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RESUMO 

Um dos períodos mais desafiadores para equinos é a fase perinatal. Dependente da 

transferência de imunidade passiva para adquirir protecão contra patógenos, os 

potros equinos são fonte de pesquisas relacionadas a essa fase para otimizar o 

atendimento e diminuir perdas. Os demais equídeos, na maioria das vezes pela 

similaridade familiar, recebem tratamentos baseados nas descobertas em equinos e 

não específicos para sua espécie. Asininos, muares, zebras e pôneis possuem 

características inerentes a suas espécies, que ainda carecem de estudos 

específicos, sobretudo nessa fase de predisposicão a infeccões. O objetivo do 

presente trabalho foi avaliar a transferência de imunidade passiva entre éguas e 

jumentas e sua respectiva prole realizando um comparativo entre as espécies. 

Foram acompanhados partos de dez éguas Árabes, prenhes de garanhões da 

mesma raça, e sete jumentas Pêgas, prenhes de jumentos da mesma raça. Coletas 

de sangue da veia jugular foram realizadas nas parturientes logo após o parto e de 

seus neonatos antes e após 12 horas da primeira mamada. As amostras foram 

analisadas por meio do método de Biureto para dosagem da concentracão de 

proteínas totais séricas e através da técnica de verde de bromocresol para dosagem 

da concentracão de albumina sérica para obtenção da concentracao de globulinas. 

Diferenca significativa foi observada entre os grupos das parturientes equinas e 

asininas, sendo maior no grupo das asininas. Os neonatos de ambas as espécies 

tiveram concentracões menores que suas mães ao nascimento, como é esperado 

pelo impedimento da passagem de macromoléculas durante a gestacão em 

especies com placenta epiteliocorial, e demonstraram aumento na concentracão 12 

horas após mamarem o colostro. Apesar da diferença signifcativa na concentração 

de globulinas entre as parturientes equinas e asininas, altas concentrações 

maternas não correlacionaram às concentrações dos neonatos até 12 horas após a 

primeira mamada e não foi detectada diferença significativa na concentração de 

globulinas entre neonatos equinos e asininos. Conclui-se que jumentas apresentam 

maiores concentrações de globulinas que éguas na hora do parto e que as 

concentrações maternas não interferem no nível de transferência até 12 horas. 

Porém, há aumento nas concentrações de globulinas em neonatos até 12 horas 

após a mamada e maiores investigacões são necessárias para entender os motivos 

para essa variação na concentracao de globulinas entre as especies e a 

interferência desse fator na aquisição de imunoglobulinas pelo neonato. 

 

Palavras-chave: equídeos, transferência de imunidade passiva, imunoglobulinas 
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ABSTRACT 

One of the most challenging periods for horses is the perinatal phase. Dependent on 

a transfer of passive immunity to acquire protection against pathogens, foals are 

increasingly a source of research related to this phase to optimize service and 

reduce losses. Other equids receive treatment based upon research findings in 

horses. Donkeys, mules, zebras and ponies, have inherent characteristics that still 

need specific studies, especially at this stage of predisposing patients to infections. 

The goal of this study was to evaluate the transfer of passive immunity between 

mares and donkeys, and their respective foals, making a comparison between 

species. Ten Arabian mares, pregnant by stallions of same breed, and seven Pêga 

jennys, pregnant by donkeys of same breed, were monitored while foaling. Jugular 

blood samples were collected from females after birth and their newborns before first 

feeding. A new collection of jugular blood of newborns was accomplished 12 hours 

after first feeding. The material was analyzed using the Biuret method for 

determination of serum total protein concentration and by bromocresol green 

technique for measurement of serum albumin concentration, and globulins 

concentration was obtained using these values. globulins concentrations had a 

significant difference between the groups of equine and asinine mothers , being 

higher in the group of asinine. Neonates of both species had lower concentrations 

than their mothers at birth, as is expected for difficult passage of macromolecules 

during pregnancy in species with epiteliocorial placenta, and demonstrate increase in 

the concentration 12 hours after suckling colostrum. the signifcant difference in 

globulins concentration between equine and asinine mothers, not influence the 

acquisition of immunoglobulins by their foals, having no significant difference in the 

globulins concentration 12 hours after suckling colostrum. We conclude that further 

investigation is necessary to understand the reasons for this variation in the globulins 

concentration in between the species and the interference of this factor in the 

acquisition of immunoglobulins by the neonate. 

 

Key-words: equids, transfer passive immunity, immunoglobulin 
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CAPÍTULO 1 - COMPARAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE IMUNIDADE 

PASSIVA ENTRE ÉGUAS E JUMENTAS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Equídeos são herbívoros da ordem perysodactila e família Equidae. Muito do 

que se sabe sobre essa família provém de estudos realizados com a espécie 

equinae. Apesar de pertencerem a mesma família, os equídeos englobam 9 

espécies, 7 ainda encontradas na natureza, que compartilham de semelhanças mas 

carecem de informações específicas sobre suas diferencas. 

Beleza, versatilidade e comércio agregam muito valor aos equinos e 

impulsionam inúmeras pesquisas que geram grande conhecimento a cerca dessa 

espécie. Entretanto, isso também revelou uma escassez de informações sobre os 

demais eqüídeos, família a qual os equinos pertencem e que é composta por 

asininos, muares, zebras e pôneis. 

A fase perinatal constitui um dos períodos de desenvolvimento mais 

desafiadores para os potros que, em razão de adaptacões metabólicas e seu 

sistema imune ainda imaturo, apresenta grande predisposicão à infeccões. 

Características sobre a imunidade dos equídeos foram e são muito estudadas 

em potros equinos, no entanto, outros equídeos, como asininos e muares, não são 

fontes de estudos no mesmo rítmo e apenas recebem transmissão do conhecimento 

que se tem a respeito de potros equinos. 

É inegável que semelhanças existem, porém com o pouco estudo específico 

já realizado, são conhecidas particularidades sobre manifestações de sinais clínicos, 

de maior susceptibilidade a doenças e de maior sensibilidade a tratamentos entre as 

diferentes espécies equideas, e essas particularidades podem se estender a áreas 

ainda pouco estudadas como é o caso da neonatologia. 

A transmissão de conhecimento pode ser praticada pensando nas 

semelhanças, mas não deve ser encorajada como única alternativa, pois pesquisas 

específicas auxiliariam na produção de conhecimento e tornariam a assistência 

veterinária a esses indivíduos, muito mais eficaz, especialmente numa área tão 

sensível com períodos críticos e mudanças repentinas como a neonatologia e a fase 

perinatal. 
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Diante da incidência de infecções em neonatos equídeos e a escassez de 

pesquisas com neonatos asininos e muares, o presente estudo tem por objetivo 

avaliar a transferência de imunidade passiva em asininos e compara-lá a 

transferência de imunidade equina. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Equídeos 

 

Aproximadamente um terço de todos os mamíferos, é herbívoro e deste, 

metade pertence a duas ordens: Perissodactyla e Artiodactyla. Os equídeos 

pertencem à ordem Perissodactyla, subordem Hippomorpha, família Equidae, 

gênero Equus e são classificados em nove espécies, com sete ainda encontradas na 

natureza (GIRARDI, 2012). 

O asinino (Equus asinus), pode receber nomes regionais como asno, jegue ou 

jumento (GIRARDI, 2012). Há várias raças por todo mundo e no Brasil a raça Pêga, 

que possui procedência ibérica, teve sua criação iniciada em Minas Gerais nos 

séculos XVIII e XIX devido a necessidade de animais resistentes para o trabalho na 

mineração ou para atravessar grandes distâncias transportando pessoas ou 

produção das fazendas para os pontos de comércio (COSTA, 2007 apud 

GONZÁLEZ, 2011). 

O cruzamento interespécies pode ocorrer entre todos os equídeos,  porém os 

descendentes híbridos são quase sempre estéreis, devido a divergência no número 

de cromossomos de cada espécie (BERNIRSCHKE et al 1964 apud UNIACKE-

LOWE e FOX, 2012).  

Num dos cruzamentos entre equídeos mais praticado, utiliza-se o equino 

(Equus cabalus) que possuí 64 cromossomos, com o asinino (Equus asinus) que 

possuí 62. O produto de cruzamento do macho asinino com fêmea equina, ou seja, 

jumento com égua, resultará em um animal chamado de burro se for macho, ou 

mula caso seja fêmea; já o cruzamento entre essas espécies, invertendo-se os 

sexos, garanhão com jumenta, dará origem ao chamado bardoto ou bardota 

(GIRARDI, 2012).  

