estabelecimento da gestação (Carnevale et al., 2000). 

As taxas de sucesso deste trabalho foram bastante baixas e foram atribuídas, além do 

que já foi referido, ao pequeno tamanho da amostra. 

Ensaios futuros deverão ser realizados para se tentar optimizar estas taxas. Sugerimos 

que, de futuro, sejam utilizadas receptoras que tenham ovulado apenas há 5 ou 6 dias. 

Deverá também ser realizado um esforço para se terem pelo menos três receptoras nesta 

situação para que seja possível escolher a égua que, entre elas, apresente melhor 

qualidade de tónus uterino. Sugerimos também que éguas dadoras que apresentem uma 

reacção inflamatória ao sémen, idêntica à descrita, sejam melhor acompanhadas. Conforme 

seja necessário devem receber administrações periódicas de ocitocina na dose de 20 

UI/animal, por via IM, se o líquido, no exame ecográfico do útero apresentar uma dimensão 

inferior a 2 cm. Por outro lado, se a dimensão do líquido for superior a 2 cm deve-se 

proceder à lavagem uterina com lactato de ringer, aquecido a 37º C. Estas lavagens podem 

ser realizadas desde 4 horas após a inseminação ou monta natural até, se necessário, dois 

dias após a ovulação (Pycock, 2007). No final das lavagens podem ser colocados, no lúmen 

uterino, 25 ml de uma solução antibiótica de largo espectro com 1 g de sulfato de neomicina, 

40 000 UI de polimixina B, 600 mg de furaltadona e 5 x 106 UI de benzilpenicilina cristalizada 

(Pycock, 2007). Também sugerimos que a cobrição por monta natural ou inseminação da 

égua seja realizada no dia da administração do hCG. Se o sémen for de boa qualidade, 

como era o dos dois garanhões utilizados no ensaio descrito, os espermatozóides são 

viáveis, no útero, por 48 a 72 horas. Esta inseminação antecipada faz com que o líquido seja 

drenado durante mais tempo através do cérvix, ainda aberto no final do estro, e ainda se tira 

partido da resistência natural do tracto reprodutivo à inflamação durante o estro. Desta 

maneira também é possível realizar mais de uma lavagem uterina antes do final do estro, 

enquanto o cérvix está aberto. Conclui-se, assim, que esta inseminação antecipada é 

principalmente importante porque durante o diestro o cérvix já está fechado, não havendo 

drenagem natural do líquido intra-uterino, a resistência do tracto reprodutivo está diminuída 

e porque o útero responde pior à ocitocina devido ao aumento da progesterona circulante 

(Pycock, 2007). 

Para finalizar, sugerimos ainda que as lavagens para recolha dos embriões sejam 

realizadas com uma solução salina fosfato-tamponada Dulbecco contendo 1% (v/v) de soro 
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de vitelo recém-nascido ou de soro fetal de vitelo (Blanchard et al., 2003), em vez de se 

utilizar o LR, já que, ao lavar o útero com LR os embriões podem ficar presos no tubo de 

lavagem (Stout, comunicação pessoal). 

Em Portugal espera-se que esta técnica seja cada vez mais solicitada pelos criadores 

de cavalos e reconhecida pelo seu livro genealógico, como método para uma melhoria 

genética mais acentuada sobre as fêmeas de mérito genético reconhecido. 

Por outro lado, é necessário que se desenvolvam mais equipas a trabalhar neste 

domínio de forma a que haja mais casuística e possam ser tratados e debatidos mais dados 

sobre esta tecnologia ainda pouco desenvolvida em Portugal. 
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