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RESUMO 

 

Diagnóstico reprodutivo de equinos submetidos à monta controlada 

 

  

Resumo: A saúde reprodutiva de equinos é um assunto bastante negligenciado nas 

criações de cavalo no Brasil. A monta controlada é um método barata e amplamente 

utilizado para reprodução da espécie. O objetivo desta pesquisa foi diagnosticar a situação 

reprodutiva de um rebanho equino submetido a monta controlada, bem como avaliar 

fatores relacionados a idade, escore corporal, arquitetura vulvar e qualidade espermática 

dos garanhões. Foram utilizadas 24 éguas, das quais 1 Puro Sangue Inglês (PSI), 13 

Quarto de Milha (QM), 5 Paint Horse (PH), 4 Bretão e 1 Puruca, entre 2,2 e 13 anos de 

idade. Realizou-se a palpação retal e a ultrassonografia, acompanhadas de avaliação 

visual da arquitetura vulvar e escore corporal de todas as éguas. Vaginoscopia e coleta de 

material para biopsia de 3 éguas com histórico de 3 anos de infertilidade. Como resultado, 

obteve-se uma Taxa de prenhez de 63%, Taxa de serviço de 79% e Taxa de anestro de 

8,4%. Quanto ao escore corporal, mais de 70% das éguas mostraram-se bem nutridas e 

aproximadamente 85% com arquitetura vulvar vertical. Os garanhões utilizados para 

reprodução no haras mostraram-se férteis, com valores de volume de ejaculado de 80 mL 

e 60 mL, motilidade 80% e 70% e, vigores de 3 e 4 (patologias). Das éguas, avaliadas na 

biopsia, duas apresentaram alteração, endometrite moderada e fibrose. A avaliação dos 

fatores mostrou não apresentar influência sobre o resultado de prenhes. 

 

Palavras-chave: reprodução, controle reprodutivo, equinocultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Reproductive diagnosis of horses submitted by hand breeding 

 

Abstract: The reproductive health of horses is a rather neglected issue in horse breeding 

in Brazil. The controlled mating method is a cheap and widely used for reproduction of 

the species. The objective of this research was to diagnose the reproductive situation of 

an equine herd submitted to controlled mating, as well as evaluate factors related to age, 

body score, vulvar architecture and sperm quality of stallions. 24 mares were used, 

including 1 Thoroughbred (PSI), 13 Quarter Horse (QM), 5 Paint Horse (PH), 4 Breton 

and 1 Puruca, between 2.2 and 13 years of age. Rectal palpation and ultrasonography 

were performed, followed by visual evaluation of the vulvar architecture and body score 

of all mares. Vaginoscopy and collection of material for biopsy of 3 mares with a history 

of 3 years of infertility. As a result, a pregnancy rate of 63%, service rate of 79% and 

anesthesia rate of 8.4% was obtained. As for body score, more than 70% of the mares 

were well nourished and approximately 85% with vertical vulvar architecture. The 

stallions used for breeding in the herds were fertile, with ejaculate volume values of 80 

mL and 60 mL, motility 80% and 70%, and vigors of 3 and 4 (pathologies). Of the mares, 

evaluated in the biopsy, two presented alteration, moderate endometritis and fibrosis. The 

evaluation of the factors showed no influence on the pregnancy outcome. 

 

Keywords: reproduction, hand breeding, equine 
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1 Contextualização 

O Brasil é o terceiro maior criador de cavalos do mundo, perdendo apenas para 

China e México.  É também o terceiro maior mercado de produtos veterinários, perdendo 

para Estados Unidos e Japão. A venda de produtos para equinos correspondeu ao 

montante de R$ 54.142.630,20 de faturamento do mercado, no ano de 2004 (Cintra, 

2014). 