Burro, mula, bardoto ou bardota são os chamados muares (Equus mulus) e 

possuem 63 cromossomos (VERONESI et. al., 2014). Além de cruzamentos 

utilizando equino com asinino, existem cruzamentos que utilizam zebras (Equus 

grevyi): zebra x jumento (jumenta) = zebronkey; zebra x cavalo (égua) = zebrorse ou 

zebroide (HURCOMBE et al., 2012). Nesse tipo de cruzamento o número 

cromossômico do produto dependerá do número de cromossomos que as espécies 
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possuem, uma vez que entre as raças de zebra esse número varia entre 32 e 46 

cromossomos (BERNIRSCHKE et al 1964 apud UNIACKE-LOWE e FOX, 2012). 

Os híbridos quase sempre são inférteis por possuírem um número de 

cromossomos ímpar, e apesar de as células germinativas também serem originadas 

pela mitose, o pareamento dos cromossomos homólogos não ocorre devido a esse 

número ímpar, o que as tornam bloqueadas na meiose (HURCOMBE et al., 2012). 

Equídeos exercem uma forte importância no agronegócio e na economia 

mundial e nacional. Segundo estimativa de Starkey e Starkey (2000), o rebanho 

mundial de equinos tem em torno de 58,2 milhões de cabeças, 44 milhões de 

jumentos e por volta de 15 milhões de muares.   

O Brasil possui o maior rebanho de equinos na América Latina, ocupando o 

terceiro lugar mundial com 8,4 milhões de equídeos, sendo 5,9 milhões de equinos, 

1,3 milhões de muares e 1,2 milhões de asininos, gerando cerca de 642,5 mil 

empregos diretos e indiretos, apenas atrás de Mexico e China (MAPA, 2015).  

O valor agregado aos equinos parece ser o responsável pela diferença de 

interesse para pesquisas entre ele e os demais membros da familia Equidae. O 

cavalo além da ampla utilização na agricultura, é tido hoje em dia como um animal 

de companhia, aumentando o leque de atividades das quais participa como 

recreação e esportes (CENTINI, 2012).  

Utilizado para atividades do dia a dia, como animal de carga e tração 

principalmente, os asininos não têm tanto valor agregado. Só mais recentemente 

houve um impulso na quantidade de animais usados para lazer e companhia, o que 

aumentou o interesse e investimento em pesquisas (JORDANA et al., 1998; 

GIRARDI, 2012). 

Além disso, Europa e China vêm investindo em pesquisas com leite de 

eqüídeos, pela sua composição muito próxima ao leite de humanos, e por ser uma 

ótima fonte para alimentação de pessoas com intolerância a lactose (GUO et al., 

2007; CARROCIO et al., 2000).  A China tem o maior rebanho de asininos do mundo 

com cerca de 8 milhões de cabeças, e o investimento na produção de leite tornou 

possível alcançar 40 mil toneladas em 2006 (YANG et al., 2006). 

Esses dados vêm corroborando para mudar a realidade dos equídeos 

impulsionando estudos com mais espécies além da equina. Apesar de doenças e 

condições que afetam os indivíduos dessa família serem semelhantes, certamente 

há variações na forma como cada espécie demonstra sinais clínicos e responde a 
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tratamentos. Alguns estudos já demonstraram isso, e assim é possível maximizar a 

eficiência do atendimento desses indivíduos, incorporando características inerentes 

a cada espécie, compreendendo melhor diferenças sobre as quais, talvez, ainda 

nem tenhamos conhecimento (HENRY et al., 2010). 

 

2.2 Imunidade do neonato 

 

Mamíferos com longo período de gestação, nascem com o sistema imune 

adaptativo completamente desenvolvido, mas com o funcionamento muito aquém do 

nível observado em animais adultos. O desenvolvimento completo da imunidade 

adaptativa depende de uma estimulação antigênica, que direcione o 

desenvolvimento apropriado de linfocitos B e seus receptores. Por isso, os 

mamíferos recém-nascidos são vulneráveis a infecção durante as primeiras 

semanas de vida, necessitando de anticorpos provenientes da mãe. A esse 

processo dá-se  o nome de transferência de imunidade passiva e é essencial para a 

sobrevivência do neonato que, no caso dos equídeos, ocorre principalmente via 

ingestão do colostro horas após o parto   (TIZARD, 2002).  

Equinos sempre foram alvo de pesquisas relacionadas a diversas áreas, e 

nas últimas décadas o potro equino recebeu grande interesse científico sobre o 

desenvolvimento perinatal (VERONESI, 2014). Assim como o dito sobre mamíferos 

recém-nascidos, essa é uma das fases mais desafiadoras para eqüinos, e 

consideráveis perdas ocorrem no primeiro dia ou são decorrentes de problemas nas 

primeiras horas de vida do potro (POMPERMAYER, 2011). Por isso, mundialmente 

são investidos recursos em pesquisas destinadas a todos os fatores relacionados 

com a imunidade do potro neonato como desenvolvimento, adaptações e doenças 

neonatais (RIZZONI e MIYAUCHI, 2012). 

Na literatura há muitos estudos com testes e parâmetros já bem estabelecidos 

para identificar uma correta transferência de imunidade passiva, tão necessária 

nessa espécie em virtude da qualidade da transferência de imunidade 

transplacentária. 
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2.3 Caracterização da placenta dos equídeos 

 

Segundo Benirschke (2007) que avaliou asininos (Equus kiang) e zebras 

(Equus Grevyi) e Toledo (2015), que avaliou asininos (Equus asinus), a placenta de 

todos os equídeos é semelhante macro e microscopicamente. Órgão fino cuja 

superfície externa é coberta por vilosidades e com espessura de no máximo 0,5 cm, 

sendo geralmente menores. O arranjo das membranas fetais é do tipo 

corioalantóide, com microcotilédones distribuídos por toda área de interação com o 

endométrio, o que caracteriza uma placentação difusa. Na face externa da 

membrana corioalantóide, os vilos coriônicos são semelhantes a um tecido 

aveludado avermelhado (FIGURA 1). O cordão umbilical é longo e a face interna 

alantoideana, é lisa, de coloração azulada e vasos sanguíneos fetais evidentes 

(FIGURA 2). O âmnio apresenta-se como uma fina membrana translúcida e o 

hipomane, uma estrutura sólida, irregular de cor marrom, é encontrado mergulhado 

no líquído amniótico (TOLEDO, 2015). 

 

Figura 1: Fotografia da vista geral da face externa das membranas fetais de jumenta Pêga adulta. 
Face externa da membrana corioalantoide, na qual a distribuição dos vilos coriônicos caracteriza um 
tecido de aspecto aveludado e avermelhado (COA) com suas porções referentes ao corno uterino 
prenhe (CP) e ao corno uterino não prenhe (CNP), o cordão umbilical (C) e conjunto alantoaminion 
(AA) e alantoide (AL). Em destaque o hipomane (h).  
 
 

 

 
Fonte: FCAV/UNESP, 2009. 
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Figura 2: Fotografia da vista geral da face interna das membranas fetais de jumenta Pêga adulta. 

Face interna da membrana corioalantoide, o alantocórion (ALC) com suas porções referentes aocorno 

uterino prenhe (CP) e ao corno uterino não prenhe (CNP), além da distribuição dos vasossanguíneos 

em sua superfície (setas). Também se verifica o cordão umbilical (C), o conjunto alantoaminion(AA) e 

o Alantoide (AL). Em destaque o hipomane (h) 

 

 

 

Fonte: FCAV/UNESP, 2009. 

 

Na jumenta selvagem da Somália (Equus asinus somalius – Equus africanus 

somaliensis), as células trofoblásticas são cilíndricas e podem ser encontrados 

grânulos de pigmento amarelo inclusos em seu citoplasma. Esse pigmento de 

origem incerta não foi associado a hemorragias como muito discutido em ovinos e 

há suspeitas que seja derivado da quebra de hemoglobina e possa representar a 

melanina (BENIRSCHKE, 2007). 

A placenta da familia Equidae é classificada como microcotiledonária,  difusa, 

epitéliocorial e apresenta seis camadas teciduais entre o endotélio capilar materno e 

o endotélio capilar fetal (IMAGEM 3), o que gera uma barreira transplacentária à 

passagem de gases, nutrientes, íons, hormônios e anticorpos (DROGOUL et al., 

2008). 
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Figura 3: Camadas teciduais da placenta epitéliocorial entre a circulação da égua e do potro. 1) 

endotélio capilar materno, 2) tecido conjuntivo uterino, 3) epitélio uterino, 4) epitélio coriônico, 5) 

tecido conjuntivo fetal e 6) endotélio capilar fetal. 

