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Transferência de imunidade passiva em equinos 

RESUMO 

Na espécie equina a placenta é do tipo epiteliocorial, o que impossibilita a passagem de 

anticorpos para o feto durante a gestação. A transferência de imunidade depende 

integralmente da ingestão e absorção intestinal das imunoglobulinas (Ig) maternas 

veiculadas pelo colostro, nas primeiras 24 horas de vida. As infecções neonatais devem-se, 

principalmente, à falha na transferência passiva de imunidade (FTPI), que tem como 

principais causas a lactação prematura, a produção de colostro de fraca qualidade ou em 

reduzida quantidade e a incapacidade de ingestão de colostro ou falha/anomalia na 

absorção intestinal de Ig. 

O principal objectivo deste trabalho consistiu na avaliação de factores que influenciam a 

transferência passiva de imunidade (TPI), através da determinação das concentrações de 

IgG e Proteína Total (PT) no soro de éguas, no dos respectivos poldros e no colostro (antes 

e após a sua ingestão). Foi determinada a densidade do colostro com o auxílio de um 

colostrómetro, a concentração de PT pelo método de Bradford e o teor de IgG por 

cromatografia por afinidade (High Performance Liquid Chromatography). Paralelamente, no 

pós-parto foram avaliados os parâmetros vitais do poldro com vista à determinação da sua 

categoria de risco, tendo-se verificado posteriormente a sua correlação positiva com o seu 

nível sérico de IgG. Nas amostras de colostro recolhidas após ingestão, e considerando a 

variável tempo decorrido desde o parto, verificou-se um decréscimo significativo do rácio 

IgG:PT. Não se verificou a existência de correlação entre o nível sérico de IgG na égua e no 

respectivo colostro, assim como entre o colostro e os níveis séricos nos poldros em que se 

verificou prévia ingestão. Contudo, o nível sérico de IgG na égua parece influenciar 

positivamente o respectivo nível sérico nos poldros que ingeriram colostro. Foram 

encontrados níveis séricos de IgG mais elevados em poldros que ingeriram colostro 

relativamente aos que não ingeriram, o que confirma o importante papel do colostro na TPI. 

Com a realização do presente trabalho, concluiu-se que os níveis de PT no poldro podem 

ser falíveis para a avaliação da TPI. 
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Transfer of passive immunity in the equine specie 

ABSTRACT 

In the equine species the placenta is epitheliochorial, which does not allow the transfer of 

antibodies to the fetus during the pregnancy. Therefore, the transfer of immunity from the 

mare to the foal entirely depends on the ingestion and intestinal absorption of maternal 

immunoglobulins (Ig) from the colostrum in the first 24 hours of life. The neonatal infections 

are mainly due to the failure of passive transfer of immunity (FTPI) that has as main causes 

premature lactation, production of low quality colostrum or in reduced quantity and incapacity 

to suckle or failure to absorb the Ig. 

The main aim of this work consisted of the evaluation of factors that influence the transfer of 

passive immunity (TPI) through the determination of IgG and Total Protein in mares’ serum, 

their respective foals’ serum and colostrum (pre and post suckling). The determination of the 

colostrum density by a colostrometer, total protein content with the Bradford Protein Assay 

and the content of IgG by High Performance Liquid Chromatography were performed. 

Evaluation of the vital parameters of the foal in the post-partum period was carried out, as 

well as the determination of their risk category and it has been observed a relationship 

between the risk category and the IgG level in the foals’ serum. In the colostrum samples 

collected after suckling and considering the time elapsed since parturition, it was observed a 

significant decrease of the IgG:PT ratio. A correlation between mare’s serum IgG and 

colostrum could not be reached, as well as between the colostrum and the foals after 

suckling. However, mare’s serum IgG seem to positively influence the foals’ serum IgG level 

in the foals that had suckled. It could be observed an increased serum IgG levels in foals that 

had suckled comparing with the ones that did not, fact that confirms the important role of 

colostrum in TPI. With the completion of this work, a conclusion was reached that total 

protein levels in the foal can be considered an unreliable parameter to evaluate the TPI. 

 

 

 

 

 

Key-words: colostrum, FTPI, foal, immunoglobulins, neonate, passive immunity. 
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AQ Avaliação qualitativa 

BERG Bioengineering Research Group 

Bpm Batimentos por minuto 

BSA Bovine Serum Albumin 

C Colostro 

DTT  Diotiotreitol 

E Soro da égua 

ELISA Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

FC Frequência cardíaca 

FR Frequência respiratória 

FTPI Falha na transferência passiva de imunidade 

HNV Hanoveriano 

HPLC High Performance Liquid Chromatography 

HPV Herpesvírus Equino 

I Ingestão de colostro 

IBB Institute for Bioengineering and Biosciences 

IF Influenza Equina 

Ig Imunoglobulina 

IgA Imunoglobulina A 

IgE Imunoglobulina E 

IgG Imunoglobulina G 

IgG(T) Imunoglobulina G(T) 

IgGa Imunoglobulina Ga 

IgGb Imunoglobulina Gb 

IgGc Imunoglobulina Gc 

IgM Imunoglobulina M 

IN Isoeritrólise Neonatal 

KCl Cloreto de Potássio 

LB Líquido branco 

na  Não avaliado 

NaCl Cloreto de sódio 

ne Não especificado 

NI Não ingestão de colostro 

NP Número de partos 

P Soro do poldro 
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PBS Tampão Fosfato-Salino 

Pla Plasma 

pp Pós-parto 

PSA Puro Sangue Árabe 

PSL Puro Sangue Lusitano 

PT Proteínas Totais 

Rpm Ciclos respiratórios por minuto 

S Soro 

SCID Severe Combined Immunodeficiency 

SDS Dodecilsulfato de Sódio 

SDS-PAGE Electroforese em Gel de Dodecilsulfato de Sódio-Poliacrilamida 

SI Sistema imunitário 

SRID Single Radial Immunodifusion 

ST Sangue Total 

T Tétano 

TGI Trato Gastrointestinal 

TIA Turbidimetric immunoassay 

TPI Transferência passiva de imunidade 

VA Viscoso amarelo 

 

LISTA DE SÍMBOLOS E UNIDADES DE MEDIDA 

µL Microlitro 

g/cm3 Grama por centímetro cúbico 

g/L Grama por litro 

kDa Quilo Dalton 

kg Quilograma  

L Litro 

mg Miligrama 

mg/dL Miligrama por decilitro 

mg/L Miligrama por litro 

min Minutos 

mL  Mililitro 

mM Milimole por litro 

nm Nanómetro 

ºC Graus Celsius 

V Volts 

%  Percentagem  
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[ ] Concentração 

± Mais ou menos 

>  Maior do que  

≤  Menor ou igual a 

≥  Maior ou igual a  

↓ Baixo 

®  Registado 

p  Probabilidade de significância  

r  Coeficiente de correlação 
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ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO CURRICULAR 

O estágio curricular correspondente ao sexto ano do Mestrado Integrado em Medicina 

Veterinária decorreu no período de Setembro de 2014 a Maio de 2015. 

A primeira parte do estágio (de Setembro a Março) decorreu em Portugal, maioritariamente 

nas regiões da Grande Lisboa, Ribatejo e Oeste, tendo sido orientada pelo Dr. Miguel Seta 

de Carvalho, veterinário de clínica ambulatória de equídeos. Durante estes meses, foi 

proporcionado o conhecimento da realidade portuguesa da clínica de equídeos em 

ambulatório. Durante todo o estágio, foi feito o acompanhamento veterinário do Centro 

Equestre Internacional de Alfeizerão, dos cerca de 90 equinos residentes no centro hípico e, 

também, de provas nacionais e internacionais das disciplinas de Saltos de Obstáculos, 

Horseball, Dressage e Equitação de Trabalho. Em seguida, enumeram-se e descrevem-se 

algumas actividades desenvolvidas durante o estágio, as quais se considerou terem mais 

relevância. 

Realizou-se a aplicação de microchips e elaboração de Resenhos Gráficos de Identificação 

de Equídeos, de modo a proceder ao pedido do Documento de Identificação de Equídeos 

(Livro Verde ou Azul, este último no caso de animais inscritos em Livros Genealógicos). Em 

consultas de rotina foram efectuadas medidas profilácticas, como vacinações (Vírus da 

Influenza Equina e Tétano) e desparasitações. Foram também realizados procedimentos 

como a limagem de arestas dentárias, extracção de dentes de lobo, administração de 

fármacos pelas vias oral, endovenosa, intramuscular e subcutânea, e colheita de amostras 

de sangue para controlo de filiação e despiste de doenças como Piroplasmose, Anemia 

Infecciosa Equina, Mormo, Metrite Contagiosa Equina, Brucelose e Arterite Viral Equina. 

Foram efectuados Exames em Acto de Compra, incluindo o exame do aparelho locomotor 

com diagnóstico de claudicação, os exames oftalmológico, cardio-respiratório com prova de 

esforço, odontológico, radiológico e, facultativamente, ginecológico/andrológico. 

Na área de Oftalmologia, foram diagnosticados dois casos de Uveíte Crónica Recorrente, e 

um caso de úlcera da córnea com perfuração seguida de cegueira permanente. 

Quanto à área de Ortopedia, foram efectuados exames de claudicação, incluindo imagem 

radiográfica e ecográfica de estruturas ósseas e tendinosas, respectivamente, e diagnóstico 

e tratamento de abcessos do casco. Procedeu-se ainda à cirurgia de correcção de ruptura 

do tendão flexor superficial no membro anterior num poldro de 4 meses de idade. 

No que diz respeito a Pneumologia, foram seguidos casos de Obstrução Recorrente das 

Vias Aéreas e efectuados diagnósticos de Pneumonia bacteriana, por auscultação pulmonar 

e zaragatoa nasal, seguidos dos respectivos tratamentos. 

Quanto a Dermatologia, foram diagnosticados e tratados vários casos de Dermatomicose. 

Foram diagnosticados casos de Laminite, tendo-se procedido ao seu tratamento com 

mudança para ferração invertida em alguns casos, administração de fármacos analgésicos e 
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anti-inflamatórios e acepromazina (efeito vasodilatador e hipotensor) e colocação de 

adesivos transdérmicos de nitroglicerina (agente vasodilatador) na zona da quartela. 

A área de Reprodução foi a mais abrangida durante a primeira parte do estágio. Foram 

efectuadas palpação rectal e ecografia do trato reprodutor feminino para avaliação da fase 

do ciclo reprodutivo, diagnóstico de gestação aos 15 e 30 dias após a ovulação e 

inseminação artificial com sémen refrigerado e congelado. Foram também efectuadas 

Orquiectomias e colheitas de sémen com posterior avaliação microscópica e processamento 

do mesmo. 

Procedeu-se ao diagnóstico e tratamento de dois casos de prolapso rectal, e foi também 

efectuado o diagnóstico por auscultação e palpação rectal de cólicas intestinais, bem como 

o seu tratamento. 

Durante grande parte do estágio, foi acompanhada uma coudelaria com um surto de Gurma 

(infecção por Streptococcus equi), com cerca de 50 animais infectados, que apresentavam 

sinais como inaptência, hipertermia, corrimento nasal purulento e tosse, linfadenomegália e 

abcedação dos linfonodos submandibulares e retrofaríngeos, e verificando-se disfagia e 

dispneia em fases mais avançadas. O diagnóstico definitivo foi conseguido através da 

realização de zaragatoas nasais e/ou dos abcessos dos linfonodos submandibulares e/ou 

retrofaríngeos, quando os mesmos se encontravam a purgar. O tratamento passou pela 

drenagem dos abcessos, administração de um antipirético com vista à melhoria dos sinais 

clínicos sistémicos e administração de penicilina em conjugação com estreptomicina até à 

resolução dos sinais clínicos. 

O caso que se revelou mais interessante correspondeu ao acompanhamento de uma égua 

jovem com sinais de intoxicação tais como desidratação, hipertermia, hipersiália, tremores, 

língua de cor branca com consistência diminuída, halo branco na gengiva na periferia dos 

dentes e restante gengiva de cor roxa, prostração e movimentos descoordenados, 

taquicardia e taquipneia e parésia intestinal. 

A segunda parte do estágio decorreu na Alemanha, em Sottrum, nos meses de Abril e Maio 

de 2015, na clínica “Pferdeklinik Barkhof”, tendo sido orientada pelo Dr. Bruno Leite. O 

estágio abrangeu, na sua maioria, casos nas áreas de Ortopedia, Reprodução e Cirurgia de 

Equinos e também em clínica de ambulatório. 

Na área de clínica geral foram feitos exames em acto de compra, vacinação (Influenza 

Equina, Tétano, Herpesvírus Equino tipos 1 e 4 e Dermatófitos), colheitas de amostras de 

sangue para check-up de rotina e para diagnóstico de patologias infecciosas ou endócrinas 

(por exemplo, Cushing), assépsia de feridas, mudança de pensos e bandagens de casos 

ortopédicos, desparasitação e controlo de Fasciola hepatica. 

Em Ortopedia, a maioria dos casos observados foram de diagnóstico de claudicação e 

tratamento com infiltração de corticosteróides, anti-inflamatórios e plasma rico em plaquetas. 
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Procedeu-se rotineiramente à avaliação pré e pós-cirúrgica dos animais com indicação 

clínica de cirurgia, efectuando-se a colheita de sangue da veia jugular para hemograma e 

perfil bioquímico e colheita de sangue arterial, da artéria carótida, para gasometria. Foi 

observada e auxiliada a tranquilização prévia à indução da anestesia. No protocolo 

anestésico seguido na generalidade dos casos foi administrada detomidina, e foi também 

administrado anti-inflamatório e analgésico. Posteriormente administrou-se quetamina e 

diazepam (este último de forma a promover o relaxamento muscular). Os casos cirúrgicos 

com maior relevância foram: desmotomia do check ligament, artroscopia para remoção de 

chips articulares, artroscopia com vista à lavagem das articulações tíbio-társica, tarso-

metatársica e fémoro-tíbio-patelar devido a infecção articular, correcção de ruptura do 

tendão extensor do boleto, orquiectomias, resolução cirúrgica de cancro do casco e de 

queratoma do casco, correcção de hérnia umbilical, remoção cirúrgica do primeiro molar 

devido a infecção periodontal. 

Na área de Reprodução, foram efectuados procedimentos como a resolução de retenção 

placentária seguida de lavagem uterina, inseminação artificial com sémen fresco e 

congelado, sincronização de dadoras e receptoras com vista à transferência de embriões e 

cumprimento das etapas que compõem a mesma, diagnóstico de gestação, vulvoplastia 

para correcção da posição dos lábios vulvares, lavagem, citologia e zaragatoa uterinas e, 

por último, administração de antibiótico intra-uterino.  

Quanto a Neonatalogia, no decorrer dos dois meses de estágio foi diagnosticado um surto 

de infecção por Herpesvírus tipo 1 numa coudelaria, tendo como consequências abortos e 

poldros prematuros/dismaturos. Na assistência clínica aos poldros nascidos vivos, 

procedeu-se aos cuidados básicos de suporte, tais como a administração de fluidoterapia, o 

aquecimento dos animais, a entubação nasogástrica para administração de colostro e, em 

alguns casos, efectuaram-se enemas de modo a promover eliminação do mecónio. 

Quanto à área de Pneumologia, assistiu-se ao procedimento de ecografia pulmonar, 

efectuada num poldro para diagnóstico de pneumonia, diagnosticaram-se casos de 

Obstrução Recorrente das Vias Aéreas, Obstrução Brônquica Crónica e Pneumonia 

Intersticial Crónica. 

Relativamente a Odontologia, foram observados alguns casos de reavaliação pós-cirúrgica e 

diagnóstico de Síndrome de Reabsorção Dentária Odontoclástica e Hipercementose Equina. 

Assistiu-se à realização de exames complementares de diagnóstico como gastroscopia para 

diagnóstico de Síndrome de Úlcera Gástrica Equina, broncoscopia com vista ao diagnóstico 

definitivo de pneumonia e histeroscopia acompanhada de remoção de quistos uterinos. 

É importante referir que em ambas as partes do estágio foram efectuadas as colheitas das 

amostras que permitiram a elaboração da presente dissertação de Mestrado Integrado.
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I. INTRODUÇÃO 

Na espécie equina, os neonatos nascem sem qualquer protecção imunitária fornecida por 

anticorpos, pois não ocorre transferência transplacentária de qualquer tipo de 

imunoglobulina (Ig) da circulação materna para a circulação fetal. Assim, são 

completamente dependentes das Ig absorvidas a nível intestinal após a ingestão de colostro 

nas primeiras horas de vida, isto é, da transferência passiva de imunidade (TPI), de modo a 

obterem protecção contra agentes patogénicos. O colostro corresponde ao fluido secretado 

na glândula mamária durante as últimas semanas da gestação, contendo uma grande 

percentagem de Ig, sendo que a maioria pertence à classe IgG, e promove protecção 

imunitária durante as primeiras semanas de vida (McClure, 1990). Contudo, os neonatos já 

são imunocompetentes ao nascimento e o seu sistema imunitário dá início à produção de Ig 

precocemente, após a exposição a antigénios e agentes patogénicos (Perryman, McGuire & 

Torbeck, 1980). Porém, apenas se encontram concentrações de Ig autógenas consideradas 

protectoras a partir dos 2 meses de idade (McClure, 1990). Assim, é de extrema importância 

a avaliação do sucesso da transferência passiva de imunidade (TPI), pois irá ditar a 

susceptibilidade do neonato para o desenvolvimento de doenças infecciosas nos primeiros 

meses de vida. 

Quando ocorre uma falha na transferência passiva de imunidade (FTPI), esta é 

normalmente devida à insuficiente transferência passiva de Ig nas primeiras 12 a 24 horas 

após o parto. A FTPI tem sido associada a um risco aumentado de sépsis neonatal, 

bacteriémia e morte em poldros recém-nascidos, constituindo a maior causa de perdas 

pelos criadores (Nath, Anderson, Savage & McKinnon, 2010). Foi considerada como sendo 

a síndrome de imunodeficiência mais prevalente e mais dispendiosa na espécie equina 

(Baird, Pugh, Rupp, Shull & Field, 1987). A determinação precoce dos níveis séricos de IgG 

no neonato tem um papel fundamental no diagnóstico de potenciais casos de FTPI, 

permitindo uma intervenção clínica precoce e bem sucedida.  

No presente trabalho será feita uma breve descrição dos aspectos normais mais importantes 

do estado hígido do poldro após o seu nascimento, pois a sua avaliação precoce torna 

possível a percepção de eventuais anomalias, sendo assim fundamental para o diagnóstico 

de FTPI. 

Actualmente, a produção equina é uma área em expansão que implica custos elevados de 

manutenção. O poldro é o produto final de um processo que vai desde a escolha dos 

progenitores, concepção, até ao parto. A viabilidade deste produto final é, então, o objectivo 

principal na produção de cavalos. Assim, é de extrema importância a atenção que lhe 

deverá ser conferida no momento do parto e nos meses que se seguem.  

Em Portugal é comum a criação de cavalos em regime extensivo permanente, sendo a 

época de partos também passada, normalmente, na pastagem. Deste modo, não há um 
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acompanhamento próximo dos partos assim como dos poldros neonatos no pós-parto 

imediato. Assim, a FTPI é muitas vezes subdiagnosticada na generalidade dos casos, não 

sendo possível a aplicação de medidas de prevenção. 

A classificação do sucesso na TPI e, assim, prevenção de FTPI, é o ponto-chave no que diz 

respeito ao estado de saúde do neonato, consistindo numa intervenção fácil, rápida e eficaz 

após o parto. Apesar disso, no geral é ainda pouca a relevância que é dada a este tema, e 

poucos criadores apostam em métodos de prevenção. Visto tratar-se de um problema que 

tem que ser solucionado com urgência, muitas vezes quando se apercebem da sua 

existência já é tarde para a acção mais útil e eficiente, que consiste na administração oral de 

colostro, tendo que se proceder à transfusão endovenosa de plasma, aumentando assim os 

custos do tratamento de correcção. 

Existem muitos estudos antigos acerca desta afecção em poldros neonatos. Actualmente, é 

uma temática que deveria ser mais abordada. Assim, torna-se importante o seu 

conhecimento tal como das suas consequências, principalmente por parte dos criadores de 

cavalos. 

Os objectivos deste trabalho resumem-se à caracterização e aprofundamento da TPI em 

equinos, relacionando os níveis séricos de Imunoglobulina G (IgG), a principal 

Imunoglobulina na TPI, e de Proteína Total (PT) na égua e poldro com os mesmos níveis no 

colostro. Pretende-se, assim, a determinação dos níveis séricos de IgG e PT em poldros 

após a ingestão de colostro e sua comparação com neonatos em que não se verificou a 

prévia ingestão de colostro. Por último, a determinação dos factores de maior importância 

para a avaliação da qualidade do colostro como método de prevenção de FTPI.  

De modo a cumprir estes objectivos, foram determinados parâmetros principais: 

 Avaliação de factores maternos e factores relacionados com o poldro quanto ao 

sucesso da transferência de imunidade passiva tal como relativamente à falha neste 

processo. 

 Determinação da concentração de PT e IgG no soro de éguas e dos respectivos 

poldros e no colostro, antes e após a ingestão de colostro, e avaliação de factores 

que influenciam a composição do colostro. 

 Avaliação da relação entre a concentração sérica de IgG na égua e a transferência 

de imunidade passiva através do respectivo colostro e, por conseguinte, no poldro 

neonato. 

 Avaliação e caracterização do neonato quanto ao seu estado de saúde ao 

nascimento. 
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II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1. Gestação 

  1.1. A placenta 

O conceptus consiste no embrião e membranas extra-embrionárias (âmnios, alantóide e 

córion). O córion corresponde à parte fetal da placenta, sendo que as unidades funcionais 

placentárias são as vilosidades coriónicas, que se projectam do córion, dirigindo-se para o 

endométrio. De acordo com a distribuição das vilosidades coriónicas, a placenta da égua é 

classificada como sendo do tipo difuso, apresentando uma distribuição uniforme das 

mesmas, que cobrem toda a superfície do córion, mas com zonas especializadas de 

vilosidades − os microcotilédones − na interface materno-fetal (Senger, 2003). 

Figura 1 – Estrutura da placenta epiteliocorial da égua. 1 – Capilar do endométrio; 2 – Interstício do 
endométrio; 3 – Epitélio do endométrio; 4 – Epitélio coriónico; 5 – Interstício coriónico; 6 – Capilar 
coriónico (adaptado de Senger, 2003). 

 

De acordo com o número de camadas de tecido que separam o sangue materno do sangue 

fetal, a placenta equina é designada como epiteliocorial, sendo constituída por uma estrutura 

com 6 camadas (Figura 1). Neste tipo de placenta, o epitélio do endométrio e o epitélio 

coriónico apresentam-se intactos (Senger, 2003). Segundo Porter (1976), a permeabilidade 

placentária e a transferência de macromoléculas por via transplacentária são inversamente 

proporcionais ao número de camadas de tecido interpostas entre as circulações materna e 

feto-placentárias. Deste modo, a passagem de moléculas, como anticorpos, da circulação 

materna para a circulação fetal não é permitida (Acworth, 2003). 

    1.1.1. Função placentária 

Na placenta epiteliocorial, as trocas que ocorrem no estroma da mucosa uterina durante a 

gestação são mínimas. Apenas ocorre a angiogénese local, necessária ao aumento do fluxo 

sanguíneo e chegada de nutrientes à superfície uterina (Moffett & Loke, 2006). 