O Cavalo exerceu um importante papel na formação econômica, social e política 

do Brasil. No aspecto econômico desempenhou as funções de sela (para o vaqueiro e o 

peão, nas lidas comuns à pecuária), de carga (nos comboios ou comitivas), e de tração 

(“motor” de veículos de carga e de moendas). No aspecto social, que inclui exibicionismo, 

vaidade, orgulho e diferenciação social, o cavalo desempenhou seu papel tanto na função 

de sela quanto de tração de veículos. A partir da metade do século XIX, destacaram-se no 

aspecto social as atividades de esportes e lazer, como corrida e salto (Confederação de 

Agricultura e Pecuária do Brasil, 2006). 

Os investimentos na pesquisa com equinos estão relacionados às perspectivas dos 

segmentos da indústria equina no país. Quando se abrange a avaliação das publicações 

em revistas nas diversas áreas da ciência dos equinos, percebe-se um aumento 

significativo das publicações em medicina, sanidade equina e reprodução. As publicações 

nestas áreas refletem as tendências atuais da indústria equina, com enfoque na medicina 

esportiva, na neonatologia e nas técnicas de diagnóstico clínico, nos estudos avançados 

sobre sanidade, comportamento e bem estar nos sistemas de produção de equinos, assim 

como nas novas tecnologias da reprodução de garanhões e éguas (Almeida & Silva, 

2010). 

A região norte encontra-se aquém dos grandes centros de reprodução do país, 

levando em consideração o desenvolvimento estrutural tanto na área clínica e cirúrgica e 

no uso de biotecnologias na área reprodutiva. Sabendo-se destas deficiências, da 

necessidade dos proprietários em obterem resultados relacionados a reprodução do seu 

rebanho, e da necessidade dos alunos em terem aulas práticas com reprodução equina na 

Universidade, o trabalho teve como objetivo avaliar um rebanho equino submetido a 

manejo de monta controlada no município de Castanhal, Pará. 
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2 Introdução 

O Brasil possui o maior rebanho de equinos da América Latina e o terceiro maior 

do mundo. O rebanho brasileiro efetivo era 5.450.601 milhões de cabeças de equinos. A 

região norte possui um rebanho equivalente a 877.176 mil, sendo mais de um terço 

referente ao estado do Pará (IBGE, 2014). 

Nos últimos anos, a equinocultura se desenvolveu e ganhou importância como 

atividade esportiva e de lazer. A criação de cavalos no Brasil é responsável pela geração 

de 3,2 milhões de empregos diretos e indiretos, relacionados a mais de 30 segmentos. 

Estima-se que há a movimentação de R$ 7,3 bilhões anualmente, apenas com as 

atividades relacionadas a equinos (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, 

2004). 

A reprodução equina é um campo em expansão no Brasil, especialmente com o 

intuito de gerar potros com linhagem de vencedores em provas de corrida, vaquejada, 

pista ou morfologia de raças. Entretanto, a prática da reprodução tem sido realizada sem 

a avaliação da eficiência reprodutiva do animal reprodutor, resultando muitas vezes em 

baixas taxas prenhezes.  

A avaliação e a utilização de métodos que aumentem a eficiência reprodutiva 

possibilitam ao animal uma maior capacidade de gerar proles. A elevação da eficiência 

reprodutiva também é responsável por acelerar o ritmo de melhoramento genético dos 

animais. 

A monta controlada é o método mais comum de manejo reprodutivo equino. As 

vantagens desse tipo de manejo em relação a reprodução a campo estão relacionadas à 

possibilidade de limitar a disseminação de doenças venéreas, à redução do risco de 

acidentes e lesões entre os animais envolvidos e à conservação das condições físicas do 

garanhão (Ley, 2006). 

O planejamento da reprodução equina pode ser influenciado pela fisiologia 

reprodutiva das fêmeas que são consideradas poliéstricas estacionais, ou seja, possuem 

um ciclo reprodutivo dividido em período de competência sexual (estação reprodutiva), 

durante a primavera/verão, e de incompetência sexual (estação não reprodutiva), no 

outono/inverno. Esta característica é marcante nas regiões onde há grande variação no 

fotoperíodo durante o ano (Aurich, 2011; Palmer & Guillaume, 1992).  
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No caso da região amazônica, localizada nas proximidades da linha do equador, o 

fotoperíodo é praticamente constante ao longo do ano, sendo assim, éguas ciclam durante 

o ano inteiro. Além do fotoperíodo, outros fatores podem influenciar diretamente a 

reprodução dos equinos, como a idade, o status reprodutivo, a nutrição, a condição 

corporal e a temperatura (Nagy et al., 2000). 

