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O sistema de notas usado permitiu selecionar melhor a receptoras e

aumentar as chances de sucesso de prenhez pós-transferência

Os resultados em percentual de taxa de prenhez encontrados para

as notas 6; 6,5; 7; 7,5 e 8 foram, respectivamente, 66,66%; 80%;

79,4%; 84,6% e 92,3%. Um fator importante que pode ter influenciado

a taxa de prenhez é a qualidade distinta dos embriões inovulados.

Assim, em algumas vezes, o resultado do diagnóstico negativo pode

não ter sido causado pela qualidade da receptora, e sim pela

qualidade dos embriões. Além disso, no presente caso os embriões

eram transportados, podendo haver influência na qualidade destes e

no resultado final. Mesmo considerando todos estes fatores foi

possível observar que, na maior parte, a taxa de prenhez teve

correlação positiva com as notas dadas para as características da

receptora.

No Haras Laglória, situado em Muriaé/MG, foram utilizadas 95

éguas receptoras para a transferência de embriões transportados

antes da inovulação. As receptoras foram classificadas por médico

veterinário experiente pelas características do sistema genital, e

assim agrupadas para a avaliação das taxas de prenhez.Todas as

éguas utilizadas estavam em boas condições de receber embriões,

eram consideradas saudáveis e tinham escore corporal adequado.

De acordo com as características determinadas pela palpação retal

e ultrassografia , uma nota de 0 a 10 foi atribuída para cada animal,

sendo a égua com maior nota no dia da TE a escolhida para receber

o embrião.

A transferência de embriões é uma biotécnica da reprodução

aplicada às fêmeas equinas com grande avanço nos criatórios, pois

possibilita a produção de mais de um potro por égua ao ano. A

seleção da receptora, com características uterinas que propiciem o

reconhecimento do embrião e o fornecimento de condições

necessárias para o seu desenvolvimento, é de grande importância.

Tais características podem ser avaliadas por meio de palpação

(tônus cervical e uterino) ou ultrassonografia

(ecotextura/ecogecidade uterina e do corpo lúteo, presença de

dobras endometriais e líquido intra-uterino, e tamanho de folículos

ovarianos e do corpo lúteo). A seleção da receptora mais adequada

no momento da TE pode ser feita por um sistema de notas (0 a 10),

de modo que todas essas características sejam verificadas e possa

ser atribuída a nota para a receptora. No Haras Laglória, situado em

Muriaé/MG, foram utilizadas 95 éguas receptoras para a

transferência de embriões transportados, e assim determinadas as

taxas de prenhez destas, de acordo com as suas notas dadas por

um médico veterinário experiente. Os resultados em percentual de

taxa de prenhez encontradas para as notas 6; 6,5; 7; 7,5 e 8 foram,

respectivamente, 66,66%; 80%; 79,4%; 84,6% e 92,3%. O sistema de

notas pode contribuir para que o médico veterinário classifique as

receptoras com o intuito de maximizar o sucesso da transferência

de embriões.

Embryo transfer is a reproductive technique applied to the equine

industry which enables the production of multiple foals from the

same mare in one year. The selection of the recipient with uterine

characteristics which facilitate the recognition of the embryo and the

provision of necessary conditions for its development is very

important. We can evaluate the genital system using transrectal

palpation (cervical and uterine tone) or ultrasound (ecotexture /

uterine echogenicity and of the corpus luteum, the presence of

endometrial folds and intra-uterine fluid, and size of ovarian follicles

and corpus luteum are aspects to be considered). The selection of

the most suitable recipient mare at the time for TE can be made by a

scoring system (0 to 10), so all these characteristics are checked and

can be given the note. In Haras Laglória, located in Muriaé / MG, 95

mares were used to receive embryos which were submitted

transported befor transfer. The pregnant rate of these mares,

according to their score given by an experienced veterinarian, was

analysed. The results were as follows: mares scored with 6; 6.5; 7;

7,5 and 8 points showed, respectively. 66.66%; 80%; 79.4%; 84.6%

and 92.3% pregnancy rate. The scoring system may contribute to

better select recipient mares at the moment of the embryo transfer.

Devido a diversas vantagens, a transferência de embriões em

equinos (TE) tem aumentado constantemente, considerando seus

benefícios reconhecidos e aceitos pela maioria das associações das

raças. O sucesso de um programa de TE está intimamente ligado as

condições da égua receptora no momento de receber o embrião. A

égua receptora é responsável por reconhecer o embrião e fornecer

condições necessárias ao seu desenvolvimento, portanto é de suma

importância uma boa avaliação e escolha desta. Ao avaliar uma

égua receptora no momento da TE, várias características devem ser

analisadas, tanto aquelas identificadas pela palpação retal , quanto

as detectadas pela ultrassonografia . As características palpáveis

são o tônus cervical e uterino: éguas com tônus mais tenso são as

que devem ser selecionadas prioritariamente para receber embrião,

segundo Carnevale et al. (2000) e Squires et al. (2003), pois

apresentam melhores taxas de prenhez.

Já as características ultrassográficas são: a ecotextura/ecogecidade

uterina e do corpo lúteo; presença de dobras endometriais e líquido

intra-uterino; e o tamanho de folículos ovarianos e do corpo lúteo. O

desejável seria encontrar o útero hiperecogênico, consequência de

maior justaposição dos constituintes da parede uterina (menos

dobras endometriais, sem a presença de líquido intra-uterino); corpo

lúteo bem estruturado e ovarios sem a presença de grandes

folículos.

Imagem 1: Lote de receptoras utilizadas no

experimento.

Imagem 2: Acompanhamento ultrassonográfico

do trato reprodutivo das éguas.