 

 

FONTE:http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0010_1A_Book_angol_05_termeleselettan/c

h12s08.html 

 

A eficiência placentária a respeito da passagem de nutrientes pode ser 

modificada por alterações na espessura da barreira entre as circulações materna e 

fetal, ou ainda, na densidade e nos arranjos arquitetônicos, que se referem ao 

número de microcotilédones por unidade de comprimento da superfície do 

alantocórion. Essas estruturas são maiores e mais densas na região do corno não 

gestante e no topo do corno gestante, e menores e mais espaçadas na base do 

corno gestante e na região do corpo uterino, em razão do estiramento do corpo 

uterino e corno gestante pelo desenvolvimento fetal e o efeito gravitacional exercido 

sobre a superfície de contato do endométrio com o alantocórion. Foi observado 

também que as estruturas referidas, encontram-se maiores e mais densas em 

fêmeas pluríparas, no entanto a idade apresenta uma correlação negativa com a 

densidade microcotiledonária (WILSHER e ALLEN, 2003; GUIMARÃES et al., 2015). 

Estudos da relação entre o peso da placenta e o peso do recém-nascido 

relatam 12% para placentas de jumentas e de 11% para placentas de éguas, e 

admitem que a unidade concepto-placenta pode ser menos eficiente na jumenta 

quando comparada a égua, sendo necessário maior tempo de gestação para o 

completo desenvolvimento do feto e justificando a gestação média de jumentas 

equivalente ao tempo máximo de éguas, cerca de 360 dias. 
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Esses fatores, tempo de gestacão e relacão entre o peso da placenta e do 

recém-nascido, parecem estar associados exclusivamente com o desenvolvimento e 

peso do potro ao nascimento, não trazendo nenhum dado a respeito da 

transferência de imunoglobulinas. 

Por isso a ingestão de colostro é provavelmente um dos fatores mais 

importantes para um desenvolvimento saudável nos equídeos recém nascidos, pois 

como nascem hipo ou agamaglobulinêmicos, a transferência de imunidade está 

diretamente relacionada a ingestão e absorção de imunoglobulinas colostrais 

(JEFFCOTT, 1971, TIZARD, 2002). 

 

2.4 Ingestão de colostro e absorção de imunoglobulinas 

 

A imunoglobulina (Ig) é um complexo glicoproteíco produzido por plasmócitos 

e linfócitos B no tecido linfóide que em resposta a um antigêno estimulam sua 

produção (MAYER, 2013 ). 

As Ig´s se ligam especificamente a um ou mais antígenos e essa ligação é o 

que confere proteção ao organismo pois, embora não tenha efeito biológico direto, 

desencadeia funções efetoras secundárias a essa ligação (MAYER, 2013). Tais 

funções efetoras incluem ativação do sistema complemento que resulta na lise de 

células e liberação de moléculas biologicamente ativas; e a ligação a inúmeros tipos 

celulares como células fagocitárias, linfócitos e plaquetas, que são ativadas após 

essa ligação para destruir antígenos (TIZARD, 2002). 

As imunoglobulinas podem ser divididas em cinco classes diferentes: 

imunoglobulina M (IgM), imunoglobulina A (IgA), imunoglobulina E (IgE), 

imunoglobulina D (IgD) e imunoglobulina G (IgG). Essa classificação é baseada nas 

diferenças em sequências de aminoácidos na região constante das cadeias 

pesadas, mesmo fator que permite subdividi-las em subclasses, e mesmo que essas 

sequências de aminoácidos sejam muito similares, é possível distinguí-las por meios 

sorológicos  pelo uso de anticorpos dirigidos a essas diferenças (MAYER, 2013). 

Cada Imunoglobulina responde a um ou mais tipos de antígenos. IgM 

normalmente precede anticorpos IgG em infecções agudas, funcionando como um 

anticorpo mediador de primária resposta. IgE é envolvida em reações de 

hipersensibilidade de tipo I e em infestações parasitárias. A IgA é a principal 

imunoglobulina envolvida em respostas imunes mediadas por anticorpos nas 
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superfícies de mucosas. A IgD apresenta uma concentração sérica baixa e não tem 

sua função elucidada em equinos. Por fim, a IgG, considerada a imunoglobulina 

mais versátil por ser capaz de realizar todas as funções das demais. É a principal 

imunoglobulina encontrada no soro, cerca de 75%, e a principal em espaços 

extracelulares. É a única classe que, em algumas espécies, atravessa a barreira 

placentária; consegue se ligar a receptores Fc em alguns tipos celulares que ativam 

funções  que resultam na lise de células e liberação de moléculas biologicamente 

ativas; é uma ótima opsonina, e aumenta a eficiência fagocitátia de células como 

magrófagos, monócitos e alguns linfócitos melhorando eficiência na internalização 

de antígenos (MAYER, 2013). 

No cavalo são descritos por Wagner et al. (2004) 11 isotipos de 

imunoglobulinas, sendo 7 subclasses de IgG. Sendo assim, os equinos tem o mais 

elevado número de genes de IgG de qualquer espécie mamífera já examinada.   Em 

estudo realizado por Allen e Dalton (1975), foi possível identificar 7 subclasses de 

imunoglobulinas similares as dos equinos, no soro dos asininos. 

O colostro das éguas contém mais de 10% de proteína, sendo 80% delas 

imunoglobulinas. As IgG’s são as mais abundantes, estando entre 65 e 90% das 

imunoglobulinas totais, com concentração total variando entre 2.050 a 7.650 mg/dL 

(SALIMEI e FANTUZ, 2012). A quantidade de IgG no colostro varia no momento do 

parto de 4.000 a 9.000 mg dL, diminuindo para menos de 1.000 mg/dL 8 a 19 h pós-

parto (COSTA, 2013). Variação entre as raças também foi observada por LeBlanc e 

Tran (1987), possuindo níveis mais altos no Árabe e Quarto de Milha, que 

apresentam valor médio de 6.100 mg dL, em comparação com Puro Sangue Inglês, 

que apresenta 5.200 mg dL e cavalos de trote americano com cerca de 2.000 mg/dL. 

Nos mamíferos, o colostro é secretado pela glândula mamária no final da 

gestação, intensificando-se nas últimas duas semanas devido a uma alternância nos 

níveis de estrógeno e progesterona (JEFFCOTT, 1971). Próximo ao parto, uma 

secreção aquosa cinzenta é produzida, tornando-se posteriormente branca e 

espessa, rica em imunoglobulinas: o colostro (SANTOS e ZANINE, 2006). Embora 

viscosidade e coloração sejam características utilizadas para se predizer a qualidade 

do colostro, estudo realizado por Chevette (1998) não observou diferenças 

significativas entre colostro branco e colostro amarelo quanto a concentração de 

imunoglobulinas, bem como quando comparados colostros liquídos e viscosos. 
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0 colostro contém níveis elevados de imunoglobulinas G (IgG) e por isso é a 

melhor fonte de imunidade passiva para o potro neonato. Possui tambem 

substâncias que exercem um efeito protetor local no intestino e outras 

imunoglobulinas que podem melhorar fatores de imunidade sistêmica como IgA e 

IgM (VERONESI et al., 2014). 

O mecanismo pelo qual as imunoglobulinas séricas são transferidas para a 

glândula mamária envolve um conjunto de fatores como a presençaa de receptores 

na membrana basal ou intercelular da célula acinar epitelial e o controle hormonal na 

síntese e transporte de imunoglobulinas. Estudos demonstram que éguas pluríparas 

possuem uma maior sensibilidade hormonal, por exposições anteriores, e realizam 

com maior eficiência essa transferência de imunoglobulinas séricas para o colostro 

(LANG, 2006). 

 A densidade do colostro é utilizada para classificar de forma indireta a 

quantidade de Ig’s predizendo sua qualidade e pode ser quantificada por um 

colostrômetro. A concentração de IgG varia entre éguas, mas um colostro de boa 

qualidade tem geralmente uma concentração de IgG de pelo menos 3000 mg / dl ou 

uma gravidade específica > 1.060 (ARONOFF, 2010). Além desse método, a 

qualidade do colostro pode ser avaliada de outras maneiras, como precipitação em 

glutaraldeído, aglutinação em látex, teste de imuno-difusão radial simples e 

citometria de fluxo (SIMON, 2012), alguns destes disponíveis em kits comerciais de 

fácil manipulação.  

As proteínas e macromoléculas são absorvidas sem seleção ou digestão, a 

partir do colostro, o que só ocorre durante um período significativamente curto após 

o nascimento (RAIDAL, 2010). A capacidade de absorção de Ig é de cerca de 60% 

em potros saudáveis que sugam o colostro logo após o nascimento, e a eficiência é 

inferior a 25% após  essas primeiras 3 horas do nascimento (DROGOUL et al., 

2008). 