Sabendo-se da complexidade inerente à reprodução equina, o objetivo do trabalho 

foi realizar um diagnóstico reprodutivo de éguas submetidas à monta controlada, bem 

como avaliar fatores que possam estar relacionados aos resultados.  

 

3 Material e Métodos  

3.1 Fonte dos dados 

A coleta dos dados foi realizada no Haras Ipê, propriedade localizada no 

município de Castanhal – PA. O clima da região é do tipo Equatorial Ami, classificação 

de Köppen, com temperatura média de 25 °C e umidade relativa do ar entre 85% e 90% 

(Santos et al., 2006). 

Os animais avaliados no experimento permaneceram sob regime a pasto com 

capim, da espécie Brachiaria humidicula, suplementação mineral ad libitum e ração duas 

vezes ao dia. 

O manejo reprodutivo do haras era controlado por meio de rufiação diária das 

éguas. Ao demonstrarem sinais de estro, eram realizadas montas intervalares a cada 48 

horas, até o final do cio. 

O diagnóstico incluiu 24 fêmeas distribuídas nas raças da seguinte forma: uma 

Puro Sangue Inglês, treze Quarto de Milha, quatro Bretão, cinco Paint Horse e uma 

Puruca. Com idades variando de 2,2 a 13 anos. Todas haviam sido devidamente 

vermifugadas e vacinadas. Os dois garanhões utilizados para reprodução do rebanho 

passaram por exame andrológico qualitativo para verificação de vigor, motilidade, 

volume e patologias. 

 

3.2 Coleta de material biológico  

As éguas foram submetidas ao exame de palpação retal e ultrassonografia para o 

diagnóstico de gestação e para avaliação do útero e ovários. Para organização dos dados 

foram utilizadas fichas de exame ginecológico com informações, contendo a identificação 

do animal, idade, sexo, arquitetura vulvar, tônus uterino, abertura de cérvix e prenhez. 
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Figura 1. Exame de palpação retal e ultrassonografia 

Figure 1. Rectal palpation and ultrasound examination 

O estado nutricional das fêmeas foi classificado em caquético, magro, bom, gordo 

e obeso, através da avaliação visual (Feitosa, 2008). A avaliação da arquitetura vulvar foi 

avaliada por meio de observação quanto à sua inclinação, podendo esta ser vertical ou 

inclinada, e esta inclinação de até 15°, até 30° ou igual ou superior a 45°. 

As fêmeas com histórico de subfertilidade passaram por uma vaginoscopia e 

coleta de material uterino para biopsia. A vaginoscopia foi realizada partindo da 

higienização da região perivulvar e perineal com água e sabão neutro, posteriormente, 

secagem com papel toalha descartável. Realizou-se a introdução do espéculo vaginal e 

avaliação da abertura da vagina (fechada, + fechada, + aberta ou aberta), da coloração 

(anêmica, rosada, hiperêmica ou inflamada) e da umidade (seca, brilhosa, filamentos, 

secreção, urovagina) (Jácamo, 2013). 
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Figura 2. Exame de vaginoscopia 

Figure 2. Vaginoscopy exam 

A biópsia endometrial foi realizada com auxílio da pinça de biópsia de Yeoman, 

obtendo-se uma amostra de 2 x 1 cm. As amostras foram acondicionadas em tubos Falcon 

de 15 mL contendo solução de formol a 10% tamponado (Ricketts, 1975). 
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Figura 3. Coleta de material para biopsia uterina 

Figure 3. Collection of material for uterine biopsy 

 