A placenta regula as trocas entre a circulação fetal e a circulação materna através de 

mecanismos como a difusão simples, a difusão facilitada e o transporte activo. Para além 

disso, é também responsável pela remoção de produtos do metabolismo fetal para a 
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circulação materna (Senger, 2003). Assim, as anomalias na função da placenta podem 

afectar significativamente o desenvolvimento in útero do feto (Rossdale & Ricketts, 2002).  

A água e os gases atravessam a placenta através de difusão simples, enquanto iões como 

sódio, potássio e cálcio são conduzidos por transporte activo. A glucose, que corresponde à 

maior fonte de energia do feto, e os aminoácidos são transportados por difusão facilitada 

(Senger, 2003). Como referido, na espécie equina não é possível a transferência de 

anticorpos de origem materna para o feto, excepto em casos de alteração placentária, como 

por exemplo placentite (Rossdale & Ricketts, 2002). 

 

  1.2. Desenvolvimento do sistema imunitário do feto 

O desenvolvimento do sistema imunitário (SI) do feto ocorre quase na sua totalidade durante 

a gestação, sendo o neonato imunocompetente ao nascimento (Giguère & Polkes, 2005). 

Durante a vida intra-uterina, o feto é capaz de responder à ocorrência de estimulação 

antigénica num período relativamente precoce do seu desenvolvimento. Porém, o ambiente 

uterino é praticamente estéril não havendo, normalmente, estimulação antigénica, o que faz 

com que não haja produção de anticorpos pelo feto (Jeffcott, 1974a). Assim, após o parto o 

neonato passa de um ambiente estéril a um ambiente rico em antigénios e agentes 

patogénicos,  sem que tenha anticorpos para combater possíveis infecções (Tizard, 2004). 

Assim sendo, a imunidade nas primeiras semanas de vida vai depender, na sua totalidade, 

da ingestão de Imunoglobulinas veículadas pelo colostro (Chucri et al., 2010). 

No feto, o primeiro órgão linfóide a desenvolver-se corresponde ao timo, sendo possível 

encontrar linfócitos organizados na região córtico-medular deste órgão aos 80 dias de 

gestação (Mackenzie, 1975). Ao timo seguem-se os restantes órgãos linfóides secundários.  

Os linfonodos periféricos e a lâmina própria do intestino encontram-se populados por 

linfócitos cerca do dia 90 (Mackenzie, 1975) e é possível encontrar linfócitos na circulação 

sanguínea do feto aos 120 dias de gestação (Perryman, McGuire & Torbeck, 1980). As 

primeiras células linfóides no baço podem ser observadas aos 175 dias. Os plasmócitos não 

são, normalmente, encontrados no sangue antes dos 240 dias de gestação (Tizard, 2004). 

A concentração sérica de Ig ao nascimento é normalmente baixa e reflecte o grau de 

estimulação antigénica que o feto sofre in útero (Tizard, 2004). 

 

2. O pós-parto 

  2.1. Exame da placenta 

O estado de saúde do poldro ao nascimento depende da eficiência da função placentária e, 

essencialmente, das condições intra-uterinas em que decorreu a gestação (Rossdale & 

Ricketts, 2002). Assim, o exame das membranas fetais permite adquirir informação acerca 

do ambiente em que decorreu a gestação (Pirrone, Antonelli, Mariella & Castagnetti, 2014). 
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É de extrema importância a avaliação macro e microscópica da placenta (Rossdale & 

Ricketts, 2002), apesar de não ser suficiente para a identificação precoce de neonatos com 

elevado risco de virem a desenvolver doença pós-parto (Pirrone et al., 2014). 

A placenta deve ser pesada e avaliada quanto à sua forma, de modo a verificar se está 

completa e se há algum sinal de anomalias. A determinação do seu peso deve preceder o 

seu exame, de modo a eliminar possíveis erros de medição propiciados por contaminação 

ou desidratação. O seu peso normal logo após o parto, quando fresca (húmida), deverá 

corresponder a cerca de 10 a 11 % do peso do poldro (Knottenbelt, LeBlanc, Lopate & 

Pascoe, 2003; Pirrone et al., 2014). Assim, a placenta de uma égua multípara de puro-

sangue deve pesar 4,8 a 5,5 kg (Knottenbelt & Holdstock, 2004) , podendo variar entre 1,5 e 

8 kg entre todas as raças de equinos (Rossdale & Ricketts, 2002). Quando se verifica um 

peso acima do normal, poderão ter ocorrido alterações como edema, inflamação ou 

presença de uma quantidade anormal de sangue fetal, sugerindo separação prematura do 

cordão umbilical. Quando a placenta é mais leve do que o que seria de esperar, é 

normalmente porque está incompleta ou devido à existência de áreas desprovidas de 

microvilosidades (Knottenbelt et al., 2004). 

O âmnios deve ser branco azulado, translúcido com vasos tortuosos proeminentes na sua 

superfície e deve encontrar-se ligado ao cordão umbilical (Paradis, 2006). Ambos os lados 

da cório-alantóide devem ser examinados. No lado liso, correspondente à alantóide, 

encontram-se os vasos sanguíneos, por baixo de uma fina membrana translúcida. O lado 

coriónico, que adere à parede uterina, tem consistência aveludada e uma aparência difusa e 

é de cor vermelha (Paradis, 2006). 

 

  2.2. Adaptação do sistema imunitário do poldro no pós-parto 

Logo após o parto, os neonatos são capazes de dar início a respostas imunitárias devido à 

estimulação antigénica a que são expostos imediatamente no meio exterior. Contudo, 

qualquer resposta imunitária num animal recém-nascido é uma resposta primária e, 

portanto, com aparecimento demorado e com baixa produção de anticorpos (Tizard, 2004). 

Esta resposta primária requer, aproximadamente, 2 semanas para conferir protecção contra 

agentes infecciosos. Assim, a imunidade transferida passivamente através do colostro é 

fulcral durante este intervalo de tempo entre a exposição a microrganismos patogénicos e o 

desenvolvimento de resposta imunitária efectiva (Giguère & Polkes, 2005).  

 

  2.3. Avaliação do poldro no pós-parto 

    2.3.1. Exame físico 

A avaliação do poldro neonato durante os primeiros dias de vida é de extrema importância, 

pois torna possível a percepção de uma possível falha na transferência de imunidade 

passiva, e consequente processo infeccioso que possa estar a ter início. 
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Deve ser observada a cabeça, de modo a verificar a presença de leite no chanfro ou nas 

narinas que poderá indicar incapacidade de ingestão, devido a fraqueza ou disfagia; a 

coloração das membranas mucosas (quando ictéricas ou congestionadas pode indicar 

septicémia) e deformações ou anomalias oculares. Na região do tórax deve ser efectuada 

auscultação pulmonar e cardíaca e diagnóstico de possíveis costelas fracturadas (comum 

em partos distócicos). Na região abdominal devem observar-se possíveis sinais de 

distensão e o estado do umbigo quanto à sua temperatura, tamanho, presença de dor ou de 

secreções, tal como deve ser confirmada a expulsão do mecónio. Nos membros deve 

verificar-se a existência de deformações angulares ou flexurais e hiperextensões (Acworth, 

2003). 

      2.3.1.1. Avaliação dos sinais vitais 

A avaliação dos sinais vitais do neonato é muito importante, tornando possível a avaliação 

da sua potencial viabilidade. Corresponde, também, à primeira oportunidade de intervenção 

clínica precoce. A avaliação de risco é efectuada considerando factores como o estado de 

saúde da égua e as condições em que decorreu o parto. Em casos de partos distócicos ou 

doença do periparto, o risco de inviabilidade do poldro aumenta (Knottenbelt et al., 2004). 

Na Tabela 1 podem ser observados os principais eventos que ocorrem durante os primeiros 

dias de vida do neonato. 

Tabela 1 - Eventos que ocorrem no poldro neonato durante as primeiras 72 horas de vida (adaptado 
de Knottenbelt et al., 2004). 

Tempo 
(Idade) 

Temperatura 
corporal (°C) 

Frequência 
cardíaca (bpm) 

Frequência 
respiratória (rpm) 

Acontecimentos 

0 – 1 min 37,5 70 – 80 70 

 Hipóxia 
 Acidose respiratória e metabólica 
 Ruptura do âmnios por movimento da 

cabeça ou de um membro 

2 – 30 min 38,0 120 – 140 50 

 Ruptura do cordão umbilical 
 Tremores 
 Reflexo de sucção 
 Tentativas de levantar 

1 – 12 
horas 

38,0 140 – 150 40 

 Coordenação 
 Respostas auditivas/ visuais 
 Levantar < 2 h 
 Procura úbere 
 Ingere colostro < 3 h 
 Mecónio 
 Micção 
 ↓ acidose 
 ↓ lactato 

12 – 18 
horas 

38,0 110 – 120 35 

 Reconhecimento materno 
 Fim da produção de colostro e da 

absorção intestinal do poldro 
 Mecónio 

24 – 48 
horas 

38,0 90 – 100 30 
 Aumento da actividade muscular 
 Último mecónio a ser eliminado 

48 – 72 
horas 

38,0 60 - 80 20 

 Coordenação completa 
 Exploração do ambiente 
 Fecho do ducto arterioso 
 Urina / Fezes normais 

bpm – batimentos por minuto; rpm – ciclos respiratórios por minuto; °C – graus Celsius; ↓ – baixo. 
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Durante o primeiro dia de vida devem ser avaliados a coordenação motora do poldro após 

conseguir manter-se em estação, o seu estado de alerta, a coloração e o estado de 

hidratação das mucosas e a temperatura rectal deve ser determinada, devendo variar entre 

37,5 e 38,5 ºC. As frequências cardíaca e respiratória devem ser determinadas, bem como a 

presença de sinais indicativos da ingestão de colostro e da expulsão do primeiro mecónio. O 

grau de maturidade do neonato deve ser determinado, sendo que os sinais que sugerem 

dismaturidade são: fraqueza, baixo peso corporal, incapacidade de se erguer e de se manter 

em estação, reduzido reflexo de sucção, hipotermia, pêlo comprido, pavilhões auriculares 

flácidos e caídos, lábios macios e aumento de amplitude dos membros. Num poldro 

prematuro, ou dismaturo, há normalmente sistemas de órgãos imaturos, como os sistemas 

pulmonar, endócrino, gastrointestinal, renal, imunitário e órgãos hematopoiéticos, pelo que 

tem, à partida, um elevado risco de inviabilidade (Brinsko et al., 2011). 

      2.3.1.2. Avaliação da função cardio-respiratória 

Durante o parto, a passagem do feto pelo cérvix provoca compressão torácica, ajudando 

assim à expulsão de fluido das vias aéreas superiores. A desobstrução total das vias aéreas 

e o estabelecimento de um ritmo cárdio-respiratório normal nos primeiros minutos de vida 

são cruciais para a sobrevivência. Deste modo, as frequências cardíaca e respiratória 

devem ser restabelecidas no primeiro minuto após o parto (Brinsko et al., 2011). 

Inicialmente, o poldro deve ser colocado em decúbito lateral e os membros anteriores 

devem ser colocados num plano inferior aos posteriores, de modo a facilitar a drenagem de 

fluido. Pode ser efectuada alguma fricção na região do tórax, de forma a estimular a 

actividade respiratória. Após estabelecido o ritmo cardíaco e respiratório e desobstruídas as 

vias respiratórias, o poldro deve ser colocado em decúbito esternal, com o intuito de prevenir 

a atelectasia pulmonar que poderá ser provocada pelo decúbito lateral (Brinsko et al., 2011). 

      2.3.1.3. Avaliação dos reflexos 

O reflexo de retirada e o reflexo pupilar deverão estar presentes ao nascimento, e o reflexo 

de sucção deverá ser evidente aos 5 a 10 minutos após o parto. Simultaneamente, o poldro 

deverá começar a endireitar-se ao fim de alguns minutos, de modo a tentar colocar-se em 

decúbito esternal. Deverá encontrar-se em estação ao fim de 1 a 2 horas, devendo 

conseguir alcançar o úbere nas primeiras 1 a 3 horas (Acworth, 2003). 

 

    2.3.2. Classificação do neonato quanto ao seu estado geral 

      2.3.2.1. Índice APGAR 

O sistema de pontuação usado para classificar os poldros neonatos quanto ao seu estado 

de saúde ao nascimento é o Índice APGAR, que corresponde a Appearence (aparência), 

Pulse (frequência cardíaca), Grimace (fácies), Activity (tónus muscular), Respiration 

(frequência respiratória), e pode ser dividido em duas escalas de avaliação. O Índice 
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APGAR simples, para avaliação de poldros nos primeiros 3 minutos após o parto (Tabela 2), 

que, de acordo com Knottenbelt et al. (2004), corresponde à melhor altura para proceder à 

classificação do neonato. O Índice APGAR avançado, corresponde a um sistema de 

avaliação mais complexo, usando uma maior gama de actividade muscular, e deve ser 

usado para poldros com mais de 2 horas de vida (Tabela 3) (Knottenbelt et al., 2004). 

Tabela 2 – Pontuação do poldro neonato pelo Índice APGAR simples nos primeiros 1 a 3 minutos de 
vida (adaptado de Knottenbelt et al., 2004). 

Pontuação 0 1 2 

Frequência cardíaca (bpm) Indetectável < 60 > 60 

Frequência respiratória (rpm) Indetectável Baixa / irregular Regular > 60 

Tónus muscular Flácido Flexão das extremidades Decúbito esternal 

Estimulação nasal Sem resposta Resposta / movimento Rejeição activa, espirrar 

Bpm – batimentos por minuto; rpm – ciclos respiratórios por minuto. 

 

Tabela 3 – Pontuação do poldro neonato pelo Índice APGAR avançado a partir das 2 horas de vida 
(adaptado de Knottenbelt et al., 2004). 

Pontuação 0 1 2 

Frequência cardíaca (bpm) Ausente < 60 ou irregular > 60 ou regular 

Frequência respiratória (rpm) Ausente < 60 ou irregular > 60 ou regular 

Tónus muscular Flácido Tentativas fracas de levantar Decúbito esternal 

Estimulação nasal Sem resposta Move a cabeça Rejeição activa, espirrar 

Estimulação do pavilhão 

auricular 
Sem resposta Ligeira vibração da cabeça 

Abana / Afasta a 

cabeça 

Estimulação dos músculos 

da garupa 
Sem resposta 

Algum movimento / nenhuma 

tentativa de levantar 
Tentativas de levantar 

Coloração das mucosas Cinzento / Azul Rosa pálido Rosa 

Bpm – batimentos por minuto; rpm – ciclos respiratórios por minuto. 

 

      2.3.2.2. Categoria de risco do poldro 

A categoria de risco é estabelecida através da atribuição da pontuação pelo Índice APGAR e 

da soma de todas as pontuações (Tabela 4). 

Tabela 4 – Interpretações e acções a serem tomadas para cada pontuação atribuída pelo Índice 
APGAR avançado (adaptado de Knottenbelt et al., 2004). 

Pontuação Interpretação Acção 

11 – 14 Normal 
 Continuar monitorização à distância 

 Evitar interferir 

7 – 10 
Depressão 

moderada 

 Administrar oxigénio por via nasal 

 Estimular por fricção externa 

 Encorajar decúbito esternal 

2 – 6 
Depressão 

severa 

 Administrar estimulante do SNC (estimular respiração) 

 Administrar oxigénio por via nasal 

 Estimular por fricção externa 

 Encorajar decúbito esternal 

 Ressuscitação cardíaca e respiratória (se FC < 40 bpm e FR <10 rpm) 

0 – 2 Morte iminente  Respiração artificial e ressuscitação cárdio-pulmonar completa 

Bpm – batimentos por minuto; rpm – ciclos respiratórios por minuto; FC – Frequência Cardíaca; FR – Frequência 
Respiratória; SNC – Sistema Nervoso Central. 
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Nenhuma das duas modalidades do Índice APGAR usa a temperatura rectal como 

parâmetro de avaliação. Contudo, esta é uma medida muito importante nas primeiras horas 

de vida do neonato, podendo mesmo ser o único indicador de alguma anomalia. O estado 

de hipotermia (temperatura rectal < 38 ºC) ocorre com bastante frequência em poldros 

recém-nascidos. Quanto à hipertermia, quando presente, pode ser indicadora de infecção 

sistémica, ou pode ter pouca relevância devido à grande actividade muscular nos primeiros 

minutos de vida ou em situações em que o parto tenha decorrido num ambiente com 

elevada temperatura (Knottenbelt et al., 2004). 

 

    2.3.3. Exame clínico 

Durante as primeiras 48 horas de vida, frequentemente, os exames sanguíneos laboratoriais 

reflectem o ambiente intra-uterino em que o poldro se desenvolveu, devendo, portanto, ser 

interpretados com consciência de fenómenos que poderão ter acontecido durante a 

gestação (Pirrone et al., 2014). 

      2.3.3.1. Hematologia e perfil bioquímico 

A história precisa dos eventos do periparto e o exame físico cuidado do neonato devem 

preceder sempre a análise laboratorial, que deve ser efectuada rotineiramente, pois mesmo 

num poldro aparentemente saudável ao exame físico poderão ser encontrados valores 

hematológicos alterados (Brinsko et al., 2011).  

Os parâmetros hematológicos sofrem mudanças nas primeiras duas semanas de vida, 

devido ao curto tempo de semi-vida dos eritrócitos durante o desenvolvimento fetal e o 

período neonatal. O número de eritrócitos aumenta até atingir um pico, sofrendo um 

decréscimo nos 10 dias seguintes (Brinsko et al., 2011). No momento do parto verifica-se, 

normalmente, um hematócrito e uma concentração de hemoglobina elevados (Tabela 5), 

devido à presença de vasoconstrição periférica, que ocorre com o intuito de prevenção de 

choque fisiológico, de hipotermia e de perda excessiva de sangue a partir do cordão 

umbilical após a sua ruptura. Durante as primeiras 12 a 24 horas após o parto, ocorre uma 

diminuição gradual da vasoconstrição e um consequente aumento do volume sanguíneo. 

Simultaneamente observa-se uma diminuição do hematócrito, da concentração de 

hemoglobina e do número de eritrócitos (Brinsko et al., 2011). 

Quanto ao leucograma, nota-se um valor elevado de leucócitos nas primeiras 24 horas após 

o parto, que resulta da diminuição do número de neutrófilos maduros, e pode manter-se nos 

primeiros 3 dias. No entanto, um aumento de 5 a 10 % na contagem de leucócitos pode ser 

indicador de infecção. Pelo contrário, a linfopénia é comum ao nascimento, podendo ser 

resultado da imaturidade dos órgãos linfóides ou da libertação de hormonas esteróides 

durante o parto. Ao longo dos primeiros dias de vida, o número de linfócitos aumenta. 

Quanto aos eosinófilos, monócitos e basófilos, devem estar ausentes ou em número 



10 
 

reduzido (Tabela 5). Assim, em poldros prematuros, as contagens de leucócitos e neutrófilos 

tendem a ser reduzidas, devido à imaturidade dos órgãos linfóides (Brinsko et al., 2011). 

Contudo, contagens de neutrófilos inferiores a 4×109 /L ou superiores a 12×109 /L e 

visualização de alterações tóxicas em neutrófilos no esfregaço são factores preditivos de 

sépsis ou infecção (Brewer & Koterba, 1988). 

Tabela 5 - Valores de referência dos parâmetros hematológicos em poldros logo após o parto e nas 
primeiras 24 horas de vida e em cavalos adultos (adaptado de Konttenbelt et al., 2004; Smith, 2015). 

 

Na Tabela 6 encontram-se os intervalos de valores normais, referentes aos metabolitos 

sanguíneos, proteínas totais e enzimas. As concentrações de enzimas hepáticas são, 

normalmente, mais elevadas nos neonatos do que em adultos, devido a um aumento 

relativo da massa do fígado (relativamente ao peso corporal total) e a uma elevada taxa de 

produção de enzimas. Quanto aos metabolitos sanguíneos, quando o soro do neonato 

apresenta coloração amarela escura, poderá resultar de hiperbilirrubinémia, que pode ter 

como causa a Isoeritrólise Neonatal (Brinsko et al., 2011). A concentração de glucose ao 

nascimento corresponde a 50 a 60% da concentração sérica materna, alcançando um nível 

mínimo às 2 horas de vida (Paradis, 2006). Um a dois dias após o parto, o nível de glucose 

já aumentou para valores superiores aos valores de adultos (Pirrone et al., 2014). Quando 

se observam níveis baixos de glucose deve suspeitar-se de ausência de ingestão de 

colostro ou sépsis (Brinsko et al., 2011).  

Os níveis de creatinina encontram-se fisiologicamente aumentados no recém-nascido, 

podendo mesmo exceder os níveis observados em adultos, o que provavelmente se deve a 

uma imaturidade renal ao nascimento. No entanto, quando excessivamente aumentados, 

podem ser associados a prematuridade (Knottenbelt, LeBlanc, Lopate & Pascoe, 2003). 

Pirrone et al. (2014) observaram que a concentração plasmática de creatinina ao 

nascimento é superior em poldros doentes do que em poldros saudáveis, facto 

provavelmente devido a uma disfunção placentária, uma vez que a placenta é responsável 

 Nascimento 24 horas Adulto Unidades 

 Konttenbelt et al. (2004) Smith (2015)  
Hemograma    
Hemoglobina  120 – 180 130 – 155 110 – 190 g/L 

Hematócrito  40 – 52 34 – 46 32 – 53 % 

Eritrócitos  9,0 – 13 8,0 – 11,0 6,8 – 12,9 ×10
12

 / L 

Volume corpuscular médio   37 – 49 37 – 58,5 fl 

Concentração de Hemoglobina 

corpuscular média 
  33 – 36 31 – 38,6 % (g/L) 

Leucograma     

Leucócitos  5,5 – 11,5  5,4 – 14,3  

×10
9
 / L 

Neutrófilos  3,5 – 10,0 3,0 – 9,6 2,3 – 8,6 

Eosinófilos   0,0 – 0,1 0,0 – 1,0 

Basófilos   0,1 0,0 – 0,3 

Monócitos   0,2 0,0 – 1,0 

Linfócitos  1,8 – 3,0 1,5 – 7,7 

Plaquetas 100 – 250 125 – 300  
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pela recolha de produtos do catabolismo do feto. Quanto aos níveis de ureia, quando se 

encontram elevados ao nascimento, poderão indicar a ocorrência de um catabolismo de 

proteínas aumentado durante o desenvolvimento fetal, devido à falta de substratos de 

energia (Bauer, Harvey, Asquith, McNulty & Kivipelto, 1984). 

Quando se verifica uma concentração sérica elevada de fibrinogénio, é normalmente 

indicativo de que ocorreu uma resposta inflamatória com pelo menos 24 a 48 horas de 

duração. Em poldros com menos de 2 dias de idade, níveis de fibrinogénio superiores a 5,0 

g/L, poderão ser factores preditivos de sépsis ou inflamação uterina (Brewer & Koterba, 

1988; Pirrone et al., 2014).  

Geralmente, as concentrações de ureia, creatinina, fibrinogénio e glucose plasmáticas nas 

primeiras 24 horas de vida são indicadoras da função placentária (Bauer et al., 1984). 

Tabela 6 - Valores de referência das proteínas totais, enzimas e metabolitos sanguíneos em poldros 
logo após o parto e nas primeiras 24 horas de vida e em cavalos adultos (adaptado de Konttenbelt et 
al., 2004; Fey & Kolm, 2011). 