A absorcão de IgG presentes nas secrecões lácteas é possível porque a 

digestão de proteínas pela tripsina é evitada por um atraso no desenvolvimento da 

função pancreática. As vilosidades do epitélio intestinal são recobertas com 

enterócitos especiais no período neonatal, capazes de absorver proteínas solúveis 

no lúmen intestinal (ABRAHAMSON e RODEWALD, 1981). A absorção ocorre por 

endocitose, através da ligacão destas proteínas a receptores específicos presentes 

na membrana apical dos enterócitos, determinando uma alta seletividade do 
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processo a esse tipo de proteína. As proteínas são então internalizadas em 

vesículas tubulares formadas na base das microvilosidades e essas vesículas, após 

serem revestidas na região citoplasmática da célula, migram para as regiões basal e 

lateral. Esse transporte se caracteriza como sendo específico para imunoglobulinas 

G, saturável e dependente da região Fc da molécula de IgG, sendo o receptor 

denominado FcRn. A ligacão receptor-IgG ocorre em pH 6,0, valor equivalente ao 

lúmen intestinal, e é desfeita em pH 7,4, equivalente ao pH do espaço intercelular, 

liberando então as imunoglobulinas. Essa ligação mostrou-se necessária para a 

proteção das imunoglobulinas durante o trânsito pela célula até que estas 

alcançassem a circulacão linfática ou sanguínea, uma vez que proteínas englobadas 

por endocitose não seletiva, mas que não realizaram essa ligação eram degradadas 

durante o transporte (HERDT, 2004). 

O receptor permite que todo o mecanismo elucidado ocorra, é encontrado nas 

membranas das células do duodeno e jejuno de animais recém-nascidos, mas não 

em animais após a desmama, reforçando a tese de maior permeabilidade intestinal 

em neonatos (KOROSUE et al., 2012). 

Absorção bem sucedida de imunoglobulinas previne infecções sistêmicas 

durante o intervalo de tempo entre a exposição a patógenos e o desenvolvimento da 

resposta imunológica protetora (KOROSUE et al., 2012). 

 

2.5 Falha na transferência de imunidade passiva 

 

O fracasso da transferência de imunidade passiva de éguas para potros é a 

deficiência imune mais comumente reconhecidaem equinos e pode predispor os 

potros afetados adoenças sépticas no período neonatal (SELLON, 2006). 

Tem sido referenciado na literatura que a incidência de falha de transferência 

de imunidade passiva varia entre 3% e 40% em potros (KOROSUE et al., 2012). 

Dentre os fatores que contribuem para essa incidência destacam-se lactação 

prematura, doenças durante a gestacão que podem resultar em uma baixa produção 

de anticorpos colostrais, agalactia da égua, ordenha precoce ou até mesmo 

amamentação tardia por falha de manejo ou presença de alterações congênitas 

como má absorção intestinal ou má formação dos membros que impedem o potro de 

permanecer em estação (THOMASSIAN, 2005).  
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Dados semelhantes ainda não foram obtidos para asininos e muares, mas a 

sobrevivência neonatal de potros asininos e muares parece ser um problema maior 

em países em desenvolvimento que em países desenvolvidos. Nesse caso, a alta 

mortalidade está relacionada a más condições de criação, manejo e cuidados 

insuficientes no pós parto e também por uma pobre proteção colostral (KOROSUE et 

al., 2012). 

Segundo Tizard (2002), os níveis séricos de imunoglobulinas em eqüinos 

adultos hígidos são de 1.000 a 1.500 mg/dL de IgG. Em potros, estudos demonstram 

que quando há falha total na transferência de imunidade passiva a concentração 

sérica de IgG apresenta-se inferior a 200 mg/dL, e valores entre 200 e 400 mg/dL 

ocorrem quando a falha é parcial (MADIGAN, 1991). Ainda assim, potros com falha 

parcial na transferência de imunidade passiva podem não desenvolver infecções, 

isso porque embora muitos potros normais tenham concentracoes muito mais altas 

que os 800mg/dL recomendados, a concentração mínima de IgG necessária para 

proteção contra infecções depende de fatores inerentes aos patógenos presentes no 

meio ambiente, relacionados ao manejo e ao estresse (KORASUE et al., 2012). 

Ainda assim, existe uma relação inversamente proporcional entre níveis 

séricos de IgG e infecções neonatais, havendo uma incidência de infecção e 

mortalidade significativamente maior em potros com níveis séricos de IgG inferiores 

a 400 mg/dL (LANG, 2006).  

Para racas miniaturas de asininos e pôneis presume-se que em razão do 

tamanho, uma menor quantidade de imunoglobilinas absorvidas é necessária para 

garantir protecão, mas diante da falta de estudos especificos, ainda se aplica o valor 

de 800mg/dl referido para potros equinos como uma cautela para evitar infeccões 

(ARONOFF, 2010). 

Concentrações de imunoglobulina adquiridas por imunidade ativa não são 

alcançadas até cerca de 2 meses de idade e durante este tempo a maioria dos 

potros dependem de  imunidade humoral derivada de imunoglobulinas passivamente 

adquiridas que foram absorvidas após a ingestão de colostro nas primeiras 24 horas 

após nascimento (WONG et al., 2013). 

As estimulacões antigênicas repetidas durante o período pós-natal são vitais 

para que o potro desenvolva todo mecanismo do sistema imunológico.O tempo 

necessário para que todos os aspectos relacionados à resposta imune do potro, se 

desenvolvam a um nível comparável ao de um cavalo adulto ainda é desconhecido, 
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mas algumas evidências sugerem que isso ocorre no primeiro ano de vida, variando 

entre alguns componentes do sistema imunológico que podem se desenvolver mais 

cedo ou mais tardiamente (HART, 2014). 

 

2.6 Métodos para avaliação da transferência de imunidade 

Um colostro de boa qualidade tem viscosidade e coloracão características, 

entretanto esses são critérios subjetivos que podem gerar diferentes interpretações 

e induzir a erro quanto a classificacão da qualidade. Além disso, como exposto 

anteriormente, apenas a concentração de imunoglobulinas G no colostro não é 

suficiente para garantir uma transferência adequada de imunoglobulinas, pois 

existem outros fatores que interferem nesse processo. Por isso, é importante 

determinar a concentracao de IgG sérica e para isso existem métodos indiretos e 

diretos (LUZ et al., 1992).  

A literatura apresenta pouca informação laboratorial sobre algumas espécies 

de equídeos como asininos e muares, e por isso alguns laboratórios veterinários 

utilizam como padrão os valores existentes para equinos, prática que pode levar a 

falhas em diagnósticos. Além disso, muitos dos estudos existentes foram realizados 

com raças específicas de asininos e, ainda que pertencentes a mesma espécie, 

existem diferenças significativas entre as raças. Por isso, utilizar padrões de valores 

existentes para equinos ou para asininos de raças diferentes da que se objetiva 

avaliar pode indicar um diagnóstico equivocado (GIRARDI, 2012). 

A carência de informacões é ainda maior sobre a interferência de equinos e 

asininos na formação de muares (PERDIGÃO DE OLIVEIRA et al., 1974). Pouco 

estudo foi realizado sobre valores hematológicos de asininos e muares no Brasil, e 

muito do que se utiliza provém de estudos antigos que ainda hoje são utilizados 

como referência para avaliação de resultados hematológicos (DIAS, 2014).  

Para diferenciar as frações da proteína no soro é necessária a realização de 

provas colorimétricas adicionais ou de eletroforese e o cálculo posterior do valor 

absoluto de cada uma delas (TAVARES e TAKAHITA, 2013). 

Para a escolha da metodologia para determinação de proteínas totais alguns 

fatores devem ser analisados como o conhecimento da natureza dos constituintes 

da amostra e de suas concentrações aproximadas (TABELA 1). A avaliacão destes 

fatores facilitam a identificação de possíveis interferentes e auxiliará na escolha do 

melhor método. Além disso, fatores como a sensibilidade do teste àquilo que se 
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propõe avaliar; a concentração de proteína na amostra e do volume de amostra 

disponível; a rapidez e o custo da metodologia; e o grau de confiabilidade dos 

resultados frente aos possíveis interferentes no método escolhido também são 

fatores a se considerar (ZAIA et al., 1998). 

Ao longo dos anos, muitos métodos espectrofotométricos têm sido propostos 

para a determinação de proteínas totais, mas não existe uma metodologia 

considerada de uso universal para todos os meios. A imunodifusão radial simples é 

considerada uma técnica de padrão ouro, porém o custo e a acessibilidade 

inviabilizam muitas vezes seu uso. São necessárias 24 horas obtencão do resultado, 

ou seja, tempo longo para só então decidir por uma intervenção (ZAIA et al., 1998).  