A coleta de sêmen foi realizada com vagina artificial, empregando a metodologia 

da coleta fechada, com temperatura da vagina artificial em torno de 45 ºC. Para que o 

garanhão efetuasse a monta, utilizou-se uma égua manequim, a qual apresentava-se em 

período de estro, devidamente contida. Após a coleta dos ejaculados, foi realizada a 

filtragem e o descarte da fração gel. Para a avaliação seminal, uma subamostra foi 

colocada sobre uma lâmina/ lamínula e levada ao microscópio. Para análise de patologias, 

realizou-se um esfregaço delgado seguido de coloração pelo vermelho congo segundo 

descrito em CBRA (2013).  
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Figura 4. Vagina artificial utilizada nas coletas 

Figure 4. Artificial vagina used in collections 

3.3 Processamento do material  

A amostra de tecido endometrial foi processada segundo a técnica de rotina 

descrita por Tolosa et al. (2003). Os blocos foram seccionados em micrótomo para 

obtenção de cortes de 5 μm de espessura, dispostos em lâminas de vidro que, 

posteriormente, foram desparafinizadas, hidratadas e coradas com hematoxilina e eosina. 

As lâminas foram montadas em lamínulas, analisadas em microscópio óptico comum 

utilizando-se as objetivas de 10x, 40x e 100x. 

3.4 Análise estatística 

A análise dos dados foi realizada a partir do Teste Exato de Fisher, usando o teste 

do qui-quadrado, considerando 0,05 de significância. 
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4 Resultados e Discussão 

A taxa de prenhez foi 63%, assim como a de taxa de serviço 79% apresentadas na 

Tabela 1. 

Tabela 1. Taxas de prenhez, serviço e anestro do Haras Ipê, Castanhal – PA 

Table 1. Pregnancy, service and anestrous rates of Haras Ipê, Castanhal - PA 

Taxa Percentual (%) Absoluto  

Taxa de prenhez 63%  12 

Taxa de serviço 79%  19 

Taxa de Anestro 8,4%  2 

 

O resultado das taxas nos mostrou baixa quantidade de éguas prenhas, quando 

comparado a Marino et al. (2010) ao avaliar éguas manejadas através de controle 

reprodutivo com éguas trabalhadas com monta natural a campo, obteveram taxa de 

prenhez de 96,5% e 87,6%, respectivamente.  

 Souza et al. (2011) em um trabalho de avaliação da taxa de prenhez de éguas 

crioulas residentes e temporárias de uma propriedade, submetidas a monta controlada e a 

monta a campo, onde obtiveram resultados de 98,7% e 97,4% para residente e 

temporárias, respectivamente. 

As taxas deste trabalho podem estar relacionadas a alguma imperícia no manejo 

de coberturas ou mesmo detecção de cio. Segundo McDonnell (2000), a limitação no 

contato físico imposto na monta controlada é um fator que, muitas vezes, torna a égua 

relutante a cópula. Na monta em campo, a égua tem a oportunidade de contato, 

diminuindo a relutância para a aceitação da cópula. O stress e a falta de contato natural 

entre o macho e a fêmea antes do acasalamento podem influenciar no desempenho 

reprodutivo do garanhão. 

Para a avaliação dos índices relacionados à idade, as éguas foram divididas em 

potras (2,2 a 7 anos), adultas (8 a 14 anos) e idosas (acima de 14 anos). As prenhezes 

variavam de 30 dias a 6 meses. Como resultados comparativos entre os grupos, a idade, 

neste rebanho, não influenciou a taxa de prenhez, diferentemente como expõem vários 

autores. 
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Tabela 2. Porcentagens de prenhezes de acordo com a faixa etária. 

Table 2. Percentages of pregnancies according to age group. 

Prenhez Positiva Negativa 

Potras 40% (4) 60% (6) 

Adultas 57,1% (8) 42,8%(6) 

 

Ao comparar éguas de 8 anos com 24 anos de idade, Ley (2006) verificou que a 

égua mais jovem requer menos investimento com tratadores, tempo, fármacos e tentativas 

de cobrições para obter fertilização e gestação, logo, e emprenham com maior facilidade. 