 

 

3. A imunidade na espécie equina 

A integridade do SI é crucial em todos os mamíferos adultos para uma neutralização e 

eliminação de agentes patogénicos. A sobrevivência dos neonatos a doenças infecciosas 

depende dos mecanismos de defesa que incluem o processo imunitário e as barreiras 

naturais à penetração de microrganismos. A pele e as mucosas são as barreiras primárias, 

agindo maioritariamente de forma física, mas também de forma química, através da 

produção de secreções contendo enzimas, ácidos gordos e secreções que limitam a entrada 

de microrganismos (Tizard, 2004). 

 

 Nascimento 24 horas Adulto Unidades 

 Knottenbelt et al. (2003) Fey & Kolm (2011)  
Metabolitos     

Bilirrubina Total  13 - 99  9,1 – 46,5 µmol/L 

Colesterol   2,5 – 3,5  µmol/L 

Creatinina  150 – 371 160 – 380 <155 µmol/L 

Ureia  3,5 – 4,0  3,2 – 7,3  mmol/L 

Fibrinogénio  <2 2,0 – 3,0 1,5 – 2,5 g/L 

Glucose  3,0 – 3,5 6,0 – 12,5 3,9 – 6,4  mmol/L 

Proteína Total 

Globulina Total 

α-globulinas 

β-globulinas 

γ-globulinas 

 

45 - 47 

9 – 12 

4 – 5 

5 – 6 

0 

 

 

 

 

8,0 – 12,0 

58 – 74  

g/L 

23 – 42  

 

 

 

Enzimas     

Creatinina Kinase   <50 <320 

UI/L 
Aspartato Transferase   <250 <487 

Gama Glutamil 

Transferase 
 

 9 – 17 
<106 
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  3.1. Estrutura e função das Imunoglobulinas 

Os anticorpos ou imunoglobulinas (Ig) são moléculas proteicas que se encontram no plasma 

sanguíneo e são produzidas por plasmócitos como resultado da interacção entre linfócitos B 

sensibilizados e antigénios específicos, possuindo a capacidade de se ligarem 

especificamente a esses antigénios e acelerar a sua destruição e eliminação (Tizard, 2004). 

As moléculas de imunoglobulina G (IgG), que corresponde à Ig mais abundante na espécie 

equina, apresentam forma de “Y” e massa molecular inferior a 150 kDa (Lipman, Jackson, 

Trudel & Weis-Garcia, 2005). São constituídas por duas cadeias pesadas (<55 kDa) e duas 

cadeias leves (<25 kDa). Cada cadeia leve é constituída por uma região constante (CL) e 

uma região variável (VL) e cada cadeia pesada é constituída por 3 regiões constantes (CH1, 

CH2 e CH3) e uma região variável (VH). Os locais de ligação ao antigénio são formados pela 

justaposição dos domínios VL e VH. A secção inferior do anticorpo corresponde è região Fc, 

associada à região Fab na região de dobradiça (Hinge). As cadeias leves e pesadas unem-

se através de pontes de Dissulfureto (SS). Os domínios variáveis têm regiões determinantes 

complementares (CDRs) que se ligam directamente ao antigénio (Figura 2) (Loureiro et al., 

2015). Ambos os tipos de cadeias contêm sequências de aminoácidos variáveis na região 

N-terminal e sequências constantes na região C-terminal (Figura 2) (Spiegelberg, 1974). 

Figura 2 – Representação esquemática da estrutura da molécula de Imunoglobulina G (IgG), 
composta por duas cadeias leves (cor-de-laranja) e duas cadeias pesadas (azul) (adaptado de 
Loureiro et al., 2015).  

 

  3.2. Classes de Imunoglobulinas 

Na espécie equina, as Ig podem dividir-se em 4 classes: IgG, IgM, IgA e IgE. Esta divisão 

baseia-se na variação de estrutura, massa molecular, conteúdo em hidratos de carbono e 

propriedades antigénicas das Ig (Pecka, Dobrzański, Zachwieja, Szulc & Czyż, 2012). A 

classe de Ig determina o tipo e a duração da resposta imunitária (Lipman et al., 2005). 
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A IgG corresponde a cerca de 86 % das Ig encontradas no soro, desempenhando um papel 

principal nos mecanismos de defesa humoral (Tizard, 2004). Esta Ig tem a capacidade de 

sair dos vasos sanguíneos mais facilmente do que as restantes Ig, devido ao seu reduzido 

tamanho. Assim, participa activamente na defesa dos espaços teciduais e superfícies do 

organismo. Os seus mecanismos de acção são a opsonização, a aglutinação e a 

precipitação de antigénios (Tizard, 2004). As IgG são agrupadas em 4 subclasses: IgGa, 

IgGb, IgGc e IgG(T), devido ao polimorfismo existente em algumas regiões das cadeias 

pesadas (Lipman et al., 2005) e com base na sua massa molecular e mobilidade anodal na 

electroforese. Inicialmente, admitiu-se que a IgG(T) poderia ser homóloga da IgA equina, 

pois é encontrada em níveis elevados nas secreções corporais. Contudo, a análise da sua 

estrutura antigénica e sequência de aminoácidos atribuiu-lhe uma grande semelhança à 

IgG, tendo sido considerada uma subclasse desta. Segundo Tizard (2004), a sua 

designação “T” deveu-se ao facto de estar presente em maiores concentrações em cavalos 

utilizados para a produção de anti-toxina tetânica. A subclasse IgGb é considerada a Ig mais 

importante na resistência a infecções por agentes virais e bacterianos (Sheoran, Timoney, 

Holmes, Karzenski & Crisman, 2000), sendo a subclasse mais abundante no soro de 

equinos adultos e no soro de poldros neonatos após a transferência de Ig maternas pelo 

colostro (Sheoran et al., 2000; Holznagel, Hussey, Mihalyi, Wilson & Lunn, 2003). 

A IgM é a segunda classe de Ig em maior concentração no soro na espécie equina, 

correspondendo a 8 % das Ig (Tizard, 2004). Trata-se da principal classe produzida nas 

respostas imunitárias primárias. É também produzida na resposta secundária, mas em 

níveis muito inferiores. Embora em menor quantidade, as IgM são mais eficientes do que as 

moléculas de IgG nos processos de opsonização, activação do complemento, aglutinação e 

neutralização de vírus. Ao contrário das IgG, o elevado tamanho das moléculas de IgM faz 

com que se mantenham confinadas ao sistema vascular (Tizard, 2004). 

A IgA está presente maioritariamente nas secreções das mucosas, sendo a principal Ig na 

saliva, no leite, nas lágrimas, nas secreções do trato respiratório superior e no fluido 

intestinal (Lewis, Wagner, Irvine & Woof, 2010). No soro corresponde a apenas 5 % do total 

de Ig (Tizard, 2004). O rácio IgA:IgG no soro é de 1:5, enquanto nas secreções é de 20:1 

(Spiegelberg, 1974). O seu catabolismo sérico é rápido, o que poderá dever-se à sua 

redistribuição para as mucosas e, assim, para a barreira primária de imunidade, notando-se 

a sua importância no que se refere à imunidade nas portas de entrada do organismo 

(Sheoran et al., 2000). Nos equinos, pensa-se que terá um papel fundamental na imunidade 

contra agentes invasores do trato respiratório (Lewis et al., 2010). Os seus principais 

mecanismos de acção são a aglutinação e a neutralização, tendo como objectivo a 

prevenção da aderência de antigénios às superfícies epiteliais do organismo. É sintetizada 

por plasmócitos no tecido linfóide associado ao intestino em resposta à estimulação 
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antigénica local. Em seguida algumas moléculas de IgA migram através dos vasos linfáticos 

intestinais para a circulação sanguínea e, devido à sua afinidade para os epitélios, migram 

para o trato respiratório, urogenital e glândula mamária (Tizard, 2004). Assim, a IgA 

encontra-se relativamente mais concentrada na linfa do que no soro, dada a sua síntese 

local no intestino seguida de absorção para o ducto torácico (Spiegelberg, 1974). O 

movimento de IgA do trato intestinal para a glândula mamária é de extrema importância na 

transferência de imunidade através do leite para o recém-nascido (Tizard, 2004). 

Nas secreções das mucosas, a IgA existe essencialmente sob a forma de IgA secretora 

(SIgA), que funciona como primeira linha na defesa imunitária contra infecções das mucosas 

através da neutralização de agentes patogénicos durante o processo de transcitose e sua 

exclusão das superfícies das mucosas. O seu transporte transepitelial nas superfícies 

mucosas é mediado por glicoproteínas transmembranárias. Da molécula de SIgA faz parte 

um componente secretor, que lhe confere maior resistência às protéases bacterianas. Tem 

também um papel na regulação das bactérias comensais e na manutenção da homeostase 

e integridade das mucosas (Lewis et al., 2010). 

Apesar de ser a Ig mais abundante nas secreções nasais de cavalos adultos, as IgA 

maternas não se encontram presentes nas superfícies mucosas do neonato até ao primeiro 

mês de idade, e apenas atingem os valores semelhantes aos valores de adultos nas 

secreções nasais às 6 semanas de idade (Sheoran et al., 2000). 

A IgE é encontrada no soro em concentrações muito baixas (1 %). Contudo, o seu papel é 

fundamental na mediação de reacções de hipersensibilidade de tipo I (alergias e anafilaxia) 

e também na resposta imunitária a certos parasitas como helmintes (Tizard, 2004). 

Na Tabela 7 apresentam-se os valores de referência relativos às concentrações das várias 

classes de Ig no soro, leite e colostro da égua, bem como o seu respectivo tempo de semi-

vida no soro. Verifica-se que a IgG é a classe com maior tempo de semi-vida, sendo seguida 

pela IgA, IgM e por último, a IgE. 

Tabela 7 – Níveis de Imunoglobulinas (IgG, IgG(T), IgM, IgA e IgE) no soro, leite e colostro da égua e 
principais locais de síntese (adaptado de Tizard, 2004), e respectivo tempo de semi-vida (t1/2) no soro 
(adaptado de Sheoran et al., 2000). 

  IgG IgG(T) IgM IgA IgE 

Soro 

(g/L) 

10 – 15 1 – 15 1 – 2 0,6 – 35 0,084 ± 0,091 

Leite 0,2 – 0,5 0,05 – 0,2 0,05 – 0,1 0,5 – 1 ─ 

Colostro 15 – 50 5 – 25 1 – 3,5 5 – 15 ─ 

       

t1/2 no soro (dias) 23 21 5 6 2 

       

Principal local 

de síntese 
 Baço e linfonodos Tecido linfóide 

e intestinal 

Trato respiratório 

e intestinal 

t1/2 – tempo de semi-vida 
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A concentração de cada classe de Ig no soro depende de factores como o número de 

células no plasma de uma determinada classe, a taxa de síntese de moléculas dessa classe 

por célula plasmática, a taxa de catabolismo e ainda a taxa de trocas entre os espaços intra 

e extra vasculares. A taxa de síntese de Ig por célula plasmática parece ser idêntica para 

todas as classes. Assim, o número de células plasmáticas e a taxa de catabolismo das Ig 

determinam a sua concentração no soro (Spiegelberg, 1974).  

 

  3.3. Imunidade inata e imunidade adquirida 

A capacidade de prevenir infecções pela maioria dos agentes patogénicos é o resultado de 

um conjunto de mecanismos de defesa que podem ser divididos em dois grupos: imunidade 

inata e imunidade adquirida. A imunidade inata é um processo complexo, que ainda não é 

totalmente conhecido, no qual o organismo reage contra um agente possivelmente 

patogénico, eliminando-o, sem que tenha tido contacto prévio com esse mesmo agente 

(Tizard, 2004). Os seus principais componentes são as barreiras físicas e químicas, como 

os epitélios das mucosas e as susbtâncias antimicrobianas presentes nas suas superfícies, 

as células fagocíticas (neutrófilos e macrófagos), os linfócitos T citotóxicos, as citocinas, as 

proteínas do sistema complemento e outros mediadores da inflamação (Abbas, Lichtman & 

Pillai, 2012).  

A imunidade adquirida pode ser classificada como passiva (de origem materna ou artificial) 

ou activa (por infecção natural ou artificial por vacinação) (Tizard, 2004), sendo mediada por 

células, os linfócitos T e B, que têm receptores específicos para os antigénios e produzem 

anticorpos, propiciando uma memória que servirá para uma resposta mais rápida numa 

segunda invasão pelo mesmo microrganismo (Giguère & Polkes, 2005). 

 

  3.4. Imunodeficiências 

As imunodeficiências são classificadas em primárias (genéticas), que são relativamente 

raras, ou secundárias (adquiridas). As imunodeficiências secundárias podem resultar de 

falha na transferência passiva de imunidade (FTPI), má nutrição, infecção por 

microrganismos imunossupressores, neoplasias e tratamentos com fármacos 

imunossupressores (Giguère & Polkes, 2005; Crisman & Scarratt, 2008). As situações 

clínicas que podem indicar imunodeficiência incluem infecções recorrentes, infecções com 

fraca resposta a terapia adequada, infecções causadas por microrganismos de fraca 

patogenicidade, doença resultante de administração de vacinas modificadas, história de 

imunodeficiência primária na ascendência e ausência de ganho de peso ou crescimento 

anormal (Perryman, 2000; Giguère & Polkes, 2005). 

A FTPI é a causa de imunodeficiência secundária mais comum em equinos, levando a 

sépsis, que é considerada a principal causa de mortalidade em poldros neonatos (Cohen, 

1994). Num estudo prospectivo efectuado por Robinson et al. (1993), sete de oito poldros 
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privados da ingestão de colostro desenvolveram sinais clínicos de infecção e sépsis foi 

confirmada por cultura de sangue em cinco desses poldros. Contudo, é importante refutar 

que muitos neonatos afectados por FTPI permanecem saudáveis, sem quaisquer sinais de 

infecção durante os primeiros meses de vida (Baldwin, Cooper, Vanderwall & Erb, 1991). 

 

  3.5. Desenvolvimento do sistema imunitário do poldro 
 

    3.5.1. Desenvolvimento do SI e sua relação com a colonização microbiana no TGI 

No feto, o trato gastrointestinal (TGI) é mantido estéril até ao parto, momento em que entra 

em contacto com os microrganismos da vagina, fezes e saliva da égua, devido à sua 

deglutição. Após o parto, o TGI está em constante exposição a agentes patogénicos 

provenientes do meio exterior. Assim, enquanto o poldro ainda se encontra protegido pela 

imunidade passiva materna, é necessário que se desenvolva uma barreira de protecção 

forte. Com a ingestão de colostro/leite, o TGI aumenta em diâmetro e comprimento, e 

adicionalmente ocorre também um aumento de densidade e altura das vilosidades 

intestinais e diferenciação dos enterócitos. Este desenvolvimento aumenta a eficiência 

nutricional e constrói a base da colonização microbiana intestinal (Denkhaus, 2010). 

Os poldros começam a ingerir as fezes da progenitora de modo a obterem mais bactérias 

benéficas para o estabelecimento da colonização microbiana intestinal. O desenvolvimento 

destas bactérias probióticas no intestino corresponde a um mecanismo de protecção directa 

contra o crescimento de agentes patogénicos. (Denkhaus, 2010). A colonização microbiana 

não só é necessária para processos metabólicos, fermentação e produção de nutrientes, 

como também representa cerca de 80 % do SI em geral. Um sistema digestivo saudável 

contém milhões de bactérias benéficas mas também potencialmente patogénicas. Uma 

constante presença de agentes patogénicos e antigénios pode ser vista como um 

aperfeiçoamento para o SI do neonato (Nikles & Heath, 1991). Quando o poldro já ingere 

alimento sólido, esta microflora pode ser veiculada pela alimentação, estimulando assim o SI 

a produzir anticorpos, principalmente IgA. Esta interacção entre bactérias benéficas e 

prejudiciais e o consequente desenvolvimento do SI salientam a importância de uma 

colonização microbiana adequada nos primeiros meses de vida (Denkhaus, 2010). A 

microflora normal apenas se estabelece aos 2 a 3 meses de idade (Acworth, 2003). 

Quanto à imunidade celular, os linfócitos são as células mais activas no TGI. As bactérias 

estimulam o tecido linfóide associado ao intestino, que se encontra maioritariamente 

presente numa complexa rede de linfonodos e vasos linfáticos, e preparam os linfócitos para 

o reconhecimento de antigénios específicos (Nikles & Heath, 1991). 

 

    3.5.2. Factores que afectam o desenvolvimento do SI do poldro 

O maneio e alimentação do neonato são factores muito importantes para o desenvolvimento 

do seu SI e, por isso, para seu estado de saúde futuro. Factores como a confinação do 
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poldro desde o parto, que poderá aumentar o risco de desenvolvimento de stress crónico, 

prejudicial ao estabelecimento de imunidade, um início da alimentação com concentrado 

com elevado teor em hidratos de carbono e um desmame abrupto e demasiado cedo podem 

afectar muito negativamente o desenvolvimento do SI (Visser, Ellis & Van Reenen, 2008). 

Quanto maior o período de tempo em que o poldro se encontre estabulado, mais tempo 

passará em decúbito, contribuindo assim para uma maior ingestão/inalação de agentes 

possivelmente patogénicos da cama e, consequentemente, mais elevado será o risco de 

infecção e inflamação, sendo que este último processo tem um efeito negativo directo no SI. 

Por outro lado, uma constante estimulação e tentativa de eliminação destes agentes pelo SI, 

poderá acabar por diminuir a resposta a outros microrganismos também potencialmente 

patogénicos. Deste modo, os factores mencionados poderão levar a um desequilíbrio no 

balanço da microflora intestinal, ficando assim comprometida a resposta imunitária a uma 

elevada pressão de microrganismos patogénicos (Denkhaus, 2010). 

Apesar de os neonatos serem capazes de responder à estimulação antigénica, os 

anticorpos de origem materna exercem um considerável efeito supressor no início da 

produção autógena de anticorpos. Este facto foi evidenciado por Jeffcott (1974b) e mais 

tarde por Bernoco, Liu e Willits (1994), que concluíram que o início da produção de Ig é mais 

precoce em poldros privados da ingestão de colostro, quando comparado com poldros que 

obtiveram uma adequada transferência de imunidade passiva. 

 

    3.5.3. Imunidade humoral e celular 

Imediatamente após o parto dá-se o início da produção de Ig autógenas, em resposta à 

exposição a antigénios do meio exterior. Contudo, não se observam concentrações séricas 

consideráveis de Ig até aos 2 meses de idade (Holznagel et al., 2003). Durante este período 

de tempo, a maioria dos poldros que obtiveram uma transferência de imunidade passiva 

adequada têm imunidade humoral devida às Ig de origem materna (Sheoran et al., 2000).  

O tempo de semi-vida das Ig transferidas pelo colostro depende, não só da quantidade 

transferida e absorvida, mas também do seu tempo de semi-vida no organismo do neonato 

(Tizard, 2004). Normalmente, às 3 semanas pós-parto (pp), a concentração sérica de IgG 

diminui para 50 % e aos 4 meses raramente se detectam níveis séricos de IgG. Apesar da 

supressão do SI pelas Ig de origem materna, durante os primeiros meses de vida o poldro 

deverá começar a ganhar imunidade activa e, assim, a produzir as suas próprias Ig 

(Denkhaus, 2010). 

Segundo Acworth (2003), um poldro neonato não alcança os níveis de protecção imunitária 

semelhantes aos do adulto até completar 30 dias de idade. Ao nascimento, a quantidade de 

linfócitos B corresponde a apenas 30 % dos níveis observados em adultos, alcançando 

níveis semelhantes aos 20 dias de idade. 
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A activação do complemento pela via clássica requer que ocorra uma interacção antigénio-

anticorpo. Contudo, a via alternativa para a sua activação é iniciada por vários constituintes 

da superfície celular de bactérias, vírus ou fungos, desconhecidos ao hospedeiro. A 

activação de ambas as vias resulta em processos importantes na imunidade do recém-

nascido, como a lise de microrganismos, a inflamação, a neutralização viral e a opsonização 

de antigénios. Uma das principais opsoninas presentes no plasma é a IgG, através dos 

receptores presentes na sua região Fc. A actividade do complemento em poldros neonatos 

é de apenas 13 % daquela verificada em adultos, aumentando para 64 % no primeiro mês 

de idade e para 85 % aos 5 meses (Bernoco et al., 1994; Acworth, 2003). 

A idade na qual ocorre o desenvolvimento de respostas imunitárias mediadas por células e a 

sua comparação com a magnitude dessas respostas em adultos não está, ainda, 

completamente definida (Giguère & Polkes, 2005). 

 

4. Transferência de imunidade passiva 

Segundo Jeffcott (1974a), na espécie equina, todos os neonatos são agamaglobulinémicos 

ao nascimento, isto é, não contêm imunoglobulinas no seu organismo. Contudo, em estudos 

mais recentes foi demonstrado que a maioria dos poldros neonatos são 

hipogamaglobulinémicos, sendo o colostro com elevado conteúdo em Ig fundamental na TPI 

(Csapó, Csapó-Kiss, Salamon & Lóki, 2009).  

A primeira ingestão de colostro em poldros normais ocorre durante as primeiras duas horas 

após o parto, sendo detectáveis níveis séricos de Ig às 4 a 6 horas de vida (Jeffcott, 1974b). 

A eficiência da TPI e, portanto, da absorção de Ig, é determinada através da medição da 

concentração sérica de IgG, pois corresponde à classe de Ig mais predominante no colostro 

e no soro dos neonatos (Raidal, McTaggart & Penhale, 2005). 

 Importância do colostro na transferência de imunidade passiva 

Para além de se tratar de uma importante fonte de Ig, sendo o veículo fundamental na 

imunidade passiva, o colostro também provém ao neonato agentes imunomoduladores, 

citocinas, factores de crescimento, hormonas, enzimas, linfócitos, macrófagos, neutrófilos e 

células epiteliais (Sellon, Hines, & Johnson, 2009). O colostro veicula também constituintes 

do sistema complemento, que promovem um acréscimo na capacidade de opsonização e na 

actividade dos neutrófilos, promovendo assim a imunidade celular e uma grande variedade 

de actividades fisiológicas, para além da protecção local do TGI (Blackmer, Sellon & Hines, 

2002; Gardner et al., 2007). A IgA, apesar de em pequenas quantidades no colostro, sofre 

uma fraca absorção no TGI, promovendo a sua protecção local (Sheoran et al., 2000). O 

TGI aumenta em tamanho após o parto, não só devido à alimentação entérica, mas também 

à presença de hormonas, neuropéptidos e enzimas provenientes do colostro, que têm um 

efeito trófico no desenvolvimento intestinal (Acworth, 2003). Para além do efeito trófico, o 
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colostro tem também efeito na actividade gastrointestinal, promovendo a excreção do 

mecónio (Pecka et al., 2012), que corresponde a secreções glandulares, líquido amniótico 

deglutido e outros detritos celulares e é formado no trato intestinal durante a gestação 

(Acworth, 2003). 

 

  4.1. Colostro 
 

    4.1.1. Secreção e constituição do colostro e do leite da égua 

A composição do colostro e do leite da égua pode variar consoante factores como o estadio 

de lactação, a raça, a idade, o estado de saúde, a duração da lactação e do período de 

estro, a alimentação e, por último, as condições ambientais e de maneio a que está sujeita 

(Pecka et al., 2012). De acordo com Denkhaus (2010), o estado hígido é, de entre todos os 

factores, aquele que mais condiciona a qualidade do colostro. 