Os métodos geralmente mais utilizados são o do Biureto de Lowry, do 

“Coomassie brilliant blue” BG-250 ou reagente de Bradford, do BCA ou reagente de 

Smith, e de absorção de proteínas no ultravioleta. Mas existem outros testes como 

refratometria, turbidez pelo sulfato de zinco, coagulação por glutaraldeído, 

aglutinação no látex (indiretos) ou eletroforese, imunodifusão radial simples, ELISA 

(diretos) (ZAIA et al., 1998). 

O método do Biureto é baseado na reacão das ligacões peptídicas com íon 

cúprido em solucões alcalinas formando um produto corado violáceo, cuja 

absorvância é medida espectroscopicamente a 540nm. Esse método tem sido 

aplicado para determinar a concentração de proteínas totais em diversos meios, 

dentre eles, soro e plasma sanguíneo.  É um teste rápido, que utiliza reagentes de 

baixo custo e não apresenta grande variação da absortividade específica para 

diferentes proteínas, por isso não é considerado um método muito sensível. Mesmo 

assim, o método de biureto continua sendo recomendado para a determinação da 

concentração de proteínas totais em plasma sangüíneo pela Associação Americana 

de Análises Clínicas e por diversos autores (ZAIA et al., 1998). 

  

2.7 Valores de referência 

 

O valor médio da concentração de proteína total no soro nos animais 

domésticos é de 5,0 a 8,0 gramas por decilitro e depende da ingestão hídrica, 

desordens hepáticas ou disfunções em outros órgãos. 

Nas Tabelas 1 e 2 encontram-se valores de referencia para equinos e 

asininos, em adultos e neonatos. 



27 
 

  



28 
 

 

Tabela 1: Valores médios de concentracão sérica de proteínas totais em equinos e asininos adultos e 

neonatos. 

    

Grupo 

                    Proteína Total (g/dL) 

Parturiente              Neonato 

H0 (Parto)* H0 (Parto)  

Equino
†‡

 7,75 ± 0,84 4,50 ± 0,39  

Asinino
†‡

 9,39 ± 0,82 5,61 ± 1,50  

      FONTE: GODOY, 2003 

 

 

Tabela 2: Valores médios de concentracão sérica de albumina em equinos e asininos adultos e 

neonatos. 

 

Grupo 

                         Albumina (g/dL) 

Parturiente              Neonato 

H0 (Parto)* H0 (Parto)  

Equino
†‡

 2,65 ± 0,22 3,30 ± 0,46  

Asinino
†‡

 4,08 ± 0,77 4,08 ± 0,77  

      FONTE: GODOY, 2003 
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3. METODOLOGIA 

 

Este estudo foi aprovado pelo comite de ética das Faculdades Integradas de 

Ourinhos em 2015. 

 

3.1 Animais 

 

Foram acompanhados 17 partos no total, entre julho de 2015 e março de 

2016 nos locais: Fazenda Barbané, localizada na Rodovia Transbrasiliana km310 e 

Haras FT, localizado na Estrada Municipal Natale Modolo, Boituva – São Paulo. 

Os animais foram divididos em dois grupos diferentes de acordo com a 

espécie: Grupo Equino, formado por 10 éguas (Equus cabalus), da raca Árabe 

prenhes de garanhões da mesma raça; e Grupo Asinino, formado por 10 jumentas 

(Equus asinus) da raca Pêga prenhes de jumentos da mesma raca. 

A alimentacão das éguas gestantes consistia de 2 tratos com feno Coast 

Cross e 3 tratos com concentrado (4 quilos de ração Guabi Mix dividos em dois 

trados de 2 quilos cada, e 1 trato com 2 quilos de farelo de trigo). As éguas possuem 

toda vacinacão regular (Encefalomielite Equina Leste e Oeste; Influenza Equina I e II 

e Tétano – Tri-Equi Hertape Calier®; e vacina Antirrábica – Rabmune Hertape 

Calier®)  recebem reforço contra Rinopneumonite equina nos meses, 5, 7 e 9 de 

gestação (Pneumabort-K®), e ainda vacina contra Rhodococcus (Rodovac®). Todas 

já haviam tido partos anteriores sendo portanto pluríparas. 

Os partos acontecem num piquete próprio ou em baias, sempre 

acompanhados por um funcionário e um  veterinário (Figura 4). 

Após o nascimento, égua e potro são mantidos em baias e na manhã 

seguinte ao parto, o potro recebe plasma hiperimune (BioBOOSTER®) por 

administração intravenosa. O umbigo dos neonatos é curado 1 vez ao dia, com iodo 

10%, até que o mesmo caia. 
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Fonte: arquivo pessoal (2016) 
 

A alimentacão da jumentas consistia exclusivamente de capim Brachiaria 

(Brachiaria decumbens). As jumentas não passaram por nenhum esquema de 

vacinacão, nem antes nem durante a gestacão e, assim como as éguas também são 

pluríparas.  

Todos os partos aconteceram dentro de um curral para facilitar a observação 

e posterior coleta de amostras. Mas normalmente não há acompanhamento e as 

jumentas são mantidas no mesmo piquete no qual são criadas de maneira 

extensiva. Na seguinte ao parto, o umbigo dos potros asininos foram curados com 

iodo 10% e soltos no piquete juntamente com suas mães, não sendo repetido esse 

procedimento posteriormente.  

  

Figura 4: Parturientes e neonatos da espécie equina. (a) égua e potro árabes após 

parto em piquete e (b) égua e potro árabes após parto em baia  

(b) (a) 
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Figura 5: Sequência de fotos do parto de uma jumenta. (a) jumentas separadas em curral antes do 

parto (b) exteriorizacão da bolsa (c) interacão entre jumenta e neonato recém-nascido (d) neonato 

asinino ficando em pé pela primera vez (e) jumenta e neonato asinino após mamar colostro  

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2016) 

                           

Para evitar qualquer interferência no processo de parto, estes foram 

observados à distância só havendo aproximacão após a expulsão completa do feto. 

Durante a noite, as gestantes eram monitoradas a cada 1 hora, e ao primeiro 

sinal de trabalho de parto, elas eram então assistidas até o nascimento do potro. Os 

(b) (a) 

(d) 

(c) 

(e) 
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potros eram assistidos até ficarem de pé e mamassem o colostro. Quando 

necessário era procedido o auxílio ao parto.  

 

3.2 Coleta das amostras 

  

Foram coletadas amostras de 10 ml de sangue em tubos a vácuo sem 

anticoagulante, por venipuncão da jugular, da parturiente e do neonato no momento 

logo após o parto (H0) e do neonato 12 horas após a primeira mamada (H12).  

Após sedimentacão em temperatura ambiente e centrifugacão a 5000rpm por 

5 minutos, as amostras de soro foram separadas, identificadas e congeladas a -20C 

até o momento da realizacão dos exames.  

 

3.3 Avaliação das Proteínas Séricas Totais e Albumina 

 

As amostras foram avaliadas no laboratório de analises clínicas do Hospital 

Veterinário Roque Quagliato das Faculdades Integradas de Ourinhos/SP. 

As proteínas séricas totais foram avaliadas pelo método do Biureto, com 

auxílio de um conjunto de reagentes, e leitura espectrofotométrica automatizada. 

A concentração de albulmina foi determinada por meio da técnica de verde de 

bromocresol e avaliacão automatizada. A determinacão da globulina foi realizada a 

partir da diferenca entre a concentracão da proteína total e da albumina 

(concentracão de proteína total sérica – concentracão de albumina sérica = globulina 

sérica), para com isso a concentracão de imunoglobulinas seja avaliada de maneira 

indireta. 

 

3.3.1 Análise estatística 

 

As análises foram realizadas no software Action, versão 2.6 e utilizando nível de 

significância de 5%. Todas as amostras passaram no teste de normalidade de 

Shapiro-Wilk. Foi utilizado o teste T pareado para comparação entre concentrações 

de globulina nos diferentes grupos das mães, dos neonatos em HO e dos neonatos 

em H12; e teste T não pareado para comparação das concentrações de globulina 

entre H0 e H12 dos neonatos e entre parturientes e neonatos 12 horas após a 

primeira mamada (H12) dentro de cada grupo.  
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Uma análise de regressão e correlação foi realizada para avaliar a concentração 

de globulinas maternas e transferência de imunidade passiva às 12 horas após a 

primeira mamada. 

 

4. RESULTADOS  

 

Os resultados foram avaliados a partir da aferição indireta de imunoglobulinas 

obtidas pelos valores de globulinas das parturientes e neonatos, e as comparações 

entre as médias estão representadas na tabela 5. 