 Richter et al. (2007) observaram taxa de prenhes acima de 84% em éguas com 12 

anos ou menos, enquanto que éguas com mais de 12 anos apresentaram taxa de prenhes 

em torno de 70%. Tais resultados são corroborados por Kurtz Filho et al. (1998), que 

afirma que animais acima de 13 anos de idade apresentam capacidade de reprodução 

significativamente menor do que éguas mais jovens.  

Em geral, a condição corporal do rebanho mostrou-se boa, levando em conta as 

condições de manejo e alimentação. Mais de 70% dos animais apresentaram condição 

corporal classificada como bom (Tabela 3). 

Tabela 3. Condição corporal de éguas das raças Bretão, Puro Sangue Inglês, Quarto de 

Milha, Paint Horse e Puruca, Castanhal – PA 

Table 3. Body condition of Breton mares, Thoroughbred English, Quarter Horse, Paint 

Horse and Puruca, Castanhal - PA 

Condição Corporal Absoluto Percentual (%) 

Caquético 2 8,32% 

Magro 5 20,84% 

Bom 17 70,84% 

Total 24 100% 

 

Neste rebanho, a condição corporal não interferiu diretamente, segundo a 

estatística, na taxa de prenhez, contrariando autores como Bender et al. (2014) que afirma 

a influência da magreza nos índices reprodutivos por conta da diminuição da atividade 

ovariana e do tamanho do folículo ovulatório, assim como pelo aumento do período de 
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anestro estacional, da duração do período de retomada da atividade cíclica e do intervalo 

interovulatório.  

Ferreira-Dias et al. (2005) afirmam que em éguas em boa condição corporal, o 

peso tem uma relação direta com a concentração de leptina no plasma sanguíneo. O 

aumento da leptina pode estar envolvido na estimulação da função do eixo hipotalâmico 

hipofisário gonadal em dias longos. 

Fradinho et al. (2014) investigando os efeitos da condição corporal sobre o 

desempenho reprodutivo de éguas Puro Sangue Lusitano em sistemas extensivos, na 

concepção pós-parto, constataram pronunciada influência do estado nutricional no 

momento da concepção e fertilidade de éguas. Fêmeas com aumento da condição corporal 

na concepção e, portanto, aparentemente no balanço energético positivo, apresentaram 

maior fertilidade. 

A influência da nutrição sobre o ciclo estral promove alteração importante na 

ocorrência da puberdade e no restabelecimento do ciclo estral após o parto. Os animais 

submetidos a regimes alimentares saudáveis atingem a puberdade mais cedo do que 

aqueles nutridos inadequadamente (Reece, 2008). 

Com base no exame clínico da conformação vulvar, verificou-se que 84% das 

éguas avaliadas apresentavam vulva vertical (Tabela 4). 

Tabela 4. Arquitetura vulvar de éguas das raças Bretão, Puro Sangue Inglês, Quarto de 

milha, Painte Horse e Puruca, Castanhal – PA 

Table 4. Mare vulva architecture of Breton, Thoroughbred English, Quarter Horse, Paint 

Horse and Puruca breeds, Castanhal - PA 

Arquitetura vulvar Absoluto Percentual (%) 

Vertical 20 84% 

Inclinado até 15° 2 8% 

Inclinada até 30° 0 0% 

Inclinação 45° ou mais      2 8% 

Total 24 100% 

   

   

Entre as éguas com arquitetura vulvar inclinada, uma apresentava-se em condição 

caquética, duas magras e uma com escore bom.  A arquitetura vulvar não influenciou, 
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estatisticamente, nos valores de prenhez, contrapondo teorias já comprovadas por Pascoe 

(1979), Bender et al. (2014), Fradinho et al. (2014). Pode-se observar a influência da 

magreza das matrizes na conformação perineal.  

Pascoe (1979), além de considerar o fator nutrição, afirma que a idade também 

interfere na conformação perineal. O autor demonstrou que éguas com boa conformação 

podem necessitar de reparação vulvar com o avanço da idade ou após certo número de 

partos.  