A maioria das éguas produz 1,8 a 2,8 L de colostro por cada parição (Kohn, Knight, 

Hueston, Jacobs & Reed, 1989). Em éguas multíparas a taxa de secreção de colostro é, em 

média, 300 mL/h e o volume total produzido varia entre 2 e 5 L (Lavoie, Spensley, Smith & 

Mihalyi, 1989a). 

As variações na composição e nas propriedades físico-químicas do colostro e do leite 

influenciam a disponibilidade de nutrientes e das restantes substâncias necessárias ao 

neonato. É, assim, de extrema importância a clarificação destas mudanças durante as 

primeiras semanas de lactação (Pecka et al., 2012). 

No período do periparto ocorrem mudanças bruscas e complexas na estrutura e função da 

glândula mamária, bem como na composição das suas secreções. Observa-se a 

diferenciação funcional das células que constituem o tecido mamário, tendo em vista a 

lactogénese. Os primeiros passos da lactogénese dão-se simultaneamente à formação do 

colostro no úbere e, portanto, à acumulação de grandes quantidades de imunoglobulinas.  

As alterações que ocorrem no tecido mamário durante a gestação, a lactação e a involução 

são denominadas por: Lactogénese I (crescimento, diferenciação e colostrogénese), 

Lactogénese II (lactação propriamente dita) e Involução (regressão para estado não 

lactante), e são controladas pelo sistema endócrino (Baumrucker & Bruckmaier, 2014). 

O colostro representa as secreções acumuladas na glândula mamária nas últimas 2 a 3 

semanas de gestação (Jeffcott, 1974a). A secreção de PT e, portanto, de IgG, aumenta nos 

últimos 10 dias de gestação, atingindo um pico na altura do parto e decrescendo em 

seguida. Assim, as mudanças no conteúdo em PT nas secreções reflectem a acumulação 

de Ig e outras proteínas no úbere no período que precede o parto (Zou, Brady & Hurley, 

1997). 

Imediatamente após o parto ocorre uma diminuição brusca do mecanismo de transcitose de 

IgG para a glândula mamária. Ao mesmo tempo tem início a síntese de elevada quantidade 

de lactose, que promove a osmose de água para a glândula mamária, resultando numa 
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diluição dos factores que constituem o colostro, primariamente, e depois o leite (Zou et al., 

1997). A concentração de Ig, principalmente de IgG, diminui, sendo substituída pela IgA, que 

corresponde à Ig predominante no leite (Tizard, 2004). 

Segundo Csapó, Csapó-Kiss, Salamon e Lóki (2009), na espécie equina o colostro contém 

mais do que 10 % de proteína total, sendo que quase 80% dessa proteína corresponde a Ig.  

Observando a Figura 3 e com base nos dados apresentados anteriormente na Tabela 7, 

nota-se que a Ig mais abundante no soro da égua corresponde à IgG, seguindo-se as 

classes IgM, IgA e, por último e em pequena quantidade, a IgE. No colostro, tal como no 

soro, a IgG é a mais abundante, seguida pela IgA e IgM. No que se refere ao leite, a IgA 

corresponde a mais de 50 % das Ig presentes. 

Figura 3 - Distribuição das diferentes classes de Imunoglobulinas no soro, leite e colostro da égua 
(Tizard, 2004). 

 

A subclasse de IgG predominante no colostro é a IgGb, seguida pela IgGa e pela IgG(T) 

(Sheoran et al., 2000). Os componentes celulares do colostro incluem linfócitos, macrófagos, 

neutrófilos e células epiteliais (Le Jan, 1996). 

No neonato, o nível de actividade proteolítica no TGI é baixo. O colostro possui também 

inibidores da tripsina na sua constituição, o que vai possibilitar uma maior redução da 

actividade proteolítica e, por conseguinte, um impedimento da degradação das proteínas 

ingeridas através do colostro, possibilitando a sua absorção total (Tizard, 2004). 

Como referido, durante as 12 horas que sucedem o parto, observa-se uma diminuição 

gradual na concentração de Ig no colostro, passando o fluido produzido a ser leite.  

O leite é rico em IgA, que é sintetizada localmente no úbere, sendo que muitas das suas 

células precursoras na glândula mamária são oriundas do trato intestinal. A ingestão de 

antigénios pela égua gestante leva à produção de IgA ao nível do intestino, que se são 

posteriormente encaminhadas até à glândula mamária pela corrente sanguínea, juntamente 

com as suas células precursoras (linfócitos B). Estas células precursoras colonizam a 

glândula, propiciando uma fonte local de anticorpos (Figura 4). Assim, este movimento de 

IgA e de linfócitos B para a glândula mamária tem um importante papel na TPI, ao propiciar 
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uma via através da qual a imunidade intestinal pode ser transferida para o neonato, que 

receberá anticorpos específicos para os agentes que irá encontrar no meio exterior. 

Figura 4 - Circulação de IgA (setas vazias) e células percursoras de IgA (setas cheias), com origem 
na mucosa intestinal, até à glândula mamária (adaptado de Tizard, 2004). 

 

Contudo, devido à produção e ao fluxo contínuo de leite, a concentração de Ig neste fluido 

tende a ser relativamente baixa. Com a acção do fluxo e a diluição, os anticorpos do leite 

normalmente não conferem protecção eficaz contra a invasão bacteriana (Tizard, 2004). 

De acordo com Zou, Brady e Hurley (1997), a lisozima transferida para o neonato através do 

colostro (maioritariamente) e do leite, é um factor não específico de resistência a infecções, 

dada a sua capacidade bacteriostática no TGI. Esta proteína é resistente às enzimas 

digestivas e age sinergicamente com outros agentes antimicrobianos, como a IgA, 

hidrolisando a ponte glicosídica existente entre os componentes das paredes celulares 

bacterianas. Presume-se que a actividade desta proteína no intestino se prolonga, mesmo 

após o término da absorção de macromoléculas. A sua concentração no colostro atinge um 

pico na altura do parto e decresce em seguida até aos 30 dias pós-parto.  

A concentração de lactose mantém-se em percentagens entre 0 e 4 % nos 20 dias que 

precedem o parto e aumenta para valores entre 5 a 7 % após o parto (Zou et al., 1997). De 

acordo com Salimei, Varisco e Rosi (2002), o conteúdo em lactose do colostro é de 

aproximadamente 3,4 %, o qual aumenta para o dobro (6,27 %) às 96 horas após o parto.  

Segundo Pecka et al. (2012), o colostro da égua contém uma percentagem de bactérias 

superior ao leite nesta espécie. Quanto à composição mineral, o colostro apresenta 

elevadas concentrações de cálcio, zinco e magnésio, que sofrem uma diminuição gradual 

durante os 5 primeiros meses de lactação (Cieśla, Palacz, Janiszewska & Skórka, 2009). O 

conteúdo em gordura no colostro é cerca de 20 % mais elevado do que no leite (Salimei et 

al., 2002). 
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    4.1.2. Avaliação qualitativa e quantitativa do colostro 

      4.1.2.1. Avaliação qualitativa 

Jeffcott (1974a) descreveu os parâmetros a serem avaliados visualmente no colostro. O seu 

conjunto forma a avaliação qualitativa. Dentro destes parâmetros, referem-se a viscosidade, 

a cor e a consistência do colostro. O colostro de boa qualidade deve ser viscoso, espesso e 

de cor amarelo dourado (Acworth, 2003). 

      4.1.2.2. Avaliação quantitativa 

A qualidade do colostro poderá ser avaliada quantitativamente, através de vários métodos, 

sendo os mais utilizados a determinação da densidade, através de um colostrómetro e do 

índice de refracção, com o auxílio de um refractómetro.  

Uma densidade de valor igual ou superior a 1,060 g/cm3 é o nível mínimo adequado para se 

considerar um colostro como sendo de boa qualidade e que após a sua ingestão poderá 

proporcionar um aumento da concentração de IgG no soro do poldro para valores 

considerados protectores (LeBlanc, McLaurin & Boswell, 1986; Munroe & Stoneham, 2011). 

Quanto à refractometria, o colostro deverá ter um índice de refracção superior a 23 % para 

ser considerado de qualidade adequada. 

Da avaliação quantitativa fazem também parte a determinação do nível de IgG e de PT. 

Para ser considerado de boa qualidade, o colostro deverá conter uma concentração de IgG 

superior a 60 g/L (Acworth, 2003). Pelo contrário, o colostro é considerado de fraca 

qualidade quando o seu teor em IgG é inferior a 30 g/L (McGuire & Crawford, 1973; LeBlanc 

et al., 1986; Michelle M. LeBlanc, Tran, Baldwin & Pritchard, 1992). 

A avaliação quantitativa do colostro vai ser abordada posteriormente neste trabalho, no que 

se refere à “Prevenção de FTPI”. 

 

  4.2. Fisiologia da transferência de imunidade passiva 

Como referido, nas últimas semanas da gestação, aquando do início da colostrogénese, os 

plasmócitos migram para a glândula mamária através dos tecidos adjacentes, dando assim 

início à produção de Ig (Cunningham & Klein, 2008). 

Após a ingestão de colostro, as Ig, entre outras proteínas, são absorvidas ao longo de todo 

o intestino delgado, maioritariamente no íleo, através de um mecanismo complexo que 

envolve células especializadas das vilosidades do epitélio intestinal − enterócitos 

especializados. As Ig são absorvidas não selectivamente por pinocitose, isto é, os 

enterócitos acumulam no seu interior gotículas de colostro a partir do lúmen intestinal e 

transferem-nas para pequenos vacúolos, sendo depois descarregados para os vasos 

linfáticos, e destes para a circulação sanguínea (Figura 5) (Blackmer et al., 2002; Raidal et 

al., 2005). Segundo Tizard (2004), a absorção proteica intestinal é selectiva, sendo a IgG e 

IgM preferencialmente absorvidas e permanecendo a IgA no lúmen intestinal. 
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Pensa-se que outros factores como a lactoferrina, a lisozima e os linfócitos B deverão ser 

transferidos pelo mesmo mecanismo, de modo a fortalecer o SI do neonato (Munroe & 

Stoneham, 2011). 

Figura 5 - Representação esquemática do mecanismo de absorção intestinal do colostro no poldro 
neonato (adaptado de Knottenbelt & Holdstock, 2004). 

 

A absorção dos anticorpos veiculados pelo colostro apresenta uma taxa máxima às 6 a 8 

horas após o parto, e o seu término ocorre às 18 a 24 horas, pois nessa altura já teve início 

a substituição dos enterócitos especializados por células epiteliais maduras, incapazes de 

realizar pinocitose (Blackmer et al., 2002; Knottenbelt et al., 2003). Contudo, segundo o 

estudo recente de Bobos et al. (2013), um atraso na ingestão de colostro leva também ao 

atraso na maturação dos enterócitos, o que significa que um poldro com menor vitalidade 

poderá ainda absorver Ig do colostro, mesmo que ingerido mais tardiamente. 

Durante a absorção intestinal de proteínas ocorre, normalmente, proteinúria. Este facto 

deve-se à permeabilidade glomerular a macromoléculas, fisiológica nos recém-nascidos 

(Tizard, 2004). 

Nas primeiras semanas de vida, a digestão proteolítica intestinal é ainda deficiente, podendo 

ser encontradas moléculas de IgA no intestino e nas fezes do neonato. À medida que a 

capacidade proteolítica aumenta, a IgA fica protegida pelo seu componente secretor (SIgA), 

ficando intacta e fornecendo protecção contra infecções entéricas (Tizard, 2004). 

Muitos autores dão apenas importância à IgG, considerada a classe de Ig mais relevante 

para a imunidade do neonato e também a mais abundante no colostro. Porém, estudos 

emergentes sugerem que os níveis de IgA podem desempenhar um papel mais crítico do 

que a IgG no que diz respeito à protecção contra agentes patogénicos que têm como porta 

de entrada as mucosas. A transferência de IgA do soro do neonato para as suas mucosas 
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foi demonstrada mas, apesar disso, pouco se sabe acerca dos factores que podem afectar o 

seu nível sérico (Jenvey, Caraguel, Howarth & Riley, 2012).  

Quando a amamentação ocorre de forma normal, a absorção de Ig do colostro deverá suprir 

o neonato com níveis séricos de anticorpos semelhantes aos níveis encontrados em adultos. 

Após a conversão do colostro em leite, os tecidos linfóides associados ao TGI do neonato já 

são capazes de responder aos antigénios ingeridos através do leite (Tizard, 2004). 

 

  4.3. Sucesso na transferência de imunidade passiva 

O nível sérico de IgG considerado adequado para que tenha ocorrido uma TPI com sucesso 

não está completamente determinado, variando entre os autores. Estudos antigos referem 

que concentrações de IgG > 4 g/L eram consideradas adequadas em poldros neonatos 

(McGuire, Crawford, Hallowell & Macomber, 1977). Mais recentemente e de acordo com a 

maioria dos autores, considera-se que houve sucesso na TPI quando os níveis de IgG no 

soro do neonato são superiores a 8 g/L às 24 horas de vida (Koterba, Brewer & Tarplee, 

1984; Morris, Meirs & Merryman, 1985; Kohn et al., 1989; Clabough, Levine, Grant & 

Conboy, 1991; Raidal, 1996; Tyler-McGowan, Hodgson & Hodgson, 1997; Nath et al. 2010). 

Os factores envolvidos na eficácia da TPI incluem a qualidade do colostro ingerido e o 

intervalo de tempo em que ocorreu a sua ingestão, o tipo e a concentração de agentes 

patogénicos no meio ambiente em que o poldro se encontra e a especificidade das Ig 

presentes no colostro para esses microrganismos (Ley, Crisman, & Bonen-Clark, 1990). 

Caso tenham ocorrido ingestão e absorção normais de colostro, o pico da concentração 

sérica de IgG ocorre às 12 a 18 horas (Jeffcott, 1974b) ou às 18 horas (Rumbaugh & 

Ardens, 1983; Curadi, Minori, Demi & Orlandi, 2001) após o parto, quando as IgG 

correspondem a cerca de 33 % das PT (Figura 6). 

Figura 6 - Percentagem de IgG, IgG(T), IgA, IgM e restantes proteínas (RP) dentro do total de 
proteínas no soro do poldro às 18 horas de vida (adaptado de Curadi et al., 2001). 

 

Como se pode observar na Tabela 8, considera-se que houve sucesso na transferência de 

imunidade quando, às 24 horas de vida, a concentração de IgG sérica é superior a 8 g/L; e 
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que houve FTPI quando a concentração sérica de IgG é menor do que 4 g/L (Koterba, 

Brewer, & Tarplee 1984; Acworth, 2003; Denkhaus, 2010). 

Tabela 8 - Níveis de concentração sérica de IgG no poldro às 24 horas de vida, interpretação dos 
intervalos de valores e acções passíveis de serem tomadas (adaptado de Acworth, 2003). 

IgG sérica às 24 horas Significado Acção 

< 2 g/L 
FTPI 

Risco muito elevado de infecção 
potencialmente letal 

Considerar suplementação com 
plasma hiperimune, após observação 
do comportamento; se forem visíveis 

sinais de doença administrar 
transfusão de plasma para aumentar 

os valores séricos para > 8 g/L 

2 – 4 g/L Risco elevado de infecção 

4 – 8 g/L FTPI parcial  Valor não ideal 

>8 g/L Sucesso na TPI − 

FTPI – Falha na transferência passiva de imunidade; TPI – Transferência passiva de imunidade. 

 

Outros autores referem que níveis séricos de IgG superiores a 4 g/L às 18 a 24 horas após o 

parto são indicativos de uma adequada transferência de IgG (McGuire & Crawford, 1973; 

Perryman & McGuire, 1980; Jeffcott, 1985; Riggs, 1987). 

Em poldros saudáveis tem sido demonstrado que os níveis de globulinas totais no soro 

estão altamente correlacionados com os níveis de IgG. Quando se verificam parâmetros 

inflamatórios normais, níveis séricos de globulinas acima de 12 g/L podem ser 

correlacionados com níveis de IgG acima de 4 g/L (Munroe & Stoneham, 2011). 

 

  4.4. Duração da imunidade passiva e início da imunidade activa 

Os factores que mais influenciam a duração da persistência do nível de Ig maternas no 

neonato em níveis detectáveis são: a quantidade de Ig absorvidas, a sua taxa de consumo 

pelo organismo e a sensibilidade do método utilizado para a sua detecção (Wilson, Mihalyi, 

Hussey & Lunn, 2001). Normalmente, às 3 semanas de idade o nível de IgG de origem 

materna já corresponde a apenas 50 % do valor observado logo após a ingestão e absorção 

do colostro (Frape, 2004), diminuindo em seguida até às 4 a 5 semanas, altura em que 

atinge o seu nível mínimo (Jeffcott, 1974b). Curadi et al. (2001) observaram um nível mínimo 

aos 45 dias de vida. Desde esta altura até aos 6 a 8 meses de idade nota-se um aumento 

nos níveis de Ig autógenas, que se mantém constante até ao final do primeiro ano de vida 

(Jeffcott, 1974b). 

O tempo de semi-vida das IgG maternas no soro de poldros neonatos foi estimado em 20 a 

23 dias (Reilly & MacDougall, 1973). Assim, para um poldro normal com níveis de IgG de 4 

g/L às 24 horas, pode ser esperado que aos 20 a 23 dias de vida esses níveis na circulação 

sanguínea tenham diminuído para aproximadamente metade (2 g/L) (Ley, Crisman & Bonen-

Clark, 1990).  

O catabolismo das IgG de origem materna ocorre rapidamente durante o primeiro mês de 

vida, e o aumento de peso do poldro, do qual decorre um aumento do volume de plasma 

total, promove a sua diluição na circulação (Jeffcott, 1974b). Segundo Jeffcott (1974b), 
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quanto maior for a concentração sérica inicial de IgG, mais curto será o seu tempo de semi-

vida (t1/2), pois a taxa de catabolismo das Ig circulantes é dependente da sua concentração. 

Contrariamente, segundo Sellon et al. (2009), quanto maior a quantidade de IgG absorvida 

nas primeiras 24 horas de vida, mais extensa será a duração da imunidade de origem 

materna. Assim, como a IgM é transferida em reduzida quantidade, a sua duração no soro é 

também diminuta, quando comparada com a IgG (Figura 7 - A). 

Figura 7 – A – Duração da protecção conferida pelas Imunoglobulinas (IgG e IgM) de origem materna 
consoante o seu nível sérico nas primeiras 24 horas de vida; B – Variação do nível sérico de IgG nos 
primeiros meses de vida, duração das IgG de origem materna e início da produção de IgG autógenas, 
e respectiva IgG total combinada (adaptado de Sellon, Hines & Johnson, 2009). 

 

 

No que diz respeito às subclasses de IgG transferidas passivamente pelo colostro, a IgG(T) 

tem um t1/2 de 21 dias no soro do poldro, sendo a IgGa a que tem menor t1/2 (18 dias) e a 

IgGb a que tem maior t1/2 (32 dias) (Sheoran et al., 2000). O t1/2 relativamente longo da IgGb 

adicionado à sua transferência em grandes quantidades através do colostro poderá 

contribuir para uma supressão prolongada da síntese autógena de Ig no neonato (Holznagel 

et al., 2003). 

O período de transição que corresponde ao declínio da imunidade passiva e início da 

imunidade activa, isto é, da produção autógena de Ig, corresponde ao intervalo desde as 2 

semanas até aos 4 meses de idade (Jeffcott, 1974b; Riggs, 1987). Ao quarto mês, os 

anticorpos maternos raramente são detectáveis (Jeffcott, 1974b; Frape, 2004). Valores de Ig 

semelhantes aos valores em equinos adultos foram encontrados em poldros aos 4 meses de 

idade (Jeffcott, 1974b). Assim, entre o final do primeiro mês de vida e os 4 meses, o poldro 

encontra-se extremamente predisposto a uma imunodeficiência humoral, até que o seu SI 

sofra total maturação (Ley et al., 1990). 

Neste período de transição, a concentração total de IgG combinada (de origem materna e 

autógena) deverá manter-se idealmente acima de 4 g/L de modo a permitir um nível de 

protecção mínimo, até que o SI esteja totalmente apto à produção de Ig (Figura 7 - B).  

A altura em que se inicia o processo de produção activa de Ig difere em poldros privados da 

ingestão de colostro comparativamente àqueles que recebem colostro nas primeiras horas 

A B 
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de vida. Assim, quando não ocorreu ingestão de colostro o início da imunidade activa é mais 

precoce, verificando-se a detecção de Ig autógenas às 2 semanas e sendo o seu pico 

atingido mais cedo. Este facto deve-se, provavelmente, à inexistência de supressão do SI 

pelas Ig de origem materna. Ao início da produção de Ig autógenas, segue-se um aumento 

exponencial dos seus níveis no soro, até às 7 a 8 semanas de idade. Por outro lado, quando 

se verifica a ingestão de colostro, são identificadas Ig autógenas apenas às 4 semanas de 

idade, notando-se assim um início da imunidade activa mais tardio. Apesar desta diferença, 

aos 3 a 4 meses de idade os níveis de Ig são semelhantes nos poldros que ingeriram e nos 

que não ingeriram colostro e mantêm-se constantes até aos 12 meses (Jeffcott, 1974b). 

Quanto às concentrações séricas de IgA e IgM, estas decrescem mais rapidamente, com t1/2 

de 3 e 5 dias, respectivamente, sendo indetectáveis às 3 a 4 semanas de idade (Sheoran et 

al., 2000; Wilson et al., 2001). Segundo os estudos efectuados por Wagner (2006) e mais 

tarde por Jenvey, Caraguel, Howarth e Riley (2012), o início da síntese de IgA em poldros 

neonatos dá-se por volta dos 1 a 2 meses de idade, altura em que os níveis destas Ig de 

origem materna já são reduzidos ou ausentes. 

Quanto à imunidade celular, é de notar um aumento dos linfócitos circulantes desde as 10 

semanas de idade até se alcançar um pico aos 7 meses (Jeffcott, 1974b). Os processos de 

quimiotaxia e fagocitose são reduzidos ao nascimento, mas sofrem um aumento significativo 

após a ingestão de colostro (Gröndahl, Sternberg, Jensen-Waern & Johannisson, 2001). 

Apesar de o poldro neonato já possuir todos os componentes do SI capazes de iniciar o seu 

funcionamento ao nascimento, apenas se poderá dizer que o poldro atinge os níveis de 

imunocompetência similares aos do cavalo adulto aos 30 dias de idade (Banks & McGuire, 

1989). 

 

  4.5. Falha na transferência de imunidade passiva 

A falha na transferência de imunidade passiva (FTPI) da égua para o poldro é a causa mais 

comum de imunodeficiência em equinos, levando à predisposição dos animais afectados 

para o desenvolvimento de doenças infecciosas (Raidal et al., 2005). 

Os poldros que sofrem de FTPI têm uma elevada incidência de doença nas primeiras 6 

semanas de vida, tendendo a exibir combinações de septicémia, diarreia, pneumonia, 

onfaloflebite ou artrite (Baird et al., 1987). 

A prevalência de FTPI é de 15 % (Clabough et al., 1991). Segundo vários autores, a 

incidência da FTPI total varia de 3 a 24 % e, no caso da FTPI parcial, varia de 14 a 31 %. 