Parturientes do Grupo Asinino (GA) apresentaram concentrações de 

globulinas maiores que parturientes do Grupo Equino (GE), tanto neonatos equinos 

quanto asininos apresentaram aumento na concentração de imunoglobulina 12 

horas após a primeira mamada, porém, nos dois grupos estes valores de globulinas 

dos neonatos em H12 foram inferiores aos de suas mães em ambos os grupos. 

Não foi detectada correlação entre concentração de globulinas da parturiente 

e dos neonatos 12 horas após a primeira mamada no GE (coeficiente de correlação 

= 0,27) e no GA (coeficiente de correlação = 0,26). 

 

Tabela 3:  Média ± desvio padrão do nível sérico de globulina (g/dL) nas mães e neonatos de equinos 
e asininos no momento do parto e dos neonatos às 12 horas pós-parto. 

Grupo 

Globulina (g/dL) 

Parturiente Neonato 

H0 (Parto)* H0 (Parto) H12 

Equino
†‡

 4,62 ± 1,34 1,38 ± 0,32 2,66 ± 1,36 

Asinino
†‡

 6,00 ±  0,89 1,43 ± 0,26 3,54 ± 1,39 

* Diferença significativa entre grupos (p<0,05); † Diferença significativa entre momentos nos neonatos 
dentro de cada grupo (p<0,05); ‡ Diferença significativa entre parturiente e neonato em H12 (p<0,01). 
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5. DISCUSSÃO 

 

Os valores médios obtidos para a concentração sérica de globulinas foram 

maiores nas parturientes asininas (GA) comparado as parturientes equinas (GE 

p<0,05). Achados semelhantes foram relatados por Mori et al. (2003) e Godoy 

(2003) em estudos que avaliaram o proteinograma de asininos e equinos, adultos e 

neonatos, e que revelaram uma concentração de proteínas totais e albumina 

diferente entre as espécies, sendo a concentração de proteínas totais maior em 

fêmeas asininas. 

Aumentos nas concentrações de proteína plasmática, sódio, cloretos, 

hemoglobina e volume globular podem acompanhar a desidratação aguda dos 

animais. Nesse caso uma desidratação pode ocorrer em decorrência à perda de 

líquidos pela intensa sudorese ocorrida durante o parto e que pode levar a uma leve 

hemoconcentração, e segundo Girardi (2012) e jumentos têm uma resposta 

fisiológica mais acentuada à desidratação, em comparação com os cavalos, ainda 

não bem elucidada.  

Dill et al. (1980) descobriram que o volume plasmático de jumentos 

desidratados, se manteve sem alteração e sem aumento na concentração de 

proteína do soro. Como acontece com os cavalos, o intestino grosso dos asininos 

atua como um reservatório para a água, para reduzir o peso seco fecal e a perda de 

água fecal durante os períodos de restrição hidríca. 

Segundo Maloy e Boarer (1971) os asininos podem tolerar o mesmo grau de 

desidratação corporal (30%) que ovinos e camelos e, como possuem uma ótima 

capacidade de reidratação, os autores aconselham mensurar as mudanças nos 

constituintes sanguíneos e fluidos corporais que acompanham a desidratação aguda 

de asininos para uma melhor avaliação do quadro. No estudo os autores relatam 

que o nível de proteínas plasmáticas de um jumento privado de água por 24 horas 

aumentou de 7 para 11,6 g/dL e o volume plasmático diminuiu 14% (apud GODOY, 

2003).  

Por outro lado e como demonstrado em estudo de Cerutti (2008) cavalos criados 

soltos e vivendo livres em grupos apresentavam níveis mais elevados de IgA, 

principal isotipo de imunoglobulina envolvido na neutralização de antígenos de 

origem ambiental, quando comparados a animais mantidos em baias e ambientes 

muito higienizados. Isso se deve pela constante estimulação do tecido linfóide da 
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mucosa por antigênos ambientais e contato social pois espera-se que quanto maior 

a quantidade e variedade de antigênios ambientais que um animal é exposto, mais 

elevadas serão as concentrações de imunoglobulinas, reflexo da expansão do 

repertório ativado pelo antigêno. E segundo estudo de Gacek et al. (1975), jumentas 

criadas à pasto exibiram uma globulina correlacionada a condições hiperimunes, 

apesar de não ter nenhum estímulo forte de sistema reticuloendotelial, e que 

persistiu durante a prenhez e no período pós parto, mostrando valores que foram 

estatisticamente similares em todas as fases (apud GIRARDI, 2012. Esse fatores 

podem explicar a diferença nos níveis de globulinas entre jumentas e éguas do 

presente trabalho, uma vez que o manejo rústico e a pasto dentro do qual as 

jumentas eram mantidas pode expô-las a mais antígenos de origem ambientais que 

as éguas usadas no estudo e provocar maior estímulo imunogênico e, 

consequentemente, concentrações maiores de globulinas. 

  As parturientes asininas foram criadas soltas e em grupo, enquanto as 

parturientes equinas foram criadas num sistema mais intensivo, com manejo que 

impossibilita contato em grupo, e em ambientes higienizados diariamente. Quando o 

contato ocorre em piquetes maternidade que abrigam as éguas até a proximidade do 

parto, a estimulação antigênica pode ser considerada “antigenicamente irrelevante ", 

uma vez que ele ocorre entre animais que não são portadores susceptíveis a 

agentes de doenças infecciosas (SOUZA et al., 2010).  

Com relação aos neonatos, tanto asininos como equinos apresentaram 

concentração de globulinas inferior ao encontrado para as parturientes. 

A menor concentração de globulinas foi observada na amostra H0, referente 

ao momento imediatamente após o nascimento e antes da primeira mamada. Após 

12 horas da primeira mamada, nova amostra revelou um aumento de globulinas. 

Este fato está relacionado com a ingestão e absorção de imunoglobulinas presentes 

no colostro, uma vez que a avaliação dos níveis de globulinas é uma forma indireta e 

não específica de avaliar a transferência de anticorpos. Os achados do presente 

trabalho corroboram com estudos prévios. 

Segundo Hafez (1995), taxas de proteínas séricas totais apresentaram-se 

menores em potros quando comparadas aos níveis encontrados em suas mães. Isso 

ocorre pela menor concentração de globulinas no sangue de potros ao nascimento, 

antes da ingestão do colostro, pois nessa família a transferência de imunoglobulinas 

através da circulação placentária não ocorre. 
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Mesmo com o aumento significativo no nível de globulinas 12 horas após a 

primeira mamada nos neonatos, a concentração de globulinas manteve-se menor 

nesta categoriga de animais que o abservado para as parturientes e podem ser 

justificado por dados prévios (JEFCOTT, 1971) que demonstraram que valores 

comparáveis aqueles encontrados nos cavalos adultos não são alcançados antes da 

idade de 4 a 6 meses. 

Na comparação de concentração sérica de globulinas entre potros equinos e 

asininos, antes da primeira mamada (H0), e 12 horas após a ingestão de colostro 

(H12), não houve diferenças significativas. Ainda assim, estudos apontam para 

influências raciais atuando preponderantemente em parâmetros hematológicos e 

bioquímicos, e, segundo  Perdigão de Oliveira et al. (1974) discrepâncias ainda 

maiores se estabelecem quando se estudam espécies diferentes. 

Ainda, não foi detectada correlação entre níveis de globulinas maternas e dos 

neonatos o que demonstra que, no presente trabalho, as concentrações maternas 

de globulinas não interferiram na transferência de imunidade passiva avaliada até 12 

horas após a primeira mamada. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Embora os motivos ainda sejam incertos e inconclusivos, as concentrações 

de globulinas são maiores em jumentas logo após o parto mesmo quando 

comparadas a éguas, no entanto, a concentração de globulinas da parturiente não 

interfere na eficiência da transferência de imunidade passiva avaliada até 12 horas 

após a primeira mamada.  

Embora não pertencendo as mesmas espécies, não foram observadas 

diferenças nas concentrações de globulinas nos neonatos asininos e equinos logo 

após o nascimento e até 12 horas após a primeira mamada, o que demonstra a 

baixa ou nula transferência de imunidade durante a gestação e a dependência de 

ambas as espécies pela ingestão do colostro. 

Maiores investigações sobre esse período em equídeos são necessárias para 

avaliação do perfil imunológico que cada espécie e raça apresentam, visto que esse 

estudo revelou diferenças significativas entre equinos e asininos, porém muito pouco 

se sabe para justificá-las. 
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CAPÍTULO 2 - RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O estágio curricular supervisionado em Medicina Veterinária foi realizado em 

dois hospitais equinos: Primeiro no Rood & Riddle Equine Hospital, localizado no 

número 2150 Georgetown, Lexington – Kentucky (Figura 1); e a segunda parte no 

Weems & Stephens Equine Hospital, localizado no 5660 Hospital Road, Aubrey – 

Texas (Figura 15). 