LeBlanc (2003) explica que a deterioração do aparelho reprodutivo gera o 

alargamento da vulva e um aumento do ângulo de inclinação vulvar; a perda progressiva 

do suporte da estrutura caudal do trato reprodutivo e uma distensão dos ligamentos, 

resultando na inclinação ventral do útero; e uma degeneração vascular endometrial.  

A má conformação vulvar pode gerar um processo inflamatório com ocorrência 

de neutrófilos na luz uterina e uma maior fagocitose dos espermatozoides até atingirem a 

tuba uterina. Embora a fertilização ainda ocorra, é importante que o processo inflamatório 

seja tratado com antibióticos e lavagens uterinas, antes do quinto dia, para que o embrião 

chegue ao útero com condições de completar o seu desenvolvimento (Malschitzky et al., 

2007). 

Com os resultados da avaliação ovariana e uterina, constatou-se a presença de 

ovários inativos em duas fêmeas do grupo estudado (Tabela 5). 

Tabela 5. Resultados do exame retal referentes à abertura ou fechamento da cérvice (CV), 

consistência uterina (UT) e ovários (OD – ovário direito; OE – ovário esquerdo) de éguas 

não prenhas das raças Quarto de milha, Paint Horse, Puro Sangue Inglês e Bretão, 

Castanhal – PA 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Table 5. Results of rectal examination relating to the opening or closing of the cervix 

(CV), uterine consistency (UC) and ovaries (RO - right ovary; LO - left ovary) mares not 

pregnant of Quarter Horse, Paint Horse, Thoroughbred and Breton, Castanhal - PA 

Exame Retal     

CV Fechada + Fechada           +Aberta Aberta 

 4 1  2 

UT Firme        +Firme           +Flácido Flácido 

 2 0 0 5 

OV I A 

OD 2 5 

OE 2 5 

 

Como a quantidade de ovários ativos é maior do que a dos inativos, fica evidente 

que a maioria das fêmeas estava ciclando.  Em dois animais com condição corporal 

“magro” e “caquético”, com históricos de enfermidade, os ovários apresentaram-se 

inativos, o que pode sugerir um estado de anestro nutricional (Jainudeen & Hafez, 2004). 

Em anestro, as células da superfície endometrial têm as suas dimensões reduzidas, 

fazendo com que o útero se torne flácido, com parede fina e, muitas vezes, bastante 

indistinto, dificultando a palpação (Rose & Hodgson, 1993). 

Entre as causas de infertilidade, Jácamo (2013) cita a deficiência nutricional, o 

anestro nutricional por baixa condição corporal prolongada e a inclinação vulvar. 

A partir dos resultados das biópsias realizadas em animais com histórico de 

infertilidade, uma égua da raça Puro Sangue Inglês apresentou útero em completa 

normalidade, porém, com cio silencioso. Um animal da raça Quarto de Milha apresentou 

endometrite crônica moderada. E outra, da mesma raça, de apenas 5 anos, apresentou 

endometrite crônica leve fibroplásica.  

Quanto a vaginospocia, as éguas examinadas apresentaram a cérvix fechada, de 

coloração anêmica e pouca umidade, sendo estes indícios de período diestro, fase do ciclo 

caracterizada pela presença do corpo lúteo ativo produzindo altos níveis de progesterona 

(Ley, 2006). 

As éguas susceptíveis à infecção uterina crônica demonstraram uma reduzida 

atividade miometrial durante o pico de resposta inflamatória e uma diminuição da 
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eliminação dos produtos da inflamação em 96 h após a infecção. O acúmulo de produtos 

no útero provoca danos na fagocitose, o que resulta em infecção uterina persistente e 

subfertilidade (Troedsson, 2008). 

A falha reprodutiva é relacionada a um ambiente uterino incompatível com a 

sobrevivência do embrião, ou devido a liberação constante de prostraglandina-F2α por 

conta da inflamação. A prostraglandina-F2α promove a lise do corpo lúteo responsável 

pela produção de progesterona. Com a ausência da mesma, faz-se impossível a 

manutenção da prenhez (Leblanc, 2003). 

