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o conhecimento das condições corporais é importante
devido a estreita relação com a perform~nce reprodutiva.
O estudo objetivou avaliar as condições corporais durante

o desenvolvimento da. prenhez de éguas. Foram medidos, nos
primeiros 4 e últimos· 3 meses da prenhez e no parto, o
peso, os perímetros toráxico (PT) e abdominal (PA) e o
escore (ES=escala de 1 a 9) de 20 éguas Puro Sangue
Árabe, mantidas à pasto de Coast-cross (l,SA/ha). A
estação de monta ocorreu no período de julho a dezembro.
A média da duração da gestação foi de 333±8 dias, não
tendo variado com o sexo da cria. Nasceram 9 fêmeas e 11
machos; a média do peso ao nascer foi de 40±7kg. O peso
médio das éguas no primeiro e último mês da gestação
variou (P<O,OS) com o sexo do feto, sendo maior em éguas
gestando machos. Não houve efeito dos meses da cobertura
nos PT e PA durante a gestação. O PA variou (P<O,OS) com

o sexo do feto somente no último mês de gestação, sendo
maior em éguas com fetos machos. A correlação entre os PT
e PA durante a prenhez foi negativa. O SE foi altamente
influênciado (P<O,OOl), nos últimos 3 meses da prenhez,
pelo mês de cobertura, sendo maior em agosto e setembro.

Os resultados mostraram a importância do uso do escore
nos eqüinos como referência da condição corporal no
manejo reprodutivo.e, da escolha do período de cobertura

no desenvolvimento da prenhez.
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