 

Figura 1: Fotografia - Rood and Riddle Equine Hospital. 

 
Fonte: www.roodandriddle.com 

 

As atividades acompanhadas, estrutura e rotina dos hospitais estão 

relacionadas à seguir. Vale ressaltar que diante da casuística e número de 

profissionais de ambos estabelecimentos, não é possível acompanhar todos os 

procedimentos realizados. Sendo assim, esse é um relato das atividades 

acompanhadas, deixando claro que a casuística aqui apresentada fica muito aquém 

da rotina diária de ambos os estabelecimentos. 

Esse Relatório de Estágio tem por objetivo descrever as atividades 

desenvolvidas e acompanhadas pela discente Polyanna Nunes da Silva, cursando 

último semestre do curso de medicina veterinária das Faculdades Integradas de 

Ourinhos, sob orientacão da Professora Doutora Fernanda Saules Ignácio.  
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2. Rood & Riddle Equine Hospital 

 

Estágio realizado de 08 à 30 de agosto de 2016, na área de Clínica Médica, 

Clínica Cirúrgica e Reproducão de Equinos, totalizando 136 horas. 

O Rood & Riddle Equine Hospital é um hospital referência que oferece 

servicos completos para equinos com assistência veterinária especializada, clínica, 

cirúrgia e reprodução. A estrutura hospitalar oferece uma gama completa de 

serviços, incluindo cirúrgia, medicina interna, diagnóstico por imagem avançado, 

além de um Centro de Podologia e um Centro de Reprodução especializada.  

Disponibiliza também serviços de ambulatório para emergências, cuidados 

preventivos, reprodução geral, radiografia, cuidados e tratamentos médicos em 

fazendas ou no próprio hospital. 

A equipe é formada por 52 veterinários de todas as especialidades sendo: 5 

cirurgiões; 21 veterinários para atendimentos externos; 1 anestesiologista; 1 

veterinário para diagnóstico por imagem; 5 veterinários para medicina interna; 3 

veterinários para casqueamento e ferrageamento; 1 veterinário oftalmologista; 1 

residente de cirúrgia e 14 internos; além de 22 auxiliares veterinários.  Através dessa 

equipe e de toda a estrutura, o Rood & Riddle realiza mais de 5.000 cirúrgias por 

ano, sendo cerca de 700 cirúrgias emergenciais. Cada cirurgião é hábil em várias 

áreas, sendo especializado em uma ou mais. 

 

2.1. ESTRUTURA 

A estrutura física é composta de 16 edifícios: farmácia; alojamento dos 

estagiários; bloco da Reproducão e Podiatria; bloco do escritório, cirurgia I, medicina 

interna, laboratório, refeitório e suprimentos; galpão Straw (cama); bloco da Cirurgia 

II; bloco de diagnósticos; escritório II e 10 estábulos com uma média de 20 baias 

cada (Figura 1). 
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Figura 2: Cirúrgia I – (a) e (b) salas de inducão anestésica; (c) e (d) área de preparacão para cirúrgia; 

(e) e (f)  salas cirúrgicas e (g) e (h) sala de recuperação. 
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Figura 3: Cirúrgia II – (a) vista externa do bloco cirúrgico (b) e (c) sala cirúrgica. 

 

O bloco da Cirúrgia II é utilizado quando as cirúrgias necessárias na rotina diária excedem a 
capacidade da Cirúrgia I, ou em casos de cirúrgias que necessitam de mais de 3 veterinários 
trabalhando juntos. 
 
 
Figura 4: setor da medicina interna – (a) sala de exames gerais (b) sala para atendimentos 
emergenciais e (c) sala para realizacão de exames para diagnóstico por imagem. 

 
A estrtutura ampla dessas salas possibilita que pequenos procedimentos, bloqueios anestésicos 
locais, sondagem, palpação, entre outros sejam realizados. Além disso, aparelhos como ultrassom ou 
endoscópios podem ser deslocados e montados para utlização. 

  



46 
 

Figura 5: Medicina Interna – Exames (a) palpação da musculatura; (b) claudicação e (c) análise da 
marcha 

 
O setor de medicina interna realiza alguns exames ao ar livre, pricipalmente quando é necessário 
observar o animal em movimento 

 
 
Figura 6: Diagnóstico por Imagem (a) endoscopia; (b) ultrassonagrafia e (c) cintilografia. 
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Figura 7: sala para realização de radiografias 

 

 
 

 

Figura 8 : vista externa dos estábulos 
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Figura 9 : vista interna dos estábulos 

 
Estábulos com baias amplas e bem ventiladas (a) que são equipadas de acordo com sua finalidade. 
Os mais próximos aos blocos cirúrgicos possuem baias equipadas com bombas de infusão (b) e são 
destinados à animais que possam necessitar de fluidoterapia. Estábulos destinados a acolherem 
éguas e potros (c) possuem baias com divisões que possibilitam interação entre ambos porém com a 
possibilidade de tratamentos individuais. Alguns exames necessitam da administração de fármacos 
radioativos, e baias devidamente identificadas e mais isoladas (d) estão a disposição para a 
recuperação desses animais. 

 
       

Figura 10: Unidade de Terapia Intensiva para neonatos, disposta em formato que possibilita 
“observação em relógio” 
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Figura 11: Centro LeBlanc de Reprodução e setor de Podologia 

 

 
 
 
 
 
Figura 12: área de coleta de semen 
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Figura 13: Podologia – (a) avaliação de casco; (b) área de tratamento; (c) e (d) loja do ferrador 
 

 
 
 
 
 

 Além de todos os procedimentos realizados dentro das dependências do 

hospital, há os serviços ambulatoriais que consistem em atendimentos em fazendas 

e clubes por exemplo. Esse tipo de atendimento inclui cuidados de medicina interna, 

preparação de vendas, assistência aos compradores e vendedores realizando 

exames de compra completos, terapias alternativas como acupuntura e quiropraxia, 

odontologia,  radiografia, endoscopia e ultrassonografia, serviços de saúde 

reprodutiva, medicina esportiva, podologia, entre outros. 

Os veterinários que realizam os atendimentos ambulatórios tem sua base na 

estrutura do hospital, com aparelhos e uma área de abastecimento de suprimentos 

de farmácia (FIGURA 14). 
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Figura 14: servicos ambulatoriais – (a), (b), (c), (d), (e) e (f) atendimentos fora do hospital; (g) 
equipamentos disponíves para atendimentos ambulatoriais e (h) veículo para atendimento de 
podologia e ferrageamento ambulatorial. 
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2.2 Atividades acompanhadas em clínica e cirurgia 

Durante o período de estágio supervisionado no Rood & Riddle Equine 

Hospital foi possível acompanhar 188 casos, sendo 120 no setor de Clínica Médica, 

38 no setor de Clínica Cirúrgica e 30 no setor de reprodução. 

Foram acompanhadas preparações dos animais para cirúrgia, aplicação de 

medicação pré-anestésica, procedimentos cirúrgicos, curativos, prescrições e auxílio 

na organização do ambiente. Além do acompanhamento da rotina hospitalar, o 

estagiário pode optar por acompanhar os veterinários da parte de medicina interna, 

com realização de consultas e exames diários no hospital, ou ainda optar por 

acompanhar os veterinários que realizam atendimento fora do hospital, em 

fazendas, centros de treinamento, jockey clubes ou centros hípicos. 

Na rotina hospitalar, as cirúrgias tem início por volta das 8 horas. Entretanto, 

entre 6 e 7 horas da manhã são feitos procedimentos como medicações, colocação 

de cateteres, pesagem e anamnese, preparação para os procedimentos cirúrgicos, 

portanto, os animais passam a noite no hospital para assegurar jejum adequado e 

todos esses procedimentos necessários logo nas primeiras horas do dia. 

Após isso, os animais são encaminhados para o bloco de cirúrgia, cada um 

na hora previamente agendada, e após o procedimento e recuperação anestésica, 

voltam para sua baia. 

Diariamente ocorrem de 5 a 10 procedimentos cirúrgicos agendados, além de 

possíveis cirúrgias emergenciais. Os internos do setor de clínica e cirúrgia realizam 

rodízio das áeras acompanhadas a cada duas semanas. Cada um dos cinco 

cirurgiões é acompanhado por um interno, e dois internos são encarregados da 

parte anestésica dos procedimentos. 

