
TÍTULO: Factores intervenientes na eficiência de programas de transferência de 

embriões: a égua dadora idosa 

 

RESUMO: 

As éguas dadoras são o coração de qualquer programa de transferência de embriões. 

As éguas idosas são uma constante neste tipo de programas, uma vez que são estas 

que já deram provas do seu valor e que já têm descendentes que demonstram a sua 

qualidade. Os objectivos deste trabalho foram avaliar os parâmetros reprodutivos que 

afectam a eficiência de um programa de transferência de embriões e compreender a 

importância da égua dadora idosa neste tipo de programas. Foram analisados os 

dados de um centro de produção de embriões de grande escala, localizado na 

Argentina, ao longo de 3 épocas reprodutivas. Os parâmetros reprodutivos analisados 

foram: taxa de ovulação, taxa de embriões recolhidos, eficiência da recolha, taxa de 

gestação e taxa de mortalidade embrionária. As variáveis contínuas foram analisadas 

por GLM / MANOVA e as variáveis categóricas pelo teste de Qui-quadrado, tendo sido 

utilizado o limiar de p < 0,05 para estabelecer as diferenças significativas. A categoria 

égua idosa afectou significativa e negativamente a taxa de embriões recolhidos, a 

eficiência da recolha e a taxa de gestação. Em contrapartida, a taxa de ovulação e a 

taxa de mortalidade embrionária foram afectadas significativa e positivamente. 

Também a incidência de folículos hemorrágicos anovulatórios, de endometrite pós 

inseminação artificial e de ovulações múltiplas foi significativamente maior na categoria 

égua idosa do que na categoria égua jovem. Conclui-se que a égua dadora idosa 

representa uma das variáveis mais importantes a ter em consideração na eficiência de 

um programa de transferência de embriões. Nesta categoria de éguas torna-se 

relevante a monitorização antes e após a inseminação artificial para identificação dos 

casos de reacção inflamatória endometrial e sua terapêutica, antes da recolha de 

embriões. 
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