Comparando resultados de biopsia uterina de éguas repetidoras e não repetidoras 

de cio, Eigenheer-Moreira et al. (2007) concluiu que éguas repetidoras apresentam 

alterações histológicas mais severas do que as classificadas como sadias, sendo as 

endometrites e as fibroses as alterações mais frequentes. Porém, nem sempre as éguas 

com alterações leves a moderadas conseguem uma gestação a termo, bem como as éguas 

com alterações severas nem sempre falham na reprodução.  

Conhecer a qualidade do sêmen e dos garanhões utilizados na reprodução em 

monta controlada é essencial para o crescimento do rebanho, os resultados da análise 

qualitativa estão expostos da tabela 6. 

Tabela 6. Resultado da avaliação sêmen dos dois garanhões da raça Quarto de Milha do 

Haras Ipê, Castanhal, Pará 

Table 6. Result of the semen evaluation of the two stallions of the quarter quarter of Haras 

Ipê, Castanhal, Pará 

Garanhão 1 2 

Volume (mL) 80  60  

Motilidade 80% 70% 

Vigor 3 4 

Defeitos Maiores 3% 4% 

Defeitos Menores 5% 3% 

 

Ambos apresentaram cor branca acinzentada, e odor “sui generis”. Esses valores 

são considerados bons, segundo CBRA (2013) são esperados de um bom garanhão o 

volume de 40 a 60 mL de ejaculado, motilidade maior ou igual a 60%, vigor maior ou 

igual a 3, defeitos maiores até 10% e menores 20%. 
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As pesquisas relacionadas à eficiência reprodutiva de rebanhos equinos 

direcionam-se, na maioria das vezes, apenas para a resposta da égua ao processo 

reprodutivo. E, consequentemente, a avaliação dos garanhões é subvalorizada. Segundo 

Costa (2014), dentre os fatores que devem ser avaliados nos garanhões estão a qualidade 

do sêmen, o histórico clínico e a condição física.  

As características do sêmen que são claramente associados aos percentuais de 

prenhez e serviço são o volume total, o volume sem gel, a concentração espermática, o 

número total de espermatozoides e o número total de espermatozoides vivos (Dowsett & 

Pattie, 1982). 

Relacionando a qualidade seminal com a fertilidade de garanhões Puro Sangue 

Inglês e Crioulo, Fernandes & Pimentel (2002) constaram que animais com limites 

mínimos de 1,8 x 109 de espermatozoides viáveis, 50 % de motilidade e 60 % de 

espermatozoides morfologicamente normais no ejaculado são críticos para a qualidade do 

ejaculado. Porém, a morfologia espermática pode ser considerada um fator essencial para 

a obtenção de melhor eficiência reprodutiva.  

Hammes et al. (1996) ao avaliar a fertilidade de garanhões Puro Sangue Inglês, 

Quarto de Milha e Árabe, relacionando com o manejo reprodutivo e o exame andrológico, 

evidenciaram a associação entre a qualidade do sêmen e a fertilidade em garanhões 

quando acasalados em monta natural com éguas, em sua maioria, não muito velhas e sem 

problemas de fertilidade. 

Estes resultados mostraram a fertilidade dos garanhões, além do histórico de filhos 

já apresentados. 

 

5 Conclusões 

O valor da taxa prenhez encontrado no rebanho é considerado abaixo do esperado 

do encontrado na literatura. 

A condição corporal não influenciou diretamente na taxa de prenhez, assim como, 

a idade e a arquitetura vulvar. 

A maioria das éguas possui ovários ativos.  

Foram constatados apenas dois casos de anormalidade pela biópsia, dentre os 

quais o mais grave não poderá manter uma gestação futura. 
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Faz-se necessário a reavaliação das éguas que permanecem vazias, através de 

vaginoscopia e exames complementares. As mesmas podem estar desenvolvendo 

endometrite pós-cobertura. 

Os garanhões avaliados mostraram alta fertilidade. 
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