Apesar de todo esse fluxo de cirúrgias e rodízios de internos, os 

procedimentos não podem ser afetados. Por isso há um quadro fixo de auxiliares 

veterinários para cada área, e para cada cirurgião. Sendo assim, quando um interno 

é novo em uma determinada área, ou inexperiente, o auxiliar veterinário do setor 

pode instruí-lo, e algumas vezes atuar sozinho, como na parte anestésica. 

Entretando, auxiliares veterinários não atuam nos procedimentos cirúrgicos, ficando 

encarregados de preparar o animal para a mesa, e auxiliando em momentos 

específicos como quando há necessidade de radiografias durante o ato cirúrgico. 
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Após a recuperacão, os animais voltam para suas respectivas baias e por isso 

os estábulos mais próximos do bloco cirúrgico são destinados aos animais desse 

setor. 

Aos estagiários externos, foi autorizado acompanhar todos os procedimentos, 

e auxiliar, desde que na presença de internos ou doutores, sempre que solicitado. 

Conforme os funcionários conhecem a capacidade de cada um, algumas atividades 

podem ser realizadas como auxílio na troca de bandagens; colocacão de cateter; 

auxílio no momento da indução e em toda preparacão. 

Ainda que possa ser tido como um estágio no qual o estagiário não atua 

muitas vezes, há sempre uma preocupacão de toda a equipe em compartilhar o que 

acontece. Todos são extremamente atenciosos em explicar e certificar-se que o 

conteúdo foi compreendido. 

A todo momento os estagiários são questionados a cerca dos procedimentos, 

e estimulados a contribuirem com sugestões. 

 

2.2.1. Atividades diárias 

 

Pela manhã, os animais internados eram medicados e alimentados de acordo 

com a terapêutica estabelecida pelo veterinário responsável do caso, ou 

encaminhados para preparação antes da cirúrgia.  

Após esse processo, iniciavam-se as consultas agendadas para o dia, onde o 

estagiário acompanhava a anamnese, exame físico e coleta de material para 

exames, além de acompanhar o animal nos processos de diagnóstico por imagem, 

caso necessário (radiografia, ultrassonografia, mielografia, endoscopia) e em todos 

os procedimentos terapêuticos. 

Nos casos cirúrgicos o estagiário participava de toda a preparação pré-

cirúrgica, incluindo exames de triagem (hemograma, bioquímicos), tricotomia e 

antissepsia prévia, auxiliando também durante o procedimento cirúrgico como o 

auxiliar ou volante. As funções se intercalavam com os processos anestésicos, ou 

seja, o estagiário também pode acompanhar desde a preparação pré-anestésica, 

anestesia trans-operatória, até a recuperação total do paciente. 

Os pacientes submetidos ao procedimento cirúrgico eram internados por pelo 

menos 24 horas, dependendo do procedimento realizado. O estagiário auxiliava na 
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realização da terapia analgésica, antimicrobiana, anti-inflamatória e curativos sob a 

supervisão do cirurgião e interno do caso, até a alta do paciente. 

 

Tabela 1: Distribuição dos procedimentos cirúrgicos nos casos de cólica, acompanhados no período 
de 08 a 30 de agosto de 2016. 
 

                                    Clínica Cirúrgica  

Cólica                     nº                  

                                                                                                                                                                           

Encarceiramento nefroesplênico    1 

Torção de colon      2 

Laparotomia exploratória     1 

Compactação de ceco      1     

Compactação de Delgado     2 

Enterólito        1 

Total        8 
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Tabela 2: Distribuição dos procedimentos cirúrgicos locomotores, acompanhados no período de 08 a 
30 de agosto de 2016. 
 

                                    Clínica Cirúrgica  

Locomotor                    nº                  

                                                                                                                                                                           

Correção de desvio angular/articular (valgus)   3          

Debridamento da falange distal     1 

Transphyseal parafuso (metacarpo-falangeana)   5  

Sequestro ósseo      2 

Lavagem articular      3  

Desmotomia (ligamento check)     1 

Artroscopia (fêmuro-tíbio-patelar)    3 

Fratura de côndilo       1 

Total         19 

 

Tabela 3: Distribuição dos demais procedimentos cirúrgicos, acompanhados no período de 08 a 30 
de agosto de 2016. 
 

                                    Clínica Cirúrgica  

Gerais                   nº                  

                                                                                                                                                                           

Criptorquidismo bilateral    1          

Remoção de sarcóide próximo a glândula mamária 1 

Remoção de cisto maxilar    1 

Enucleação      1 

Excisão de terceira palpebra    1 

Infiltração de células tronco intra-articular  1 

Laringoplastia      4  

Estabilização cevico-espinhal (Basket)   1 

Total       11 
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Tabela 4: Distribuição dos procedimentos acompanhados em Clínica Médica, no período de 08 a 30 
de agosto de 2016. 
 

                                    Clínica Médica 

Gerais                   nº                  

                                                                                                                                                                           

Ultrassonografia de tendões    10 

Ultrassonografia de laringe assimétrica   1 

Ultrassonografia pulmonar    2 

Endoscopia      10 

Infiltração de células tronco para tratamento de 

lesão em tendão flexor profundo    1 

Lavagem broncoalveolar    1 

Exame neurológico     1  

Radiografias      15 

Shock Wave      3 

Infiltração articular     5 

Cólica – sobrecarga gástrica    1 

Drenagem de abcesso de casco   1  

Perfusão regional     4  

Ferrageamentos corretivos     5  

Exame de claudicação      40 

Bloqueios realizados em exames de claudicação 15  

Cintilografia      1  

Sutura de laceração     1 

Exame pulmonar (Auscultação + Ultrassonografia) 1      

Infiltração de musculatura lombar e cervical  1  

Drenagem de abcesso próximo à veia jugular  1 

Total       120       
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Tabela 5: Distribuição dos procedimentos acompanhados em Reprodução, no período de 08 a 30 de 
agosto de 2016. 
 

                                    Reprodução  

Gerais                   nº                  

                                                                                                                                                                           

Ultrassonografia para acompanhamento de 

crescimento folicular/ovulação    16  

Inseminação artificial (semen congelado)  2 

Coleta de garanhão      2 

Congelamento de Embrião    1 

Aspiração folicular      2  

Coleta de embrião     2 

Tratamento Síndrome de Cushing   2  

Lavagem uterina     1  

Tranferência de embrião     1 

Vaginoscopia      1 

Total        30 
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3. Weems & Stephens Equine Hospital 

 

Estágio acompanhado de 01 de setembro à 14 de novembro de 2016, 

acompanhando Clínica Médica e Cirúrgica. 

O Weems & Stephens Equine Hospital oferece assistência veterinária 

especializada em clínica, cirúrgia e reprodução equina. Conta com 6 médicos 

veterinários dos quais 3 são cirurgiões, 5 internos e 1 auxiliar técnico veterinário. A 

estrutura conta com 2 salas de atendimento geral, 1 sala para exames por imagem 

como radiografia e ustrassonografia, 1 sala cirúrgica, e 26 baias para internação, 

sendo 3 para animais que necessitem de isolamento. 

Por estar cituado numa região que possui grande número de animais, são 

realizados muitos atendimentos nas propriedades desde emergências até 

procedimentos mais simples como resenhas e troca de curativos. 

 

Figura 15 : Weems & Stephens Equine Hospital 

 

   

www.wseh.com  
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Tabela 6: Distribuição dos procedimentos acompanhados no período de 01 de setembro à 14 de 
novembro de 2016. 
 

                                    Weems & Stephens Equine Hospital  

Área                nº                  

                                                                                                                                                                           

Clínica Médica       435 

Clínica Cirúrgica      57 

Emergências       31 

Total        523 
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4. Considerações Finais 

 

O estágio curricular obrigatório foi muito relevante em minha formação 

profissional e realizá-lo nos locais Rood & Riddle Equine Hospital e Weems & 

Stephens Equine Hospital permitiu o acompanhamento de excelentes profissionais e 

procedimentos inovadores. Ainda assim, foi interessante perceber como o raciocínio 

clínico é super valorizado, fazendo uso das técnologias quando estas são realmente 

necessárias. 

Foi um período de intenso conhecimento e alguns desafios contribuíram de 

maneira significativa não apenas para minha formação profissional, como também 

pessoal.  

A oportunidade de realizar alguns procedimentos não foi o ponto alto, mas 

sim a interação entre profissionais e entre áreas em busca do bem estar animal, e 

principalmente a generosidade com que transmitem conhecimento, sempre 

preocupados com o entendimento alheio, não monopolizando o saber. 

Sendo assim, esse período contribuiu de maneira muito enriquecedora, 

abrindo minha mente para oportunidades distintas para buscar conhecimento e 

fortalecendo ainda mais meu interesse  aos cavalos. 
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