Esta variação na incidência pode ser devida ao uso de diferentes técnicas para 

determinação dos níveis de IgG nos vários estudos, à inexistência de consenso entre os 

autores no que se refere à caracterização de FTPI total e FTPI parcial, à idade do neonato 

quando é testado e aos diferentes tipos de maneio (Perryman & McGuire, 1980; Morris et 

al., 1985; Stoneham, 1991; Sellon, 2000; Giguère & Polkes, 2005; Riley, McClure, Low-Ying 
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& Shaw, 2007; Munroe & Stoneham, 2011). Foi considerado que o factor que mais contribui 

para a variação considerável na incidência de FTPI é o tipo de maneio, consoante as 

restrições financeiras e práticas, sendo que o grau de risco de infecção neonatal depende, 

principalmente, do nível de exposição a agentes patogénicos (Tyler-McGowan et al., 1997). 

Em poldros que desenvolvem septicémia, tem sido demonstrado que os níveis de IgG são 

significativamente mais baixos do que em poldros saudáveis (Sitters, 2008), representando 

a FTPI um factor de risco significativo não só para infecções neonatais no período do 

periparto, mas também durante os 3 primeiros meses de vida (Clabough et al., 1991).  

A incidência de FTPI é marcadamente mais baixa do que a incidência de éguas que 

apresentam concentrações de Ig no colostro consideradas inadequadas (Kohn et al., 1989). 

Tal facto sugere que mesmo em poldros que ingerem colostro com baixas concentrações de 

Ig, há outros factores importantes para o desenvolvimento de FTPI. 

 

    4.5.1. Etiologia da FTPI 

Relativamente ao colostro, a única via de transmissão da imunidade na espécie equina, a 

FTPI pode ter como causas três grupos de factores: a falha na sua produção, a falha na sua 

ingestão e a falha na sua absorção. Assim, a FTPI pode ser devida a factores maternos ou 

factores relacionados com o poldro. Contudo, o factor considerado de maior risco para o 

desenvolvimento de FTPI é a ingestão de colostro de fraca qualidade, com baixo teor em 

IgG (<30 g/L) (Morris et al., 1985; LeBlanc et al., 1986; Tyler-McGowan et al., 1997). 

 

      4.5.1.1. Causas maternas 

A causa de FTPI de origem materna mais comum é a lactação prematura, isto é, a secreção 

de colostro nos dias que precedem o parto é acompanhada em simultâneo pela sua 

excreção, podendo ter como causas a placentite e a separação prematura da placenta, 

entre outras (Giguère & Polkes, 2005). 

A produção de colostro de reduzida qualidade, isto é, com reduzida densidade e, portanto, 

baixo conteúdo de PT e IgG é uma condição rara, cujas causas não se encontram ainda 

bem esclarecidas. Foi proposta a existência de um defeito genético na capacidade de 

migração das Ig para a glândula mamária, que tende a ocorrer principalmente em éguas 

primíparas (Perryman et al., 1980; Chucri et al., 2010). O aumento da idade da égua foi 

também associado a concentrações reduzidas de IgG no colostro (LeBlanc et al., 1992). 

Segundo Koterba et al. (1990), éguas mantidas sob condições de stress durante as últimas 

semanas de gestação, período correspondente à colostrogénese, serão propícias a uma 

fraca secreção de colostro, devido à produção extensiva de corticosteróides pelas glândulas 

adrenais. 

A rejeição do poldro pela égua e consequente impedimento da ingestão de colostro pode 

também dar origem a FTPI (Giguère & Polkes, 2005). 
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Os estudos efectuados acerca dos efeitos da raça, da idade da égua, do número de partos, 

da duração da gestação e da ocorrência de distócia e retenção placentária na FTPI, são 

contraditórios, e pouco se sabe sobre os efeitos da estação do ano, clima ou factores 

maternos que afectam a absorção de IgG no TGI do neonato (Morris et al., 1985; Clabough 

et al., 1991; LeBlanc et al., 1992). 

 

      4.5.1.2. Causas relacionadas com o poldro 

Quanto às causas relacionadas com o neonato, a mais comum é a falha na ingestão ou 

ingestão de quantidades insuficientes de colostro (mesmo que este seja de elevada 

qualidade). Esta pode ser devida à incapacidade do poldro de se manter em estação e de 

alcançar o úbere, por doença neonatal ou fraqueza (que podem resultar, por exemplo, de 

anomalias músculo-esqueléticas congénitas). Pode ainda ocorrer desenvolvimento tardio do 

reflexo de sucção (Perryman et al., 1980). 

Quando o poldro ingere uma quantidade suficiente de colostro de elevada qualidade nas 

primeiras 12 horas após o parto, tem sido descrito que a má absorção pode ser uma 

possível causa da FTPI (Giguère & Polkes, 2005). Uma reduzida ou ausente absorção de 

IgG pode ocorrer devido a uma anomalia na absorção intestinal ou, mais frequentemente, à 

ingestão do colostro mais de 12 a 24 horas após o parto, quando a capacidade de absorção 

intestinal de proteínas já cessou (G. Munroe & Stoneham, 2011) e quando a sua 

concentração de IgG no colostro já é também diminuta. 

 

    4.5.2. Diagnóstico de FTPI 

O diagnóstico precoce de FTPI é de extrema importância, de modo a tornar possível a sua 

correcção, evitando a elevada susceptibilidade a infecções neonatais e o consequente risco 

que delas advém. O diagnóstico é efectuado através da determinação dos níveis séricos de 

IgG no poldro neonato (Tabela 9). 

Acworth (2003) definiu que a FTPI ocorre quando a concentração de IgG no soro é inferior a 

2 g/L às 24 a 48 horas após o parto, sendo que níveis de 2 a 4 g/L correspondem a FTPI 

parcial. Contudo, a maioria dos autores considera que ocorreu FTPI total quando o nível 

sérico de IgG é inferior a 4 g/L após as 24 horas de vida e que a FTPI parcial ocorre quando 

a concentração de IgG se encontra entre 4 e 8 g/L (Tabela 9) (Koterba, Brewer & Tarplee, 

1984; Morris et al., 1985; Bertone et al., 1988; Kohn et al., 1989; Clabough, Levine, Grant & 

Conboy, 1991; Raidal, 1996; Tyler-McGowan, Hodgson & Hodgson, 1997; Nath et al., 2010; 

Munroe & Stoneham, 2011). 
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Tabela 9 - Níveis de IgG no soro de poldros com mais de 24 horas de vida e o seu respectivo 
significado (Koterba, Brewer & Tarplee, 1984; Bertone et al., 1988; Munroe & Stoneham, 2011). 

IgG (g/L) sérica em poldros com mais de 
24 horas de vida 

Significado 

< 4 FTPI total 

4 – 8 FTPI parcial 

>8 Protecção adequada 

 

Para o diagnóstico de FTPI, a concentração sérica de IgG deve ser avaliada entre as 18 e 

24 horas (Ley et al., 1990) ou, segundo outros autores, entre as 18 e 36 horas após o parto 

(Munroe & Stoneham, 2011), tempo após o qual já não ocorre absorção entérica de IgG. 

Contudo, caso não se consiga garantir que o poldro ingeriu uma quantidade suficiente de 

colostro, deverá ser avaliado às 12 horas pp, pois nesta altura é ainda possível a 

administração de suplementação oral com colostro ou plasma (Giguère & Polkes, 2005). 

Após as 24 horas de vida, os neonatos que desenvolvam sinais clínicos de doença deverão 

ser avaliados quanto ao seu nível sérico de IgG, de modo a determinar a necessidade de 

intervenção terapêutica, mesmo se tiver sido efectuado um exame anteriormente em que se 

observaram níveis de IgG normais (Giguère & Polkes, 2005). 

Actualmente existe uma grande variedade de testes rápidos disponíveis comercialmente que 

podem ser utilizados para estimar a concentração de IgG e assim avaliar o sucesso na TPI 

ou diagnosticar FTPI, com vista à determinação da necessidade de intervenção terapêutica 

(Korosue et al., 2012). Os critérios para a sua escolha incluem a precisão, o tempo 

necessário para a sua realização, a facilidade de execução e o custo (Sellon, 2000; Giguère 

& Polkes, 2005; Metzger, Hinchcliff, Hardy, Schwarzwald & Wittum, 2006).  

Na Tabela 10, encontram-se alguns exemplos de métodos disponíveis para a determinação 

de IgG e suas respectivas características, tais como a sua classificação quanto ao resultado 

obtido (quantitativo ou semi-quantitativo), o tipo de amostra requerido, o volume de amostra 

necessário para a sua execução e o tempo despendido por cada teste. 

Tabela 10 – Comparação de vários ensaios para detecção de IgG sérica em poldros neonatos 
(adaptado de Davis & Giguère, 2005). 

Método Classificação Amostra Volume (mL) Duração Laboratório 

Equine IgG SRID Kit Quantitativo S 0,003 18 -24 h VMDR Inc, Pullman, Wash 

Equine IgG Test Kit 
Semi-

quantitativo 
S, Pla 0,005 5 – 18 h 

Kent Laboratories/ Triple J 
Farms, Bellingham, Wash 

Equi Z Equine FPT Test Kit 
Semi-

quantitativo 
S 0,1 1 h VMDR Inc, Pullman, Wash 

Gamma-Check-E 
Semi-

quantitativo 
S, ST 1,5 5 min 

Plasvacc USA Inc, 
Templeton, Calif 

Midland Plasma Foal IgG 
Quick Test Kit (4 g/L e 8 g/L) 

Quantitativo S, Pla 0,2 20 min 
Midland BioProducts Corp, 

Boone, Iowa 

Snap Foal IgG 
Semi-

quantitativo 
S, Pla, ST ne 7 min 

IDEXX Laboratories, 
Westbrook, Me. 

DVM Stat Quantitativo S, Pla 0,005 20 min VDx Inc, Belgium, Wis 

S – Soro; Pla – Plasma; ST – Sangue Total; ne – não especificado 
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Os métodos de diagnóstico de FTPI através da quantificação de IgG podem ser divididos em 

quantitativos e semi-quantitativos. 

 

      4.5.2.1. Métodos quantitativos 

 Imunodifusão radial simples (SRID – Single Radial Immunodifusion) 

É considerado como sendo o método mais exacto, pois é quantitativo e específico para o 

doseamento de IgG (Sellon, 2000), tendo sido considerado como o gold standard (Wong, 

Giguère & Wendel, 2013). Nos anos 80 e 90, a SRID foi muito usada como método de 

comparação para demonstrar a fiabilidade de testes rápidos comerciais de determinação de 

IgG no soro, plasma ou sangue total (Ley et al., 1990). 

Neste método, o soro do poldro a ser testado é colocado em agar gel contendo anticorpos 

anti-IgG equina. Ocorre, assim, difusão do antigénio e anticorpo, com agregação de ambos, 

seguida de precipitação, sendo medido o diâmetro do anel de precipitação produzido, e 

procedendo-se depois à comparação com padrões conhecidos. Contudo, a obtenção de 

resultados é demorada (18 a 24 horas) e trata-se de um método dispendioso, sendo por isso 

pouco utilizado (Baird et al., 1987; Sellon, 2000; Tizard, 2004; Riley et al., 2007). Tem 

também como desvantagem a susceptibilidade a erros humanos quanto à medição do 

diâmetro do anel de precipitação (Wong et al., 2013). 

 Imunoensaio turbidimétrico (TIA – Turbidimetric immunoassay) 

O TIA baseia-se na aglutinação imunológica e subsequente dispersão de luz quando as IgG 

do soro são misturadas com anticorpos anti-IgG equina, formando complexos que estão na 

origem da mudança de turbidez, que será proporcional à concentração de IgG. Esta 

mudança de turbidez reduz a quantidade de luz transmitida através da amostra, que é obtida 

através de espectrofotometria e traduz a concentração de IgG (Wong et al., 2013). Em 

comparação com o SRID, este método tem maior precisão, pois minimiza potenciais erros 

humanos e a obtenção de resultados demora menos de uma hora. O TIA tem sido sugerido 

como alternativa ao SRID para gold standard para doseamento da concentração de IgG 

(Davis et al., 2005; McCue, 2007). 

Dentro dos métodos quantitativos poderá também incluir-se o método usado no presente 

trabalho, a Cromatografia de Afinidade, que irá ser abordada no capítulo “III - Materiais e 

Métodos”. 
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      4.5.2.2. Métodos semi-quantitativos 

 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 

O ELISA corresponde ao método semi-quantitativo mais usado, pois é de uso fácil, a 

obtenção de resultados é rápida (10 minutos), está disponível comercialmente e é 

económico. Os seus resultados são divididos em 3 intervalos, consoante a concentração de 

IgG (<4 g/L; 4 – 8 g/L; ≥8 g/L) (Wong et al., 2013). Embora alguns autores afirmem que o 

ELISA é um método bastante preciso para a detecção de FTPI (Bertone et al., 1988), no 

estudo mais recente de Metzger et al. (2006), este teste demostrou uma boa sensibilidade 

mas uma fraca especificidade, o que sugere que muitos poldros doentes que obtêm 

adequada TPI, podem ser diagnosticados como tendo FTPI. Foi também sugerido que este 

método não deve ser efectuado para diagnóstico de FTPI em poldros doentes, 

especialmente na presença de bacteriémia e hiperfibrinogenemia (Metzger et al., 2006). 

Um teste bastante usado que se encontra disponível no mercado é o SNAP Foal IgG Test 

Kit (IDEXX® Laboratories, Westbrook, Me). Trata-se de um teste rápido imuno-enzimático, 

no qual são adicionados sangue total diluído, soro ou plasma e reagente conjugado ao 

dispositivo do teste, ficando assim activado. Após a libertação do reagente, a intensidade de 

cor azul desenvolvida no poço da amostra é proporcional à concentração de IgG presente 

(Metzger et al., 2006).  

 Teste de aglutinação do látex 

Baseia-se na aglutinação macroscópica quando as IgG do soro são misturadas com 

anticorpos anti-IgG equina, sendo absorvidas pelas partículas de látex. A quantidade de 

aglutinação é proporcional à concentração sérica de IgG (Crisman & Scarratt, 2008). As 

reacções de aglutinação podem ser divididas em grupos consoante as respostas que são 

coincidentes com os níveis de IgG (< 2 g/L; 2 – 4 g/L; > 4 g/L) (Ley et al., 1990). A obtenção 

de resultados através deste teste é rápida, demorando apenas 10 minutos. Contudo, o seu 

limite máximo de detecção de IgG é de 4 g/L (Bertone et al., 1988). Devido à sua fraca 

sensibilidade, este método foi considerado inapropriado para o diagnóstico de FTPI em 

poldros (Crisman & Scarratt, 2008). 

 Teste da coagulação do gluteraldeído 

Baseia-se na coagulação das IgG quando o soro é adicionado a uma solução de 

gluteraldeído. Quando se usa uma solução de 10 % de gluteraldeído, a formação de um gel 

em 10 minutos indica uma concentração de IgG igual ou superior a 8 g/L ao passo que soro 

com tempo de coagulação até 60 minutos é interpretado como tendo concentração superior 

a 4 g/L de IgG. Quando a solução utilizada apresenta 20 % de gluteraldeído, considera-se 

que um tempo de coagulação até 60 minutos corresponde a uma concentração de IgG igual 

ou superior a 2 g/L e quando atinge os 60 minutos a concentração é inferior a 2 g/L. Este 
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método tem como desvantagem o facto da ocorrência de hemólise poder superestimar a 

concentração de IgG (Beetson, Hilbert & Mills, 1985). 

 Teste da turbidez do sulfato de zinco 

Corresponde ao teste mais rápido e económico, no qual uma amostra de soro é adicionada 

a uma solução de sulfato de zinco, que promove a precipitação das globulinas. Porém, este 

teste não é específico para a detecção de IgG, estimando o nível total de Ig (Baird et al., 

1987). O grau de turbidez é proporcional à concentração de Ig. Assim, em caso de FTPI, a 

mistura mantém-se límpida. Alguns autores consideram que se o soro contiver mais do que 

4 g/L de IgG, o sulfato de zinco precipita as Ig e a mistura torna-se turva. Pode também 

optar-se pela leitura da densidade óptica num espectrofotómetro e posterior leitura da 

concentração de IgG através de uma curva de calibração (Tizard, 2004). Os resultados 

deste teste podem variar consoante o operador, o grau de hemólise presente na amostra, as 

condições ambientais e a qualidade do reagente adicionado (Bertone et al., 1988). 

O teste da coagulação do gluteraldeído e o teste da turbidez do sulfato de zinco são bons 

para uma avaliação inicial, pois são relativamente económicos e os resultados podem ser 

obtidos em 5 minutos e 1 hora, respectivamente (Giguère & Polkes, 2005). Ambos têm uma 

sensibilidade razoável para o diagnóstico de FTPI, mas fraca especificidade, isto é, o valor 

preditivo de um teste negativo é bom, indicando que houve adequada TPI, mas o valor 

positivo não indica necessariamente a presença de FTPI. Assim, é necessário um teste 

adicional de modo a confirmar a presença de FTPI (Giguère & Polkes, 2005). 

 

      4.5.2.3. Outros métodos 

 Refractometria 

Trata-se de um método precoce, rápido e económico para avaliação da TPI através do 

doseamento de PT (Korosue et al., 2012). A determinação das PT poderia corresponder a 

uma via indirecta para estimar o nível de IgG, baseando-se na suposição de que baixas 

concentrações de PT após a ingestão de colostro reflectem FTPI (Korosue et al., 2012). 

Contudo, este não é um teste fiável como indicador de FTPI pois nos poldros não ocorre 

grande variação na concentração sérica de PT (Rumbaugh, Ardans, Ginno & 

Trommershausen-Smith, 1978; Davis & Giguère, 2005; Metzger, Hinchcliff, Hardy, 

Schwarzwald, & Wittum, 2006). Além disso, a desidratação e as concentrações séricas 

variáveis de albumina poderão mascarar concentrações anormais de PT (Koterba et al., 

1984). 
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 Reacção de inibição por hemaglutinação 

Ley et al. (1990) consideraram este método como sendo de uso fácil e relativamente rápido 

para a avaliação da FTPI, e demonstraram a sua eficácia através da comparação com 

outros métodos tais como a SRID e o teste de aglutinação do látex. Quando ocorre uma 

falha na hemaglutinação, é interpretada como a amostra tendo um nível superior a 8 g/L de 

IgG. Contudo, estes autores descobriram que este teste tem muitos resultados de 

hemaglutinação inexplicáveis/desconhecidos após o primeiro minuto de reacção, tornando a 

sua interpretação difícil, pois segundo as instruções do teste, as reacções devem ser 

observadas ao primeiro minuto e após 3-4 minutos. 

 

    4.5.4. Tratamento da FTPI 

A decisão acerca das medidas a tomar em casos de FTPI depende de factores como o 

tempo decorrido desde o parto até ao momento do diagnóstico, a qualidade do colostro 

ingerido, o estado de saúde do poldro, possíveis sinais clínicos que apresente e a existência 

de evidência hematológica de septicémia (Tizard, 2004; Crisman & Scarratt, 2008). 

Deve ser dada preferência a colostro ou plasma de animais que se encontrem no mesmo 

meio ambiente, independentemente da via de administração, de modo a assegurar que os 

anticorpos presentes no fluido a administrar correspondem a anticorpos específicos para os 

antigénios ou microrganismos patogénicos que têm elevada probabilidade de vir a infectar o 

neonato (Stoneham, 1991; Tizard, 2004; Nath et al., 2010). 

 

 Administração oral de colostro  

Quando a FTPI é diagnosticada precocemente, deve recorrer-se à administração de colostro 

por via oral. O colostro deve ser administrado nas primeiras 4 a 6 horas de vida, com 

recurso a um frasco com tetina ou por entubação nasogástrica. Devem ser fornecidos 1 a 2 

litros (para um poldro com 45 kg de peso vivo), dependendo da qualidade do colostro. A 

administração pode ser dividida em doses de 300 a 500 mL com intervalos de 1 a 2 horas 

(Munroe & Stoneham, 2011). Contudo, a quantidade de colostro fornecida depende de 

factores como o seu conteúdo em IgG, o tamanho e peso do poldro e a eficiência de 

absorção pelo TGI (Giguère & Polkes, 2005). Segundo Stoneham (1991), caso não tenha 

ocorrido ingestão nas primeiras 3 horas de vida, deverão ser administrados 500 mL de 

colostro por sonda nasogástrica.  

O colostro a utilizar poderá estar previamente congelado ou liofilizado, ou poderá ser obtido 

da égua progenitora ou de uma égua dadora. 

A concentração de IgG deve ser avaliada no colostro da égua dadora antes do seu uso 

imediato, sendo que apenas deve ser administrado se se verificar que tem um nível mínimo 

de IgG de 60 a 70 g/L (Stoneham, 1991; Acworth, 2003), ou uma densidade de pelo menos 

1,060 g/cm3 (Munroe & Stoneham, 2011). Idealmente, o colostro armazenado congelado 
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deverá ter um índice de refracção superior a 23 % (Chavatte-Palmer, Clément, Cash & 

Grongnet, 1998). É importante referir também a necessidade de certificação da ausência de 

anticorpos contra os eritrócitos do poldro no colostro, eliminando assim o risco de ocorrência 

de Isoeritrólise Neonatal (Tizard, 2004). 

Quando se administra colostro previamente congelado, o mesmo deverá ser descongelado 

lentamente a 35 ºC, de modo a evitar a desnaturação das das Ig (Acworth, 2003).  

Finalmente, existem vários benefícios decorrentes da administração entérica de colostro 

relativamente às restantes possibilidades de tratamento de FTPI. Assim, visto o TGI 

corresponder à via de infecção neonatal mais relevante, o colostro, quando administrado 

oralmente, favorece a sua protecção contra agentes patogénicos ingeridos, além de fornecer 

a nutrição adequada aos enterócitos (Nath et al., 2010). 

 Administração oral de plasma 

 A administração oral de plasma por sonda nasogástrica poderá ser também uma opção na 

correcção de FTPI, apesar da sua menor eficiência quando comparada com o colostro. No 

plasma, as IgG encontram-se mais diluídas comparativamente à sua concentração no 

colostro, sendo necessária a administração de uma quantidade de plasma cerca de cinco 

vezes superior à de colostro para a obtenção dos mesmos resultados (Munroe & Stoneham, 

2011). A administração de plasma hiperimune, isto é, concentrado de IgG equina, deve ser 

efectuada às 4 horas após o parto, em doses de 150 mL, separadas por 1 a 2 horas 

(Vivrette et al., 1998). 

 Administração endovenosa de plasma 

Quando a FTPI é diagnosticada após o término da absorção intestinal e a concentração 

sérica de IgG se encontra abaixo de 4 g/L às 18 a 24 horas após o parto, o único tratamento 

possível com vista à sua correcção é a transfusão sanguínea de plasma (Sellon, 2000; 

Munroe & Stoneham, 2011). Porém, foi sugerido que quando se observa um nível < 8 g/L às 

18 a 24 horas, deverá proceder-se à transfusão de plasma, pois apenas uma concentração 

de IgG igual ou > 8 g/L proporciona uma menor taxa de infecção neonatal (Raidal, 1996). 

Os poldros com nível sérico de IgG de 4 − 8 g/L, com aparência saudável, e que se 

encontrem num ambiente limpo, poderão não necessitar de transfusão. Contudo, caso se 

observe algum sinal clínico (físico ou laboratorial) anormal, deverão receber transfusão. O 

plasma deve ser fornecido numa quantidade suficiente de modo a que a concentração de 

IgG sérica perfaça 8 g/L (Giguère & Polkes, 2005).  

