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A dificuldade de prever com precisão o nascimento, devido a grande variação que pode ocorrer 

entre a possível data de parto, pode causar custos veterinários, maiores riscos para a égua e o 

potro, sendo necessário o monitoramento noturno para prover suporte a égua e ao potro em casos 

de partos distócicos (Christensen, 2011; Canisso et al., 2013). O objetivo com o trabalho foi 

determinar o dia do parto através de alterações físicas e circulatórias em éguas no pré-parto. 

Foram utilizadas trinta éguas gestantes SRD durante duas temporadas de parto, sendo as coletas 

iniciadas a partir de 310 dias de gestação até o dia do parto. Foram observados possíveis 

alterações na área pélvica, abdominal, no edema de vulva e a coloração da mucosa da vagina até 

o dia do parto. Foi utilizada uma câmera fotográfica, e as fotos foram analisadas individualmente 

e classificadas usando um sistema de escore. Para a região pélvica (ERP) e abdominal (ERA) 

foram classificados em: (1) sem relaxamento, (2) relaxamento moderado e (3) relaxado. Para 

edema de vulva (EEV): (1) sem edema, (2) edema moderado e (3) com edema. E para coloração 

de mucosa da vagina (ECMV) foi utilizado: (1) sem hiperemia, (2) hiperemia moderada e (3) 

hiperêmica. Os escores foram analisados pelo teste de razão de Probabilidade Qui-Quadrado para 

observar a frequência dos escores 1, 2 ou 3 até o dia do parto, e por regressão. Foi utilizando o 

nível de significância de 5%. ECMV apresentou um aumento no escore 3 ao longo dos dias até o 

dia do parto (P<0,05). ERP, ERA e EEV não apresentaram diferença significativa. Na regressão, 

ECMV e EEV apresentaram um comportamento significativo (P<0,05) ao longo dos dias até o 

dia do parto. Concluímos que a coloração de mucosa da vagina e edema de vulva podem auxíliar 

na determinação do dia do parto em éguas, porém devido as variações individuais, essas 

alterações não devem ser utilizadas como único método de predição de parto.  

 

Palavras-chave: edema de vulva, escore, método, mucosa da vagina. 


