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Twin pregnancy in horses is often due to multiple 

ovulations, and can be diagnosed by ultrasound 

examination. Multiple pregnancy in mares should be 

avoided, as it is associated with a high incidence of 

abortions and the birth of premature or unborn foals 

with reduced survival. Prior diagnosis makes it possible 

to prevent possible complications when necessary. The 

report describes some of the problems that may be 

observed in cases of twin pregnancies in this species, 

where, after natural breeding and without professional 

monitoring, he obtained two offspring, one of whom 

died and the other with angular deviation. 

Um equino, fêmea, de dezesseis anos de idade, raça 

Quarto-de-Milha, pesando 480 Kg , foi fertilizada por 

monta natural com equino macho de 8 anos, da raça 

Quarto-de-Milha e peso de 400 Kg. A fertilização e a 

gestação ocorreu sem acompanhamento médico 

veterinário e sem utilização de indutores de ovulação, 

somente após o parto foi observado que tratava-se de 

gestação gemelar. A égua pariu duas potras, sendo a 

primeira encontrada a cem metros de distância da 

segunda e horas após o parto. Após o nascimento, as 

conceptas apresentavam-se bem desenvolvidas, porém 

uma delas possuía desvio angular flexural por 

hiperextensão nos quatro membros, com maior 

gravidade nos membros posteriores (figura 1). Doze 

horas após o parto, administrou-se 5 ml de ocitocina 

intravenosa na égua, com intuito de aumentar a 

produção de leite, fato este que, provavelmente  foi 

responsável por desencadear um quadro de síndrome 

cólica na égua. Com o desconforto abdominal, realizou-

se tratamento clínico com analgésico e fluidoterapia na 

quantidade de 20 litros de solução Ringer com Lactato, 

instituído por médico veterinário. As potras 

apresentavam-se hígidas, com presença de reflexo de 

sucção, porém 36 horas após o nascimento, uma das 

potras apresentou-se debilitada, em decúbito lateral, 

sem conseguir ficar em posição quadrupedal. 

Novamente solicitado atendimento veterinário, e após 

avaliação clinica, optou-se pela eutanásia desta 

progênie. A potra sobrevivente recuperou-se dos 

problemas de desvios angulares, atualmente encontra-

se com quatro anos de idade, porém apresenta baixa 

estatura, o que demostra desenvolvimento corpóreo 

inferior ao esperado (figura 2). 
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Fonte: Arquivo Pessoal. 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que se faz necessário o acompanhamento 

do ciclo estral e gestação das éguas em todas as 

etapas a fim de diagnosticar múltiplas ovulações e/ou 

reduzir uma das vesículas entre o 12º e 15º dia de 

gestação, evitando assim gestações gemelares, que se 

tornam prejuízo aos criadores, devido ao alto 

percentual de abortamento ou nascimento de potros 

prematuros, com dificuldade de desenvolvimento. 
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Figura 1 – Potra de pelagem alazã apresentando 

desvio flexural nos quatro membros, com maior 

severidade nos membros posteriores. 

Figura 2 – Potra sobrevivente, com 3 anos de idade 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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