Poderá ser utilizado plasma fresco, recolhido assepticamente de um dador testado para 

doenças transmissíveis e para anticorpos contra os eritrócitos fetais. É comum a utilização 

de machos castrados (dadores universais de sangue). 
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O plasma a ser administrado deverá conter um nível mínimo de PT superior a 70 g/L (Tyler-

McGowan et al., 1997) e a concentração de IgG deverá ser superior a 12 g/L (McClure et al., 

2001) ou 15 g/L, segundo outros autores (Stoneham, 1991; Munroe & Stoneham, 2011). É 

ainda recomendado que para cada 2 g/L de défice de IgG sérica seja administrado 1 L de 

plasma de um cavalo adulto (Bertone et al., 1988). 

Caso se verique a inexistência de um dador, poderá ser utilizado plasma congelado, que 

está disponível no mercado. As concentrações de IgG no plasma comercializado variam 

ente 15 e 25 g/L. Uma unidade (950 mL) de plasma contendo 15 a 17 g/L de IgG aumenta, 

normalmente, a concentração sérica de IgG para 2 a 3 g/L (num poldro com 45 kg de peso 

vivo). Por sua vez, um plasma contendo 25 g/L de IgG é capaz de aumentar as 

concentrações séricas de 4 g/L para 8 g/L. Assim, poderão ser necessários 1 a 3 L de 

plasma com vista ao aumento dos níveis de IgG para níveis superiores a 8 g/L. 

Quando se verifica a presença de sépsis, o plasma é uma fonte fiável de factores de 

coagulação, de fibronectina e de complemento, que poderão ter grande valor no tratamento 

(McClure et al., 2001; Metzger et al., 2006). Contudo, poderá ser necessária a repetição das 

transfusões de modo a manter um nível adequado de Ig, devido ao diferente catabolismo e 

distribuição das Ig no organismo na presença de sépsis (Giguère & Polkes, 2005). 

O plasma poderá ser administrado por um cateter colocado na veia jugular, após assépsia 

do local, e o processo de transfusão deve ser iniciado muito lentamente (60 gotas/minuto). É 

essencial a monitorização permanente dos parâmetros vitais (frequências cardíaca e 

respiratória e membranas mucosas) de modo a detectar qualquer alteração ou reacção 

adversa, como taquipneia e taquicardia com início súbito, hipertermia, tremores musculares 

ou alterações de comportamento (Stoneham, 1991). Previamente pode ser administrada 

funixina meglumina, com o intuito de diminuir a incidência de efeitos adversos (McClure et 

al., 2001). Caso todos os parâmetros se mantenham sem quaisquer alterações, a taxa de 

transfusão pode ser gradualmente aumentada e em 20 a 30 minutos poderá ser 

administrado 1 L de plasma (Stoneham, 1991). 

Os níveis de IgG deverão ser doseados 18 a 24 horas após a transfusão, de modo a avaliar 

o seu efeito e garantir um nível adequado de protecção imunitária (Munroe & Stoneham, 

2011). O procedimento deve ser repetido até à obtenção de níveis satisfatórios de IgG 

(Stoneham, 1991). 

Segundo Raidal et al. (2005), a transfusão de plasma é menos recomendada do que a 

administração oral de colostro na correcção da FTPI, visto tratar-se de um procedimento 

invasivo, dispendioso e que pode causar reacções adversas graves, para além de não 

proporcionar uma concentração total de IgG necessária para garantir imunidade protectora, 

além de o seu benefício não ter sido ainda demonstrado. 

 



37 
 

 Administração endovenosa de soro hiperimune 

A administração endovenosa de soro hiperimune consiste noutra opção para a correcção da 

FTPI. Cada unidade de soro hiperimune contém, normalmente, 250 mL. As vantagens do 

uso de soro em relação ao plasma são o facto de ser menos dispendioso e, visto ser 

pasteurizado, poder ser armazenado em refrigeração. Contudo, a quantidade e qualidade 

das Ig que provém ao neonato deverão ser a principal preocupação (McClure et al., 2001). 

No estudo de McClure et al. (2001), o uso de plasma no tratamento de FTPI promoveu um 

maior aumento dos níveis séricos de IgG quando comparado com o soro, devido ao facto de 

o plasma possuir o dobro da quantidade de IgG, sendo que níveis semelhantes de IgG aos 3 

dias pós-transfusão foram encontrados após administração de 1 unidade de plasma ou 2 a 3 

unidades de soro. Assim, apesar de menos dispendioso, é necessário o uso de uma maior 

quantidade, o que implica a necessidade de uma análise de custo-benefício para determinar 

a melhor opção. 

 Administração parentérica de antibiótico 

Em casos de diagnóstico de FTPI e septicémia, baseado na avaliação clínica e laboratorial, 

deve ser administrado antibiótico de largo espectro (Crisman & Scarratt, 2008). Contudo, o 

uso de antibiótico em poldros neonatos é controverso e depende da sua idade, dos sinais 

clínicos e de outros factores de risco. 

 

    4.5.5. Prevenção da FTPI 

Para além do impacto nas condições de saúde e bem-estar, a FTPI tem também um grande 

impacto financeiro e económico, quando se consideram os custos da terapêutica com 

transfusão de plasma, administração parentérica de antibióticos, possível execução de 

cuidados intensivos num hospital e perdas devidas à mortalidade (Ley et al., 1990).  

Tendo em conta que o maior factor de risco da FTPI é a ingestão de colostro de fraca 

qualidade, o primeiro passo para a sua prevenção consiste na avaliação da sua qualidade 

imediatamente após o parto, antes da sua ingestão pelo neonato (Tyler-McGowan et al., 

1997). A maioria dos estudos recentes focaram-se na determinação dos níveis séricos de 

IgG no neonato, enquanto a determinação da qualidade do colostro é um método mais 

simples e precoce que pode ser efectuado pelo proprietário, não necessitando de 

assistência médico-veterinária (Riley et al., 2012). 

Como referido anteriormente, deve garantir-se a ingestão de pelo menos 1 a 1,5 L de 

colostro de boa qualidade (IgG > 60 g/L) nas primeiras 6 horas  (Chavatte-Palmer et al., 

1998; Giguère & Polkes, 2005). Porém, a maioria dos poldros necessita de ingerir um total 

de cerca de 2 a 4 L de colostro de boa qualidade para adquirirem protecção imunitária 

adequada (Lavoie et al., 1989a; LeBlanc et al., 1992).  
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A profilaxia da FTPI pode ser conseguida através da aplicação de medidas que devem ser 

aplicadas a todas as éguas paridas. Nessas medidas incluem-se a determinação da 

qualidade do colostro, bem como a administração oral de colostro proveniente de dadoras 

quando se verifica fraca qualidade do mesmo ou em neonatos que não demonstram 

capacidade de ingestão nas primeiras 3 horas após o parto.  

É também recomendado que o nível sérico de IgG deve ser testado entre as 8 e as 12 horas 

de vida, de modo a avaliar o sucesso da TPI (Nath et al., 2010). Contudo, a delimitação de 

um nível sérico mínimo de IgG para a prevenção de infecção neonatal é difícil, pois há uma 

grande quantidade de factores que influenciam a incidência de doença em casos de FTPI. 

Nestes factores incluem-se a presença de anticorpos para agentes específicos, as 

condições ambientais, o maneio e a virulência dos agentes invasores (Baird et al., 1987). 

Relativamente ao uso profiláctico de antibióticos, a sua administração foi associada a uma 

elevada percentagem de poldros que desenvolveram diarreia (Traub-Dargatz et al., 1988) e 

septicémia (LeBlanc et al., 1986). 

A criação de um banco de colostro consiste numa boa prática para a prevenção de FTPI. 

Idealmente, devem ser recolhidos e congelados 500 mL de colostro de cada égua após o 

parto (Acworth, 2003). De acordo com alguns estudos, a colheita de 250 mL de colostro em 

éguas que produzam colostro de elevada qualidade não interfere com o nível de IgG no soro 

dos seus respectivos poldros (Massey, LeBlanc & Klapstein, 1991). Contudo, Nath et al. 

(2010) referem que as colheitas não deverão ser efectuadas em éguas primíparas. Assim, o 

colostro que é recolhido com vista ao seu armazenamento deve ser proveniente de éguas 

multíparas e sem história de Isoeritrólise na sua descendência (Nath et al., 2010). 

O colostro pode ser armazenado congelado a temperaturas entre -15 a -20 ºC durante um 

período de 2 anos (Acworth, 2003). Quando congelado, a actividade bacteriostática é 

mantida por mais de 2 anos (Nath et al., 2010) e o seu conteúdo em Ig é preservado após 

um único ciclo de congelação-descongelação (Argüello et al., 2003). Assim, a congelação do 

colostro deve ser efectuada com separação em pequenas quantidades e sua a 

descongelação deve ser feita imediatamente antes ao seu uso e com posterior refrigeração.  

Segundo Nath et al. (2010), no que diz respeito ao colostro descongelado, quando se 

verifica risco de ocorrência de FTPI parcial, deve ser administrado um volume superior a 300 

mL, 1 a 4 vezes durante as 6 primeiras horas, de modo a assegurar um nível de IgG 

adequado. Estes autores recomendam ainda que quanto maior for o risco de 

desenvolvimento de FTPI, maior volume de colostro deverá ser administrado. 

As técnicas mais comuns para avaliação da qualidade do colostro são o Colostrómetro e o 

Refractómetro Brix (ou de açúcar) (Cash, 1999). Contudo, existem outras técnicas que 

podem ser utilizadas. Na Tabela 11 podem ser observados os resultados de vários métodos 

de avaliação quantitativa do colostro, os quais ao determinarem parâmetros bem definidos 

podem levar à estimativa semi-quantitativa do correspondente teor em IgG. 
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Tabela 11 – Métodos de avaliação quantitativa e correspondente concentração semi-quantitativa de 
IgG no colostro (adaptado de Fey & Kolm, 2011). 

Método Parâmetro avaliado Resultado [IgG] correspondente 

Colostrómetro Densidade 1,060 g/cm
3
 > 30 g/L 

Refractómetro de açucar (Brix) Índice de refracção 23 % > 60 g/L 

Teste de coagulação do 
gluteraldeído 

Formação de coágulo sólido 
em 10 minutos 

> 38 g/L 

 

 Colostrómetro 

É um método rápido e eficiente para a avaliação da densidade que, no caso do colostro, 

está associada ao conteúdo em proteína (LeBlanc et al., 1986; Waelchli, Hässig, 

Eggenberger & Nussbaumer, 1990; Knottenbelt et al., 2003). Tendo em conta que as 

globulinas correspondem a uma elevada percentagem desta proteína, o colostrómetro tem 

sido usado para determinar o seu teor. Considera-se que densidades superiores a 1,060 

g/cm3 equivalem a níveis de IgG > 30 g/L (Tabela 11) (LeBlanc et al., 1986; Fey & Kolm, 

2011). Contudo, este método depende da medição precisa do volume e da temperatura da 

amostra, factores que fazem variar a densidade (Chavatte-Palmer et al., 1998). A sua 

sensibilidade é limitada para detecção de amostras de fraca qualidade, sendo que 2 de cada 

3 amostras de fraca qualidade são incorrectamente classificadas como tendo qualidade 

aceitável. 

 Refractómetro Brix (ou de açúcar) 

O refractómetro é um método mais preciso e fácil de utilizar em condições de campo para 

estimar os níveis de IgG no colostro, quando comparado com o colostrómetro (Cash, 1999). 

Além disso, a sua utilização não é afectada pela temperatura da amostra. Korosue et al. 

(2012) demonstraram a correlação significativa entre os valores do índice de refracção do 

colostro e a concentração sérica de IgG no poldro.  

De acordo com Nath et al. (2010), colostro com um índice de refracção de 20 a 30 % tem 

um conteúdo de 50 a 80 g/L de IgG, considerando-se que um índice abaixo de 20 % 

corresponde a colostro de fraca qualidade. Fey e Kolm (2011) consideraram que um índice 

de refracção de 23 % corresponde a um nível de IgG > 60 g/L (Tabela 11). 

 Teste da coagulação do gluteraldeído 

A capacidade do gluteraldeído de formar um coágulo na presença de globulinas pode ser 

usada para presumir o nível de IgG no colostro. A formação de um coágulo sólido em 10 

minutos corresponde a uma concentração de IgG > 38 g/L (Tabela 11) (Jones & Brook, 

1995; Fey & Kolm, 2011). 
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III. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

1. Delineamento experimental 
 

Para a realização do presente trabalho foram recolhidas amostras de sangue e colostro de 

13 éguas, bem como de sangue dos respectivos poldros, no dia do parto, tendo em vista o 

seu processamento laboratorial e doseamento de Proteína Total e IgG. As amostras foram 

agrupadas em 13 conjuntos, cada um constituído por uma égua, respectivo poldro e 

colostro. Os seguintes dados foram recolhidos acerca de cada conjunto: 

 Égua: idade, raça, número de partos, data da última vacinação antes do parto e estirpes 

administradas, número de horas decorridas desde o parto (referente ao dia da colheita 

da amostra). 

 Poldro: avaliação de parâmetros para posterior pontuação pelo índice APGAR 

avançado, temperatura rectal e, ainda, a observação pelo proprietário da ocorrência de 

ingestão de colostro. 

Todas as colheitas de cada conjunto foram efectuadas no mesmo espaço de tempo, sendo 

que no total dos casos analisados foram efectuadas colheitas entre a primeira hora e as 10 

horas que se seguiram ao parto. As colheitas foram efectuadas no período de Fevereiro a 

Junho de 2015, em três Coudelarias em Portugal, localizadas na zona do Ribatejo (A, B e C) 

e em duas Coudelarias na Alemanha, na zona da Baixa Saxónia (D e E). Foi ainda 

efectuada uma colheita num criador particular (F), na zona de Leiria. No total das amostras 

recolhidas, nota-se a presença da maioria dos animais da raça Puro Sangue Lusitano (PSL), 

três animais da raça Hanoveriano (HNV) e um pertencente à raça Puro Sangue Árabe (PSA) 

(Tabela 12). 

Tabela 12 – Caracterização das éguas às quais foram efectuadas colheitas para a elaboração do 
presente trabalho.  

Nº 
Data da 
colheita 

Horas pós-
parto* 

Idade Raça Coudelaria 
Nº 

partos 
Vacinação 

Data           Estirpes 

1 24-02 3 15 PSL A 9 12-02-15 IF + T 

2 25-02 10 6 PSL B 1 04-10-14 IF + T 

3 28-02 6 10 PSL C 4 30-10-14 IF + T 

4 05-03 7 7 PSL C 2 30-10-14 IF + T 

5 20-03 8 13 PSL B 4 04-10-14 IF + T 

6 01-04 7 4 PSL B 1 05-10-14 IF + T 

7 05-04 7 9 PSL A 4 23-09-14 IF + T 

8 08-04 7 13 PSL B 10 04-10-14 IF + T 

9 08-04 1 10 PSL B 5 05-10-14 IF + T 

10 18-04 1 5 HNV D 1 na na 

11 22-04 6 8 HNV D 3 10-04-15 HPV 

12 25-04 4 15 HNV E 1 20-03-15 IF + T 

13 14-06 6 5 PSA F 1 05-04-15 IF + T 

Nº – número do conjunto; HNV – Hanoveriano; HPV – Herpesvírus Equino; IF – Influenza Equina; PSL – Puro Sangue 
Lusitano; PSA – Puro Sangue Árabe; T – Tétano; na – não avaliado; * tempo (horas) decorrido desde o parto até ao 
momento da colheita das amostras. 
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2. Colheita e preparação das amostras 

As colheitas das amostras foram efectuadas da seguinte forma: 

 A colheita de sangue da égua foi realizada por venipunctura da veia jugular, com uma 

agulha de duas pontas de 18 ou 20 Gauge e um tubo seco de venóclise de vácuo (sem 

qualquer anti-coagulante, de modo a permitir a coagulação a temperatura ambiente) e, 

em seguida, procedeu-se ao acondicionamento da amostra de sangue a 4 ºC. 

 A colheita de colostro (200 mL) foi obtida por ordenha manual após higienização do 

úbere, com o auxílio de um copo medidor com capacidade de 1 L. 

 A cor e viscosidade do colostro foram avaliadas.  

 As amostras de colostro foram colocadas numa proveta com capacidade de 200 mL. 

Após arrefecimento até à temperatura de 20 ºC, foi determinada a densidade do 

colostro, utilizando um Colostrómetro (KRUUSE®). 

 Foi retirada uma amostra de colostro para um tubo seco, identificada e refrigerada a 4 

ºC. 

 A colheita de sangue do poldro foi efectuada por venipunctura da veia jugular, com uma 

agulha de 23 Gauge e uma seringa de 2,5 mL e o posterior acondicionamento da 

amostra foi efectuado num tubo seco de vácuo (sem qualquer anti-coagulante), a 4 ºC. 

 As amostras de sangue e colostro foram congeladas a -18 ºC, até ao momento do seu 

processamento laboratorial. 

 

3. Avaliação dos parâmetros vitais do poldro 

 Procedeu-se à medição da temperatura rectal do poldro, com recurso a um termómetro 

digital (Digital-Fieber-Thermometer "flexEXPRESS”, Scheiber® GmbH, GE). 

 Foram avaliados os parâmetros necessários à determinação da categoria de risco do 

poldro pelo Índice APGAR avançado: 

− Coloração das membranas mucosas, medição das frequências cardíaca e 

respiratória, tónus muscular e resposta às estimulações nasal, do pavilhão 

auricular e dos músculos da garupa. 

 

4. Protocolos experimentais 

Com vista à determinação dos níveis de Proteína Total e IgG nas amostras de sangue e 

colostro recolhidas, foram usadas várias técnicas analíticas: 

 Electroforese de proteínas, com vista à avaliação qualitativa e identificação das 

diferentes proteínas após migração segundo a sua massa molecular. 

 Método de Bradford, com o objectivo de determinação da quantidade de Proteína Total 

(PT) através da medição de absorvâncias num espectrofotómetro. 

 Cromatografia por afinidade (HPLC - High Performance Liquid Chromatography), com 

vista à quantificação de IgG. 
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As últimas duas técnicas supramencionadas permitiram o cálculo da percentagem de IgG 

através da razão entre a concentração de IgG obtida pela HPLC e a concentração de PT 

obtida através do método de Bradford. 

O processamento das amostras foi efectuado no laboratório IBB (Institute for Bioengineering 

and Biosciences) do Departamento de Bioengenharia do Instituto Superior Técnico 

(Universidade de Lisboa). Para a elaboração das técnicas analíticas mencionadas, foram 

seguidos os protocolos desenvolvidos pelo grupo de investigação BERG (Bioengineering 

Research Group). 

Após descongelação das amostras, as quais foram mantidas a 4 ºC, procedeu-se à sua 

centrifugação a uma velocidade de 15000 rotações por minuto durante 15 minutos, de modo 

a separar o soro da camada eritrocitária do sangue e, no caso do colostro, remover os 

detritos celulares e a matéria gorda da amostra. Em seguida efectuaram-se diluições 

seriadas das amostras, utilizando uma solução de Tampão Fosfato-Salino (PBS), composta 

por 10 mM de Fosfato, 137 mM de NaCl e 2,7 mM de KCl, a pH 7,4 (Figura 8). 

Figura 8 − Representação esquemática das diluições efectuadas a partir das amostras iniciais de 
soro e colostro, utilizando Tampão Fosfato-Salino (PBS). 

 

 

  4.1. Electroforese em Gel Dodecilsulfato de Sódio-Poliacrilamida (SDS-PAGE) 

A electroforese é um método aplicado com vista à separação de moléculas de acordo com a 

sua massa molecular, sob influência de um campo eléctrico (Lodish et al., 2008). As 

moléculas com carga positiva migram em direcção ao cátodo enquanto moléculas com 

carga negativa migram para o ânodo (Tizard, 2004). A sua velocidade de migração é 

determinada pelo seu rácio carga:massa. Entre duas moléculas com a mesma massa e 

forma, a que tem maior carga vai mover-se mais rapidamente (Lodish et al., 2008). 

Muitas proteínas ou ácidos nucleicos diferem apenas em tamanho e forma, apresentando 

rácios carga:massa muito semelhantes e, por conseguinte, a electroforese destas 

macromoléculas resulta numa pequena separação das mesmas ou na sua ausência. 

Contudo, a separação destas moléculas pode ser efectuada por electroforese em géis, com 
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mais eficiência do que em soluções líquidas. Quando a uma mistura de proteínas num gel é 

aplicada corrente eléctrica, proteínas com reduzida massa molecular migram mais 

rapidamente do que proteínas com elevada massa.  

Na electroforese em gel de Poliacrilamida, as proteínas são expostas ao detergente aniónico 

SDS (Dodecilsulfato de Sódio) e ao agente redutor DTT (Diotiotreitol) antes do processo de 

electroforese, de modo a desnaturar a estrutura proteica e a provocar a clivagem das pontes 

de Dissulfureto, permitindo a dissociação das suas cadeias (leves e pesadas) de 

polipeptídeos. O SDS elimina o efeito das diferenças de forma e carga das cadeias, sendo a 

massa o único factor determinante da migração das proteínas. A massa molecular de uma 

proteína pode ser estimada comparando a distância que esta migra através de um gel com 

as distâncias percorridas por proteínas com massas conhecidas (Lodish et al., 2008). 

No presente trabalho, a preparação das amostras com vista ao procedimento da 

electroforese em gel de Dodecilsulfato de Sódio-Poliacrilamida (SDS-PAGE) foi realizada 

seguindo o protocolo desenvolvido pelo grupo BERG – Polyacrylamide gel electrophoresis 

(SDS-PAGE) (Bioengineering Research Group, 2013), com vista à avaliação qualitativa e 

identificação dos tipos de proteínas presentes nas amostras após a sua separação, de 

acordo com a massa molecular das cadeias leves e pesadas (Lodish et al., 2008).  

Neste procedimento experimental foram efectuados os seguintes passos: 

 De cada Eppendorf contendo 1 mL de amostra na diluição de 1:50, foram retirados 20 

µL de amostra e colocados em novos Eppendorfs, aos quais se adicionaram 25 µL de 

tampão de carga da Bio-Rad (Tris-HCl, 10% SDS, 50% Glicerol, 0,05% Bromofenol) 

com pH 6,8 e 5 µL de Ditiotreitol (DTT), agente redutor das proteínas, obtendo-se um 

volume final de 50 µL. 

 Colocaram-se as amostras num banho de água a 100 ºC durante 10 minutos, de modo 

a acelerar a desnaturação das proteínas. 

 As amostras preparadas foram pipetadas para os poços do gel de electroforese e foi 

iniciada a “corrida do gel” na câmara de electroforese (Mini-PROTEAN Tetra Cell, Bio-

Rad®) (Figura 9 – A e B), a uma voltagem entre 90 e 100 V. 

 O gel foi corado numa solução contendo 0,1 % de corante de Azul Brilhante de 

Coomassie R-250, 30% de Etanol e 10% de Ácido Acético, durante 1 hora, a 40 ºC 

numa incubadora de agitação orbital (AraLab, Agitorb 200). 

 O gel foi descorado através de lavagens sucessivas com uma solução contendo 30 % 

de Etanol e 10 % de Ácido Acético, a 40 ºC na incubadora de agitação orbital, até que 

a cor de fundo desaparecesse. 

 Armazenou-se o gel em água desionizada. 

 Procedeu-se à digitalização do gel (GS-800 Calibrated Densitometer, Bio-Rad®). 
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Figura 9 – A – Câmara de electroforese (Mini-PROTEAN Tetra Cell®, Bio-Rad®); B – Observação da 
“corrida do gel” no interior da câmara de electroforese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.2. Determinação de Proteína Total pelo Método de Bradford 

A quantificação de Proteína Total foi determinada através do Método de Bradford, seguindo 

o protocolo desenvolvido pelo grupo BERG – Determination of Total Protein Content by 

Coomassie Bradford Protein Assay (Bioengineering Research Group, 2011).  

