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RESUMO 

 

 

 

A raça Mangalarga Marchador é muito popular no Brasil, porém 
existem poucas informações sobre o padrão da genitália interna dos 
garanhões. No intuito de buscar dados para complementar os 
conhecimentos sobre estes animais, o presente trabalho utilizou a 
ultrassonografia por meio de transdutor linear para avaliação 
transretal das glândulas anexas. Foram observadas as glândulas 
bulbouretrais, vesiculares, próstata e ampola de 111 garanhões nos 
estados de Minas Gerais e Espírito Santo, dividindo-os em 3 grupos 
por idade: grupo 1 era composto por animais de 2 a 3 anos; grupo 2 
por animais de 4 a 6 anos; grupo 3 por animais de mais de 7 anos. 
Foi constatado que, todos os parâmentros foram crescentes 
conforme a idade dos animais também aumentava, com exceção da 
glândula bulbouretral esquerda, no qual o comprimento nos animais 
do grupo 2 foi menor do que nos animais do grupo 1. Conclui-se que 
foram coletados dados muito importantes para estabelecimento do 
padrão da genitália interna de garanhões Mangalarga Marchador. 
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ABSTRACT 

The Mangalarga Marchador is very popular in Brazil, but little 

information exist about the pattern of the internal genitalia of 

stallions. In order to fetch data to complement the knowledge about 

these animals, the present study used linear transducer 

ultrassonography through transrectal evaluation to characterize 

accessory glands. The bulbourethral glands, seminal vesicle, 

prostate and apulla of 111 stallions were observed  in the states of 

Minas Gerais and Espírito Santo, dividing them into three groups by 

age: group 1 consisted in animals of 2 to 3 years; Group 2 animals 

in 4 to 6 years; Group 3 animals for over 7 years. It was found that 

all parameter settings have been increasing as the animals age also 

increased, except for the left bulbourethral gland, in wich the length 

in group 2 was lower than in group 1. It is concluded that the 

collected data were very important for the establishment of standart 

internal genitalia of Mangalarga Marchador stallions. 

The "foal heat" is being used to maximize the use of  recipient mares in embryo transfer program.  The foal-hest is a ovulatory and when the uterine involution is adequate, the pregnancy is possible. Take into account the equine pregnancy is long and equines are seasonal breeders , the use of such heat is needs to be considered.. In the breeding season2014/2015 the pregnancy rate of recipient mares of the Haras Lagloria inovulated during the foal heat was was 73,07% . So foal heat should be considered as an option to be used in a embryo transfer program in horses. 
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Concluímos então, que o experimento teve um resultado satisfatório, 
pois nos permitiu avaliar as características de um grande número de 
animais, podendo assim auxiliar a estabelecer o padrão morfométrico 
para o aparelho reprodutivo da raça Mangalarga Marchador. 

De acordo com a Tabela 1, foi observado que não houve diferenças 
significativas nas médias e desvios-padrão entre os lados direito e 
esquerdo de todas as glândulas. No entanto, se pode observar que 
há uma diferença significativa ao se comparar entre os grupos, sendo 
que o grupo 1 apresenta as menores medidas em todas as glândulas, 
que aumentam gradativamente nos grupos 2 e 3. Com exceção no 
comprimento da bulbouretral esquerda, onde o grupo 2 possui 
medidas menores em relação ao grupo 1, no entanto ambos os grupo 
se mantiveram abaixo do grupo 3. INTRODUÇÃO 

Para avaliação morfométrica foi utilizado o aparelho de ultrassom 
Mindray DP Vet 2200, equipado com transdutor linear transretal de 
5MHz. Foram avaliadas as glândulas bulbouretrais, vesiculares, 
próstata e ampola, utilizando dados de comprimento, altura e largura. 

A raça Mangalarga Marchador é uma das raças mais difundidas pelo 
país, sendo que o garanhão é explorado tanto como cavalo de sela 
quanto reprodutor. No entanto, a falta de informações sobre o seu 
padrão biométrico torna difícil a avaliação de diversas alterações no 
aparelho reprodutor destes animais, já que não se tem um 
parâmetro para esta comparação dentro da raça. O objetivo deste 
trabalho é de estabelecer um padrão morfométrico para a genitália 
interna dos garanhões Mangalarga Marchador através da 
ultrassonografia, a fim de funcionar como base para avaliação do 
potencial reprodutivo destes animais, identificando os que são 
superiores ou inferiores dentro da raça. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Geral 
Bulbouretral D 

– largura 
30,7 ± 3,61a 30,7 ± 4,21b 36,4 ± 6,81c 32,8 ±5,9 

Bulbouretral D 
– altura 

15,8 ± 3,02a 18,4 ± 2,62b 21,6 ± 4,02c 19,0 ± 4,0 

Bulbouretral E 
– largura 

30,4 ± 3,81a 29,9 ± 4,21b 35,5 ± 6,01c 32,1 ± 5,5 

Bulbouretral E 
– altura 

15,6 ± 2,22a 18,5 ± 2,52b 21,8 ± 4,12c 19,1 ± 3,9 

Próstata D 17,7 ± 3,33a 19,8 ± 3,03b 22,9 ± 3,93c 20,5 ± 4,0 
Próstata E 17,1 ± 3,43a 19,5 ± 3,23b 23,0 ± 4,03c 20,2 ± 4,3 
Vesicular D 7,5 ± 2,04a 8,1 ± 3,24b 11,7 ± 4,54c 9,3 ± 4,0 
Vesicular E 8,0 ± 2,44a 7,6 ± 3,34b 11,0 ± 3,64c 8,9 ± 3,6 
Ampola D 10,1 ± 1,85a 11,6 ± 1,85b 13,6 ± 3,05c 12,0 ± 2,7 
Ampola E 9,9 ± 2,35a 11,3 ± 1,75b 13,6 ± 3,45c 11,8 ± 3,0 

Tabela 1: Médias e desvios-padrão das biometrias das glândulas bulbouretrais direita e 
esquerda, próstata direita e esquerda, glândula vesicular direita e esquerda e ampola direita e 
esquerda. Valores seguidos por numeros diferentes na coluna diferem entre si (P<0,05), 
valores seguidos por letras diferentes na linha diferem entre si (P<0,05). ANOVA. 

No experimento foram avaliados 111 garanhões de 19 propriedades 
nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, do período entre 
janeiro de 2012 a junho de 2013. Os animais foram divididos em 3 
grupos por faixa etária: grupo 1 era composto por animais de 2 a 3 
anos; grupo 2 por animais de 4 a 6 anos e; grupo 3 por animais de 
mais de 7 anos. 