Para a elaboração deste ensaio, usou-se o corante de Azul Brilhante de Coomassie G-250 

(Kit Coomassie Plus, Pierce®, Rockford, USA). Este método baseia-se no facto de o corante 

de Coomassie existir em duas formas com diferentes cores, azul e vermelho. A forma 

vermelha é convertida para a forma azul após a ligação de proteínas ao corante. Esta 

ligação provoca uma mudança na absorção máxima do corante a 595 nm, absorvância à 

qual é quantificada a concentração de PT (Bradford, 1976). 

A mudança de cor nos ensaios de proteína com corante de Coomassie foi associada à 

presença de aminoácidos nas proteínas, como a Arginina, a Lisina e a Histidina. O número 

de ligandos de corante Coomassie ligados a cada proteína é aproximadamente proporcional 

ao número de cargas positivas na mesma proteína. Em meio ácido, característico do 

reagente, a proteína liga-se ao corante de Coomassie, o que resulta numa mudança 

espectral da forma vermelha do corante (absorvância máxima de 465 nm) para a forma azul 

do corante (absorvância máxima de 610 nm). A diferença entre as duas formas do corante é 

maior aos 595 nm, correspondendo, portanto, ao comprimento de onda ideal para medir a 

cor azul do complexo proteína-corante de Coomassie. 

A massa de um péptido ou proteína deve ser de pelo menos 3 kDa para poder ser ensaiada 

com este método, pois aminoácidos livres, péptidos e proteínas com baixa massa molecular 

não produzem cor quando em contacto com o corante de Coomassie. 

Este ensaio consiste em dois passos, que incluem a preparação de amostras padrão de 

albumina bovina (BSA – Bovine Serum Albumin) com vista à obtenção de uma curva de 

calibração e a preparação da solução de corante de Coomassie para o ensaio de proteína. 

B A 
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Uma solução de BSA a 2 mg/mL foi utilizada como padrão para a determinação das curvas 

de calibração, usando um conjunto de padrões, com concentrações entre 5 e 400 mg/L, 

obtidas por diluição de 50 µL de cada amostra com diferentes diluições (1:50, 1:500 e 

1:5000). Foram adicionados 200 µL de corante de Coomassie às amostras bem como aos 

brancos e às soluções padrão. Foram realizadas 3 repetições de cada amostra. Os ensaios 

foram realizados em microplacas de poliestireno com 96 poços. 

A absorvância foi lida a 595 nm num Espectrofotómetro com leitor de microplacas 

(Spectramax 384 Plus, Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA) (Figura 10). 

Foi obtida a concentração de proteína total, em mg/L, após substituição dos valores da 

curva de calibração e sua multiplicação pelo factor de diluição inicial. 

Figura 10 – Espectrofotómetro UV-Vis (Spectramax 384 Plus, Molecular Devices, Sunnyvale, CA, 
USA). 

 

  4.3. Quantificação de IgG por Cromatografia Analítica de Afinidade de Proteína G 

A quantificação de IgG foi realizada através do método de Cromatografia por Afinidade de 

acordo com a sua afinidade para a Proteína G. Recorreu-se a Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (HPLC), seguindo o protocolo desenvolvido pelo grupo BERG – IgG quantification 

by analytical Protein G chromatography (Bioengineering Research Group, 2012). 

A Cromatografia por Afinidade é o método mais utilizado em Biotecnologia para separação 

de proteínas (Marichal-Gallardo & Álvarez, 2012). A capacidade das proteínas de 

estabelecerem ligações específicas com outras moléculas é a base deste tipo de 

cromatografia (Lodish et al., 2008). Este método baseia-se no facto de que certas 

biomoléculas têm elevada e obrigatória afinidade para substâncias específicas, como 

anticorpos e os seus antigénios. Assim, a separação de proteínas ocorre devido a uma 

interacção irreversível entre a proteína e um ligando específico, que se encontra numa 

matriz de cromatografia. 

Alguns trabalhos foram realizados utilizando proteínas da parede celular de bactérias como 

Staphylococcus e Streptococcus, que têm capacidade de se ligarem especificamente à 

região Fc das Ig. Os tipos de receptores Fc destas bactérias correspondem às proteínas A e 

G, respectivamente. Assim, a proteína A, pode ser encontrada na superfície da bactéria 

Staphylococcus aureus, enquanto a proteína G pode ser encontrada na superfície da 

bactéria Streptococcus (Sheoran & Holmes, 1996). Neste trabalho, para a quantificação de 

IgG, o ligando utilizado foi a Proteína G. Existe uma elevada afinidade da Proteína G para a 
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região Fc das IgG, facto usado como base para a sua quantificação (Sheoran & Holmes, 

1996). 

No processo de Cromatografia, promove-se a passagem do soro sanguíneo ou do soro do 

colostro diluído através da coluna de Proteína G, com pH entre 6 e 8. Ocorre, assim, a 

ligação selectiva das IgG a esta proteína, deixando que as restantes moléculas indesejadas 

fluam livremente através da coluna. O passo seguinte refere-se à lavagem da coluna, de 

modo a remover impurezas retidas, tais como outras proteínas, DNA e partículas de vírus 

endógenos (Marichal-Gallardo et al., 2012). Por último, ocorre o processo de eluição das 

IgG com um tampão de eluição de baixo pH (12 mM HCl + 150 mM NaCl, pH 2 - 3), após o 

qual as IgG podem, então, ser quantificadas, destruindo-se a afinidade entre as duas 

biomoléculas (Figura 11). 

Figura 11 – Representação esquemática do processo de Cromatografia por Afinidade de Proteína G. 
O ligando de Proteína G está imobilizado na coluna (a vermelho na figura). Após o carregamento da 
amostra diluída, as IgG são mantidas através da ligação por afinidade à Proteína G. Segue-se o 
processo de lavagem da coluna, a eluição e quantificação das IgG. 

 

 

O aparelho usado (ÄKTA® 10 Purifier, GE Healthcare) encontra-se equipado com uma 

coluna de HPLC, com coluna de afinidade de Proteína G (POROS® A and G Perfusion 

Chromatography®) e pode ser observado na Figura 12. 

Figura 12 – A – ÄKTA® 10 Purifier (GE Healthcare) com observação dos vials colocados no prato 
das amostras (seta branca); B – ÄKTA® 10 Purifier (GE Healthcare) com observação da coluna de 
cromatografia. 
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Neste procedimento, foi também elaborada uma recta de calibração, tal como para o método 

de Bradford. Foi usada uma amostra padrão de IgG de concentração conhecida (20 mg/L), 

que foi diluída com vista a obter soluções padrão com concentrações conhecidas entre 0 e 

20 mg/L. 

Para a elaboração deste método experimental, usou-se a diluição de 1:5000, previamente 

efectuada, das amostras processadas de soro sanguíneo e colostro. 

Colocou-se 1,5 mL de cada amostra em vials e colocaram-se todos os vials no prato das 

amostras do ÄKTA® (Figura 11 – A). 

Foi obtido o valor da concentração de IgG das amostras após a substituição dos valores da 

recta de calibração e sua multiplicação pelo factor de diluição inicial, de modo a ser obtida a 

concentração da amostra original. 

 

5. Análise estatística 

A informação recolhida e resultados do processamento laboratorial foram colocados numa 

base de dados em Microsoft® Excel 2010 da Windows. Posteriormente, os dados foram 

exportados para o programa de análise estatística R (R Core Team, 2015), através da 

interface gráfica R Commander, de modo a proceder à realização do teste estatístico não 

paramétrico de Wilcoxon para comparação entre grupos e ao cálculo do coeficiente de 

correlação de Spearman para avaliação da relação entre variáveis. 

A avaliação estatística foi realizada para um nível de significância de 0,05.  
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IV. RESULTADOS 

 

1. Avaliação das características das amostras de soro e colostro 

Os resultados obtidos após análise e processamento laboratorial das amostras obtidas de 

soro e colostro dos animais em estudo encontram-se resumidos e podem ser consultados 

na Tabela 13. 

As colheitas das amostras de sangue total das éguas e poldros e de colostro foram 

efectuadas entre a primeira hora (caso dos conjuntos 9 e 10) e a décima hora (conjunto 2) 

após ter ocorrido o parto. 

No que diz respeito às éguas referentes aos conjuntos 10 e 11, ambos os partos foram 

prematuros, segundo informações dos proprietários. Estas encontravam-se infectadas por 

Herpesvírus Equino Tipo 1 (confirmação obtida através de análise histopatológica). Os 

poldros nasceram com características de prematuridade, sendo evidente a incapacidade de 

ingestão de colostro. A estes dois neonatos, foi administrado colostro por sonda 

nasogástrica. No caso da égua 11, o colostro foi recolhido do úbere e administrado ao 

respectivo poldro. Quanto à égua 10, não se notava a presença de colostro no úbere, 

encontrando-se apenas uma secreção de consistência gelatinosa. Assim, não foi possível 

efectuar a colheita de colostro desta égua, tendo sido fornecido ao poldro colostro 

descongelado, que foi avaliado quanto à sua densidade e processado, e cujos valores de 

conteúdo em IgG e PT se encontram na Tabela 13. Visto não ter sido produzido pela égua 

do conjunto correspondente, apenas se usaram os valores relativos a este colostro no que 

se refere à sua comparação com os valores séricos dos poldros.  

As colheitas de sangue destes dois poldros, 10 e 11, foram efectuadas logo após a 

administração de colostro e, para efeitos da análise de dados, foi considerado que não tinha 

ocorrido ingestão de colostro. 

Os valores da concentração de IgG no soro correspondente à égua 10 não foram utilizados 

no presente trabalho, pois notou-se uma grande discrepância entre estes e os valores 

observados nas restantes éguas. No que diz respeito a esta égua, também não foi possível 

averiguar a data ou garantir a administração de vacinas nos últimos anos.  
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Tabela 13 – Dados relativos aos conjuntos (égua, colostro e poldro) em estudo e resultados obtidos 
após avaliação qualitativa do colostro, processamento laboratorial das amostras de soro e colostro e 
avaliação do poldro pelo Índice APGAR avançado. 

      
 Égua  Colostro  Poldro 

Nº 
Horas 

pp  
IgG 
(g/L) 

PT 
(g/L) 

IgG 
(%) 

 
Idade NP 

Vacinação 
(dias)* 

 
AQ 

Densidade 
(g/cm

3
) 

 Ingestão 
colostro 

APGAR 
avançado 

Categoria 
de risco 

1 3 

E 15,18 54,38 27,9  

15 9 12 

 

VA 1,070 

 

NI 10 DM C 74,81 121,60 61,5    

P 1,99 129,01 1,5    

2 10 

E 9,37 30,79 30,4  

6 1 143  

 

LB 1,035 

 

I 14 N C 1,24 13,43 9,2    

P 4,23 120,79 3,5    

3 6 

E 9,85 159,94 6,2  

10 4 121 

 

VA 1,030 

 

I 11 N C 6,25 22,68 27,6    

P 6,68 172,30 2,3    

4 7 

E 10,80 121,57 8,9  

7 2 126 

 

VA 1,039 

 

I 14 N C 37,57 51,21 73,4    

P 6,63 94,90 7,0    

5 8 

E 14,62 47,96 30,5  

13 4  166 

 

LB 1,047 

 

I 14 N C 1,30 25,60 5,1    

P 17,12 164,72 10,4    

6 7 

E 18,05 53,32 33,9  

4 1  177 

 

VA 1,046 

 

I 14 N C 2,24 25,36 8,8    

P 16,30 120,04 13,6    

7 7 

E 15,42 85,64 18,0  

9 4 194 

 

VA 1,037 

 

I 14 N C 1,09 15,72 6,9    

P 17,34 171,60 4,7    

8 7 

E 17,51 154,06 11,4  

13 10 184  

 

LB 1,047 

 

I 14 N C 3,21 28,71 11,2    

P 23,34 72,86 32,0    

9 1 

E 17,80 87,54 20,3  

10 5  184 

 

VA 1,039 

 

NI 14 N C 8,65 40,89 21,2    

P 14,25 50,65 28,1    

10 1 

E 3,04 127,12 2,4  

5 1  na 

 

VA 1,051 

 

NI 6 DS C 35,23 77,14 45,7    

P 5,87 124,13 4,7    

11 6 

E 5,69 25,27 22,5  

8 3 12 

 

LB 1,050 

 

NI 8 DM C 55,46 74,88 74,1    

P 1,68 25,09 6,7    

12 4 

E 7,09 18,46 38,4  

15 1  35 

 

VA 1,048 

 

I 14 N C 52,71 65,96 79,9    

P 2,34 99,84 2,4    

13 6 

E 5,27 18,21 29,0  

5 1  70 

 

VA 1,055 

 

NI 11 N C 84,36 87,08 96,9    

P 1,36 13,59 10,0    

Nº – número do conjunto de amostras (Égua + Colostro + Poldro); Horas pp – número de horas decorridas desde 
o parto até ao momento da colheita das amostras; E – soro da égua; C – colostro; P – soro do poldro; AQ – 
avaliação qualitativa; VA – viscoso amarelo; LB – líquido branco; NP – número de partos; N – normal; DS – 
depressão severa; DM – depressão moderada; I – ingestão de colostro; NI – não ingestão de colostro; na – valor 
não avaliado. *Vacinação – valores referem-se ao tempo decorrido (dias) desde a última vacinação até ao parto. 
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2. Factores que influenciam a composição do Colostro 

Os dados relativos à avaliação qualitativa e quantitativa do colostro podem ser consultados 

na Tabela 13. Nota-se que o colostro correspondente a 9 conjuntos (1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 e 

13) foi avaliado como VA (viscoso amarelo) e nos restantes 4 conjuntos (2, 5, 8 e 11) o 

colostro foi classificado como LB (líquido branco). 

Obteve-se uma grande discrepância entre valores mínimos e máximos das concentrações 

de IgG e PT no colostro. Os valores mínimos foram de 1,09 g/L e 13,43 g/L enquanto os 

valores máximos foram de 84,36 g/L e 121,60 g/L de IgG e PT, respectivamente (Tabela 

14). Quanto à densidade, a média de valores das amostras correspondeu a 1,046 g/cm3 

(valores entre 1,030 e 1,070 g/cm3) (Tabela 14). 

Tabela 14 – Valores mínimos e máximos das concentrações de IgG e PT (g/L), percentagem de IgG 
e densidade (g/cm

3
) do colostro. 

Colostro Mínimo Média Máximo 

IgG (g/L) 1,09 – 84,36 

PT(g/L) 13,43 – 121,60 

IgG (%) 5,1 – 96,9 

Densidade (g/cm
3
) 1,030 1,046 1,070 

De acordo com a observação geral dos resultados, como se pode observar na Tabela 15, 

apenas se notou a presença de 2 casos (15,4 %) em que a concentração de IgG no colostro 

foi superior a 60 g/L. Em 4 amostras (30,8 %) a concentração encontrou-se entre 30 e 60 

g/L, e nos restantes 7 (53,8 %) foi inferior a 10 g/L. 

Tabela 15 – Intervalos de valores relativos à concentração de IgG (g/L) no colostro do total de 
amostras analisadas (n=13). 

IgG (g/L) n % 

< 10 7 53,8  

30 – 60 4 30,8  

>60 2 15,4  

 

De modo a facilitar a sua interpretação, as amostras de colostro foram divididas em 4 

grupos, A e B, e NI e I, como se pode visualizar na Tabela 16. No que se refere às horas 

decorridas desde o parto até à colheita das amostras, os resultados foram divididos em dois 

grupos, A e B. No grupo A, encontram-se os conjuntos cujas colheitas foram efectuadas no 

período de 1 a ≤ 5 horas após o parto, enquanto o grupo B se refere ao intervalo de > 5 a 10 

horas. Quanto à ocorrência de ingestão prévia de colostro pelo neonato, os resultados foram 

divididos nos grupos NI e I. No grupo NI incluem-se as amostras de colostro recolhidas 

antes da sua ingestão pelo poldro (colostro pré-ingestão), enquanto no grupo I se inserem 

as amostras recolhidas após a ocorrência de ingestão de colostro (colostro pós-ingestão). 

Quando comparados os grupos entre si, notou-se que no grupo A (1-5 h), todas as amostras 

corresponderam a colostro pré-ingestão (NI), excepto uma, que correspondeu a colostro 
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pós-ingestão (I). Do mesmo modo, no grupo B (5-10 h) dois elementos corresponderam a 

colostro pré-ingestão (NI) e a restante maioria correspondeu a colostro pós-ingestão (I). 

Tabela 16 - Valores médios, mínimos e máximos das concentrações de IgG e PT (g/L) e 
percentagem de IgG no colostro pré-ingestão (NI), pós-ingestão (I), cujas colheitas foram efectuadas 
entre 1 e 5 horas (inclusive) pós-parto (A) e entre 5 e 10 horas pós-parto (B). 

 Colostro Média Mínimo Máximo 

NI* 

IgG (g/L) 55,82 8,65 84,36 

PT(g/L) 81,11 40,89 121,60 

IgG (%) 63,4 21,2 96,9 

I 

IgG (g/L) 13,20 1,09 52,71 

PT(g/L) 31,08 13,43 65,96 

IgG (%) 27,8 5,1 79,9 

A* 

IgG (g/L) 45,39 8,65 74,81 

PT(g/L) 76,15 40,89 121,60 

IgG (%) 54,2 21,2 79,9 

B 

IgG (g/L) 21,41 1,09 84,36 

PT(g/L) 38,30 13,43 87,08 

IgG (%) 34,8 5,1 96,9 

NI – colostro pré-ingestão; I – colostro pós-ingestão; A – colheita 1 a ≤ 5 horas após o parto; B – colheita > 5 
a 10 horas após o parto; *não foi usado o colostro correspondente ao conjunto número 10. 

Na Tabela 16, pode observar-se que as médias das concentrações de IgG e PT, tal como a 

% de IgG, foram inferiores nos grupos I e B, em relação aos grupos NI e A.  

A média de IgG no grupo I (colostro pós-ingestão), foi de 13,20 g/L, enquanto no grupo NI 

(colostro pré-ingestão) foi de 55,82 g/L. Nota-se, assim, um valor correspondente ao 

quádruplo no grupo NI, quando comparados os dois grupos. A concentração mínima de IgG 

no colostro pré-ingestão (NI) foi de 8,65 g/L (1 hora após o parto) e a máxima de 84,36 g/L 

(6 horas após o parto). No colostro pós-ingestão (I), o nível mínimo de IgG foi de 1,09 g/L 

(cerca de 12,6 % do nível de colostro pré-ingestão) e o máximo teve um valor de 52,71 g/L 

(62,5 % do nível no colostro pré-ingestão). 

O mesmo acontece quando se compara os valores médios de PT no colostro pós-ingestão 

(31,08 g/L) e pré-ingestão (81,11 g/L). Nota-se, portanto, um decréscimo nos valores de 

concentração de IgG e PT no colostro após a ocorrência de ingestão pelo poldro. 

Relativamente às horas decorridas desde o parto, observa-se que no grupo A os níveis de 

IgG e PT correspondem aproximadamente ao dobro dos mesmos níveis no grupo B. No 

entanto, o valor máximo de IgG encontrado (84,36 g/L), pertence ao grupo B.  

Como é possível verificar na Figura 13, quanto maior foi o número de horas decorridas 

desde o parto até à colheita das amostras, observaram-se valores mais reduzidos de 

concentração de IgG e PT no colostro. No conjunto 1, correspondente a colostro recolhido 3 

horas após o parto, obtiveram-se os níveis mais elevados de IgG e PT. No caso do colostro 
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do conjunto 2, cuja colheita foi efectuada às 10 horas, apresentou os valores mais reduzidos 

de IgG e PT. 

Figura 13 – Variação da concentração de IgG e PT (g/L) no colostro de cada conjunto (1 a 13) 
consoante o tempo (horas) decorrido desde o parto. 

 

Observou-se uma correlação positiva (r=0,92) significativa (p<0,001; p< 2,2x10-16) entre as 

concentrações de PT e IgG no colostro de cada amostra. Demonstrou-se uma correlação 

negativa (r= -0,62) significativa (p<0,05; p=0,031) entre o rácio IgG:PT no colostro, 

consoante o tempo decorrido após o parto (Figura 14). 

Figura 14 – Variação do rácio IgG:PT no colostro em função do tempo (horas) decorrido após o 
parto. 

 

A correlação entre a concentração de IgG no colostro e o número de horas decorridas desde 

o parto foi significativa (p<0,01; p=0,008) e negativa (r= -0,72). O mesmo se verificou com o 

nível de PT e as horas pós-parto (p<0,05; p=0,0196; r= -0,66). 

Na Figura 15, referente aos resultados obtidos pela electroforese de proteínas, observa-se 

que, no geral, ocorreu uma redução da intensidade da coloração das bandas de proteínas. 
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As bandas correspondentes às cadeias leves e pesadas de IgG formaram o componente de 

proteína em maior quantidade na amostra recolhida menos tempo após o parto (3h pp). 

Contudo, à medida que aumentou o tempo pós-parto, notou-se um decréscimo na 

intensidade da coloração das bandas de IgG e, assim, na quantidade de IgG presente. 

Figura 15 – Electroforese de proteínas (SDS-PAGE) em amostras representativas de colostro 
correspondentes a diferentes éguas, cujas colheitas foram efectuadas às 3, 6 e 9 horas pós-parto 
(pp). Observa-se a separação das proteínas com base nas suas massas moleculares (kDa) segundo 
um marcador (M) de proteínas com massas moleculares conhecidas. 

 

A correlação entre a classificação qualitativa e densidade do colostro não foi significativa 

(p=0,938). Contudo, foi observada uma correlação significativa e positiva (p<0,001; 

p=3,07x10-5; r=0,898) entre a densidade e o conteúdo em PT do colostro. O nível de IgG 

também foi positivamente correlacionado (p<0,01; p=0,005; r=0,73) com a densidade. 

A correlação entre a classificação qualitativa do colostro e o seu nível de IgG não foi 

significativa (p=0,330), tal como com o seu nível de PT (p=0,414). 

Como se pode observar na Figura 16 (A), no que se refere à avaliação qualitativa do 

colostro, a classificação das amostras como VA (viscoso amarelo), foi atribuída a amostras 

cuja colheita foi efectuada até às 7 horas pós-parto. As amostras recolhidas a partir das 7 

horas foram classificadas como LB (líquido branco). 

A caracterização como LB, assim como a classificação VA e os seus respectivos níveis de 

IgG não foram significativamente correlacionadas (p>0,05) com o tempo decorrido após o 

parto. Porém, Nota-se que no colostro classificado como VA, os seus níveis de IgG 

decresceram discretamente (até às 7 horas). Após as 7 horas, notou-se um decréscimo 

abrupto no nível de IgG, passando o colostro a ser classificado como LB (Figura 16 – A). 

Assim, verificou-se que as amostras caracterizadas como LB apresentaram níveis mais 

reduzidos de IgG (Figura 16 – C), até cerca de 30 g/L, comparativamente às amostras 

caracterizadas como VA (Figura 16 – A e C). 
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Quanto à ocorrência ou não de ingestão de colostro pelo poldro, a sua correlação com o 

nível de IgG no colostro foi significativa (p<0,05; p=0,019). Na Figura 16 (D) pode observar-

se que o nível de IgG foi bastante mais elevado em amostras de colostro pré-ingestão (NI) 

do que em amostras de colostro pós-ingestão (I).  

Relativamente ao colostro pré-ingestão (NI), a correlação entre a concentração de IgG e o 

número de horas decorridas não foi significativa (p=0,111). No que diz respeito ao colostro 

pós-ingestão (I), observou-se uma correlação significativa (p<0,05; p=0,043) e negativa (r= -

0,72) entre o nível de IgG e o tempo decorrido (Figura 16 – B).  

Figura 16 – A – Variação da concentração de IgG (g/L) no colostro em função do tempo (horas) 
decorrido após o parto e consoante a sua avaliação qualitativa (○ – LB – líquido branco; ∆ – VA – 
viscoso amarelo); B – Variação da concentração de IgG (g/L) no colostro em função do tempo (horas) 
decorrido após o parto nos grupos NI (○ – não ingestão prévia de colostro) e I (∆ – ingestão prévia de 
colostro); C – Concentração de IgG no colostro em função da sua avaliação qualitativa; D – 
Concentração de IgG no colostro em função da ingestão (I) ou não ingestão (NI) de colostro. 

 

 

 

 

 

A B 

C D 
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3. Factores que influenciam os níveis de IgG e PT no soro da Égua e no Colostro 

Nas análises realizadas ao soro das éguas em estudo, observou-se uma correlação 

significativa (p<0,05; p=0,043; r= 0,60) entre as IgG (em média 23,1 % das PT) e as PT 

séricas.  

A média de concentração sérica de PT foi de 71,43 g/L, com valor mínimo de 18,21 g/L e 

máximo de 159,94 g/L. Quanto aos valores de concentração sérica de IgG, observou-se um 

valor mínimo de 5,27 g/L, máximo de 18,05 g/L e respectiva média de 12,22 g/L. A 

percentagem mínima de IgG foi de 6,2 % e o seu valor máximo alcançou os 38,4 %. 

Assim, observa-se que os valores séricos de IgG na égua apresentaram-se dentro de um 

intervalo relativamente estreito enquanto os valores de PT, pelo contrário, apresentaram um 

intervalo muito alargado de valores. O mesmo foi notado em relação à percentagem de IgG, 

para a qual se observou um intervalo de valores alargado (Tabela 17). 

Tabela 17 – Valores médios, mínimos e máximos das concentrações séricas (g/L) de IgG e PT e 
percentagem de IgG nas éguas estudadas. 

Soro Éguas Média Mínimo Máximo 

IgG (g/L) 12,22 5,27 18,05 

PT (g/L) 71,43 18,21 159,94 

IgG (%) 23,1 6,2 38,4 

 

Não se observou a presença de correlação significativa entre a concentração sérica de IgG 

na égua e o tempo decorrido após o parto (p= 0,438). 

A correlação entre a idade da égua e as IgG do colostro não foi significativa (p=0,687; 

r=0,1), tal como entre a idade da égua e as PT no colostro (p=0,414).  

Relativamente ao número de partos, a sua correlação com as IgG no colostro de cada égua 

não teve um valor significativo (p=0,851; r= -0,06), assim como as PT no colostro e o 

número de partos (p=0,833). 

O tempo decorrido desde a última vacinação antes do parto até ao dia do parto foi 

significativa e positivamente correlacionado (p<0,01; p=0,008; r=0,72) com a concentração 

sérica de IgG das éguas. Como se pode verificar na Figura 17 (A), o nível sérico de IgG teve 

tendência para aumentar, à medida que aumentou o tempo decorrido desde a vacinação. 

Verificou-se também uma correlação significativa (p<0,01; p=0,003) e negativa (r= -0,78) 

entre a concentração de IgG no colostro e o tempo decorrido desde a última vacinação. 

Assim, à medida que aumentou o número de dias desde a última vacinação, o nível de IgG 

no colostro demonstrou uma tendência para diminuir. Notou-se que as éguas vacinadas há 

150 a 200 dias obtiveram um colostro com reduzido teor em IgG (Figura 17 – B). 
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Figura 17 – A – Variação da concentração sérica de IgG (g/L) nas éguas em função do tempo (dias) 
decorrido desde a última vacinação; B – Variação da concentração de IgG (g/L) no colostro em 
função do tempo (dias) decorrido desde a última vacinação. 

 

 

4. Relação entre os níveis de IgG no soro da Égua, no Colostro e no soro do Poldro 

Tal como foi efectuada a separação por grupos com vista à avaliação das amostras de 

colostro, o mesmo foi realizado para as amostras correspondentes ao soro dos poldros. 

Assim, os mesmos grupos foram usados para a avaliação dos resultados obtidos, consoante 

a ocorrência ou não de prévia ingestão de colostro no momento da colheita. Ao grupo I 

correspondem os poldros que tinham ingerido colostro e no grupo NI incluem-se os poldros 

cuja ingestão de colostro não se tinha verificado. Como referido, apenas foi possível 

efectuar as colheitas de sangue aos poldros 10 e 11 logo após a administração de colostro 

por sonda nasogástrica e, por isso, foram considerados como pertencendo ao grupo NI. 

Na Tabela 18, referente à electroforese de proteínas (SDS-PAGE), pode ser observada a 

relação entre as bandas de electroforese correspondentes às cadeias (leves e pesadas) de 

IgG, nas amostras de soro da égua (E), soro do poldro (P) e de colostro (C). Quanto maior a 

intensidade da coloração da banda, proporcionalmente maior será a quantidade de IgG 

presente na amostra correspondente. A electroforese foi usada como meio de confirmação 

das quantidades de IgG, expressas na Tabela 13. 

Após análise da Tabela 18, pode afirmar-se que no grupo A se notou uma fraca intensidade 

das bandas de IgG no soro do poldro (P). No grupo B, a maioria dos poldros já tinha ingerido 

colostro (I). Notou-se uma maior intensidade da coloração das bandas de IgG relativas aos 

poldros neste grupo, quando comparado com os restantes grupos (A – NI e I, e B – NI). Nas 

bandas de IgG correspondentes ao colostro (C), observa-se uma coloração mais ténue das 

mesmas na maioria dos conjuntos inseridos no grupo B – I. Nota-se também que as 

amostras de colostro com maior quantidade de IgG pertenceram aos grupos A – NI e B – NI. 

A B 
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Tabela 18 - Resultados obtidos na Electroforese de Proteínas em gel de Poliacrilamida (SDS-PAGE), 
relativos às bandas de IgG correspondentes às cadeias pesadas (figura superior) com massa 
molecular de 50 kDa e cadeias leves (figura inferior) com massa molecular de 25 kDa, no soro da 
égua (E), no colostro (C) e no soro do poldro (P), de cada conjunto (1 a 13). 

 

 

No Anexo 1, poderão ser consultados os resultados relativos à electroforese de proteínas de 

todos os conjuntos analisados neste trabalho, bem como a identificação das bandas de 

proteínas de acordo com a sua massa molecular. 

De modo a relacionar as concentrações de IgG nos vários fluidos estudados, representadas 

na Tabela 13, separaram-se os resultados das suas correlações em 3 grupos, divididos nos 

pontos 4.1, 4.2 e 4.3. 

I – ingestão de colostro; NI – não ingestão de colostro; A – colheita 1 a ≤ 5 horas após o parto; B – colheita 
> 5 a 10 horas após o parto; E – soro da égua; C – colostro; P – soro do poldro. 
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  4.1. Relação entre o nível de IgG no soro da Égua e no Colostro 

Quanto à relação entre a concentração de IgG no soro da égua e no colostro, não se 

verificou uma correlação significativa (p=0,115; r= -0,48). Contudo, à medida que se 

verificou um nível sérico de IgG mais elevado, observou-se uma tendência para a 

diminuição dos níveis de IgG no colostro (Figura 18). 

Figura 18 – Relação entre o nível sérico de IgG nas éguas e a concentração de IgG no colostro (g/L). 

 

 

  4.2. Relação entre o nível de IgG no Colostro e no soro dos Poldros do grupo I 

Nos poldros que ingeriram colostro (grupo I), não se observou uma correlação significativa 

entre as IgG do colostro e as IgG séricas (p=0,243; r= -0,48). Porém, na Figura 19, pode 

observar-se que à medida que a concentração de IgG no colostro aumentou, notou-se uma 

tendência para o decréscimo da concentração sérica de IgG nos poldros do grupo I. 

Figura 19 - Relação entre a concentração de IgG no colostro e a concentração sérica de IgG (g/L) 
nos poldros que ingeriram colostro (grupo I). 
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  4.3. Relação entre o nível sérico de IgG nas Éguas e nos Poldros dos grupos I e NI 

Observou-se uma correlação significativa (p<0,05; p=0,015) e positiva (r=0,83) entre a 

concentração sérica de IgG nas éguas e a concentração sérica de IgG nos poldros que 

ingeriram colostro (grupo I). Pelo contrário, a correlação entre a concentração sérica de IgG 

nas éguas e respectivos poldros que não ingeriram colostro (grupo NI) não foi significativa 

(p=0,517; r=0,4). 

Observou-se que à medida que aumentou a concentração sérica de IgG nas éguas, notou-

se um aumento mais acentuado do nível sérico de IgG nos poldros pertencentes ao grupo I, 

comparativamente aos poldros incluídos no grupo NI (Figura 20). 

Figura 20 – Relação entre a concentração sérica de IgG (g/L) nas éguas e a concentração sérica de 
IgG nos poldros pertencentes aos grupos I (∆ – ingestão de colostro) e NI (○ – não ingestão de 
colostro). 

 

 

 

 

5. Factores que influenciam os níveis séricos de IgG e PT no Poldro e o Índice APGAR 

Neste ponto, o objectivo principal correspondeu à análise das IgG séricas nos poldros e sua 

relação com a ingestão de colostro, com o tempo decorrido após o parto e com a sua 

classificação de acordo com o Índice APGAR avançado. 

De acordo com análise da Tabela 19, no grupo I, a média de IgG sérica foi de 11,75 g/L. 

Comparativamente, no grupo NI, a média dos valores de IgG sérica correspondeu a cerca 

de metade do mesmo valor no grupo I (5,03 g/L). O mesmo se verificou com a concentração 

sérica de PT, na qual a média dos seus valores correspondeu a cerca do dobro em poldros 

do grupo I, comparativamente ao grupo NI. 

Quanto aos valores mínimos e máximos de IgG, observaram-se valores inferiores nos 

poldros que não ingeriram colostro (NI) comparativamente àqueles em que se verificou a 

ingestão de colostro (I) (Tabela 19). 
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Os valores mínimos de IgG em ambos os grupos foram aproximados. Porém, nota-se uma 

elevada discrepância entre os valores mínimos de PT nos dois grupos (Tabela 19). 

Tabela 19 – Valores médios, mínimos e máximos das concentrações séricas de IgG e PT nos poldros 
que ingeriram colostro (I) e nos poldros que não ingeriram colostro (NI). 

Soro Poldros Média Mínimo Máximo 

I 
IgG (g/L) 11,75 2,34 23,34 

PT(g/L) 127,13 72,86 172,30 

NI 
IgG (g/L) 5,03 1,36 14,25 

PT(g/L) 68,49 13,59 129,01 

 

Os níveis séricos de IgG e PT nos poldros não foram significativamente correlacionados 

(p=0,202). 

A correlação entre o tempo decorrido e as IgG séricas não foi estatisticamente significativa 

(p=0,168). Também não se verificou correlação significativa entre as PT séricas e o tempo 

decorrido após o parto (p=0,545). Contudo, na Figura 21, verifica-se que a maioria dos 

poldros cuja colheita foi feita a partir das 6 horas pós-parto obteve os valores de PT mais 

elevados (conjuntos 2 a 7). Os poldros 3, 5 e 7 apresentaram os valores mais elevados de 

PT sérica, tendo correspondido àqueles cuja colheita foi efectuada mais tempo após o parto. 

Figura 21 – Variação da concentração sérica de IgG e PT nos poldros estudados, consoante o tempo 
(horas) decorrido desde o parto. 

 

De acordo com a Tabela 20, é possível concluir que em 4 poldros (30,8 %) foram 

observados valores séricos de IgG inferiores a 4 g/L. Quatro poldros (30,8 %) obtiveram 

valores entre 4 e 8 g/L de IgG. Por último, 5 poldros (38,5 %) obtiveram valores superiores a 

8 g/L de IgG sérica. Deste último grupo (>8 g/L), apenas o poldro 9 não tinha ingerido 

colostro. Do grupo com valores 4 – 8 g/L, apenas o poldro 10 não tinha ingerido colostro. 
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Tabela 20 – Intervalos de concentração sérica de IgG, número de casos e respectiva percentagem. 

IgG (g/L) n % 

< 4 4 30,8 
4 – 8 4 30,8 

>8 5 38,5 
 

 

No que diz respeito à relação entre o nível sérico de IgG no poldro e a classificação pelo 

Índice APGAR avançado foi notada uma correlação significativa (p<0,05; p=0,027) e positiva 

(r=0,61) (Figura 22). 

Figura 22 – Variação da concentração sérica de IgG nos poldros estudados com a classificação 
atribuída pelo Índice APGAR avançado. 

 

De acordo com a Tabela 13, pode verificar-se que a maioria dos neonatos se apresentava 

dentro da normalidade quanto à sua categoria de risco, excepto os poldros pertencentes aos 

conjuntos 1 e 11, considerados como estando em depressão moderada (DM) e o poldro 10, 

classificado em estado de depressão severa (DS). 

Notaram-se diferenças significativas (p<0,05; p=0,045) entre os níveis séricos de IgG nos 

poldros  que ingeriram colostro (I), em relação àqueles em que não se verificou a ingestão 

de colostro (NI). Quanto às PT, esta diferença não foi significativa (p=0,171). Como se pode 

verificar na Figura 23 (A), os níveis de IgG foram muito inferiores em poldros pertencentes 

ao grupo NI, comparativamente aos poldros incluídos no grupo I, à excepção do poldro do 

conjunto 9.  

Observou-se uma correlação significativa (p<0,05; p=0,014) e negativa (r= -0,95) entre o 

número de horas decorridas após o parto e os níveis séricos de IgG nos poldros 

pertencentes ao grupo NI. Assim sendo, quanto maior foi o tempo decorrido após o parto, 

menores foram os níveis séricos de IgG encontrados nos poldros do grupo NI (Figura 23 – 

B). 



63 
 

 A correlação entre o nível de IgG nos poldros do grupo I e o tempo decorrido após o parto 

não foi significativa (p=0,608; r=0,22). Contudo, observando a Figura 23 (B), nota-se que até 

às 6 horas pós-parto, houve uma tendência para o decréscimo na concentração sérica de 

IgG em poldros pertencentes ao grupo NI. Pelo contrário, nos poldros do grupo I, a partir das 

4 horas pós-parto, verificou-se uma tendência para o aumento da concentração sérica de 

IgG. 

Figura 23 – A – Concentração sérica de IgG (g/L) nos poldros em função da prévia ingestão (I) ou 
não ingestão (NI) de colostro; B – Variação da concentração sérica IgG (g/L) nos poldros em função 
do tempo (horas) decorrido após o parto e da prévia ingestão (∆ – I) ou não ingestão (ס – NI) de 
colostro.  
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V. DISCUSSÃO 

 

1. Considerações gerais 

A maioria dos trabalhos publicados refere que o factor de maior risco para a ocorrência de 

FTPI é a ingestão de colostro de fraca qualidade. Contudo, vários autores focaram-se no 

estudo da absorção intestinal do colostro, quando a causa primária de FTPI poderá estar na 

grande variação que existe na capacidade da glândula mamária no processo de transcitose 

de IgG da corrente sanguínea para o colostro (Baumrucker & Bruckmaier, 2014). Assim, 

neste trabalho será efectuada uma discussão acerca de factores condicionantes da fisiologia 

da TPI e da sua avaliação. 

É importante salientar que, de acordo com a bibliografia disponível, nenhum dos estudos 

comparados ao efectuado na presente dissertação usou técnicas laboratoriais semelhantes 

para a determinação dos níveis de PT e IgG, pelo que, poderá ser assim justificada alguma 

discrepância entre resultados. 

 

2. Factores que influenciam a composição do Colostro 

No presente trabalho, foi observada uma correlação positiva entre as concentrações de PT e 

IgG no colostro, tal como Curadi et al. (2001) verificaram. Relativamente aos níveis de PT, o 

estudo de Cieśla et al. (2009) comprovou que estes variam com o tempo que decorre desde 

o parto até à hora da colheita do colostro. O mesmo se verificou neste trabalho, tendo sido 

observada uma diminuição do nível de PT com o aumento do tempo decorrido após o parto. 

Quanto ao rácio IgG:PT, observou-se o seu decréscimo em função do número de horas 

decorridas após o parto, tal como foi observado por Curadi et al. (2001). Este facto foi, 

provavelmente, devido ao declínio das IgG relacionado com o início da lactogénese. Obteve-

se uma grande discrepância entre os valores mínimos e máximos das concentrações de PT 

e IgG, factor que pode ser explicado pela variação do tempo decorrido desde o parto até à 

colheita de cada amostra e também à ocorrência de prévia ingestão de colostro, pois foi 

observado que a concentração de IgG foi mais reduzida no colostro pós-ingestão (I) do que 

no colostro pré-ingestão (NI). 

Relativamente ao nível de IgG, no colostro pós-ingestão (I) observou-se o seu decréscimo 

significativo, em função do tempo decorrido desde o parto. Esta redução do teor de IgG 

esteve, provavelmente, relacionada com o início da síntese de lactose, associado à 

lactogénese, e à chamada de fluidos ao úbere após a primeira ingestão de colostro, 

promovendo assim a diluição dos seus componentes. Além disso, após o parto, ocorre uma 

diminuição do mecanismo de transcitose de IgG para a glândula mamária (Zou et al., 1997). 

Observou-se que o valor mínimo de IgG (1,09 g/L) foi encontrado numa amostra de colostro 

pós-ingestão e cuja colheita foi efectuada às 7 horas pós-parto (grupo B). Por outro lado, o 
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valor máximo de IgG (84,36 g/L) no colostro também pertenceu ao grupo B (colheita 

efectuada às 6 horas pp), apesar de corresponder a uma amostra de colostro pré-ingestão. 

Tendo em conta que o colostro pré-ingestão corresponde às secreções que são 

concentradas no úbere nas últimas semanas que antecedem o parto e que se mantêm até 

serem removidas na primeira ingestão pelo poldro (Zou et al., 1997), sugere-se que a 

ingestão seja o factor mais relevante na concentração de IgG no colostro, seguida pelo 

tempo decorrido desde o parto até à sua colheita. Contudo, no grupo A (colheitas 

efectuadas entre 1 e 5 horas pós-parto), na generalidade dos casos, os níveis de IgG 

corresponderam aproximadamente ao dobro dos valores observados no grupo B. 

No trabalho efectuado por Sitters (2008), concluiu-se que o tempo a que foi efectuada a 

colheita constituiu num importante factor para as grandes diferenças encontradas no teor de 

IgG no colostro, devido ao seu rápido decréscimo após o parto. Porém, as amostras pré-

ingestão recolhidas imediatamente após o parto continham níveis superiores de IgG 

comparativamente àquelas que foram recolhidas algumas horas depois, após o poldro ter 

tido oportunidade para ingerir colostro, tal como se verificou no presente trabalho. 

Quanto à densidade do colostro, confirmou-se que a maioria das amostras com densidades 

inferiores a 1,040 g/cm3 continham níveis reduzidos de IgG e corresponderam a amostras de 

colostro pós-ingestão cujas colheitas foram efectuadas entre as 5 e 10 horas, o que indica 

que a densidade, tal como o nível de IgG, também diminui após a primeira ingestão e em 

seguida com o tempo decorrido após o parto. 

Notou-se uma correlação significativa entre a concentração de IgG e a densidade, tal como 

verificado por LeBlanc (1984). Contudo, outros autores não encontraram nenhuma 

correlação entre estes parâmetros, tendo referido que os seus resultados se deveram ao 

uso do colostrómetro, e que a refractometria seria um método mais fácil e mais fiável para a 

avaliação do colostro (Chavatte-Palmer et al., 1998). Assim, algumas discrepâncias 

observadas no presente trabalho, tais como valores de IgG mais elevados com valores de 

densidade correspondentes menores, podem ser atribuídas a erros causados pela possível 

imprecisão do uso do colostrómetro para determinação da densidade do colostro. 

Verificou-se que as amostras de colostro classificadas qualitativamente como líquido branco 

(LB) apresentaram níveis mais reduzidos de IgG, comparativamente às amostras 

caracterizadas como viscoso amarelo (VA), embora não tenha sido observada qualquer 

relação entre o nível de IgG e a classificação qualitativa do colostro. Contrariamente, no 

estudo de Chavatte-Palmer et al. (1998), foram observadas diferenças entre amostras de 

colostro de colorações amarela e branca e os níveis de IgG. Apesar disso, estes autores 

afirmaram que o sucesso da TPI não depende da cor do colostro ingerido, sendo este um 

parâmetro muito subjectivo para a sua avaliação. 
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Jeffcott (1974a), ao analisar o colostro quanto ao seu conteúdo em PT, concluiu que estes 

valores pré-ingestão eram de 250 g/L, tendo caído para 70 g/L às 7 horas após a primeira 

ingestão e às 13 horas, notou-se um nível correspondente a 39 g/L. Valores de PT 

semelhantes foram encontrados por Tishner et al. (1996), citados por Cieśla et al. (2009), às 

12 horas após o parto (36,42 g/L). Curadi et al. (2001) obtiveram um valor máximo de PT no 

colostro no momento do parto de 171,1 g/L, tendo notado um decréscimo às 3 horas pós-

parto (138,0 g/L) e 35,0 g/L às 24 horas. Noutro trabalho, o nível de PT no colostro de éguas 

no dia do parto chegou aos 93,61 g/L, e às 12 horas após o parto decresceu para 60,15 g/L 

(Pasquini et al. (2005), citado por Cieśla et al. (2009)). Este último valor é equivalente ao 

valor obtido por Cieśla et al. (2009), nas colheitas efectuadas às 24 horas após o parto. 

Considerando os estudos mencionados, poderá admitir-se que é durante as primeiras 12 

horas que ocorre uma diminuição mais acentuada no nível de PT no colostro.  

Num estudo mais recente, observou-se um nível de PT no colostro de 96,68 g/L no dia do 

parto, após ter ocorrido ingestão pelo neonato (Bobos et al., 2013). Em modo de 

comparação, neste trabalho o valor máximo de PT observado foi 121,60 g/L, numa amostra 

de colostro pré-ingestão cuja colheita foi feita às 3 horas pós-parto, e o mínimo foi de 13,43 

g/L, às 10 horas pós-parto. Assim, os resultados obtidos correspondem a valores 

intermédios relativamente aos observados nos estudos supracitados. Esta diferença entre 

valores poderá dever-se às diferentes técnicas usadas para determinação do nível de PT ou 

às particularidades entre as raças dos animais em estudo ou até mesmo a diferenças 

individuais. 

Segundo Csapó et al. (2009), na espécie equina as PT presentes no colostro equivalem a 

cerca de 16,4 % do total da sua composição. Não se verificou um consenso entre os autores 

no que se refere à percentagem de Ig no total de proteínas. Assim, é referido que as Ig 

correspondem a 80 % das PT do colostro (Csapó et al., 2009), a apenas 60 % (Pecka et al., 

2012) ou a 65 a 90 % do total de proteínas (Tizard, 2004). 

Neste trabalho, notou-se uma diferença significativa nas médias da percentagem de IgG no 

colostro pré (NI) e pós-ingestão (I) (63,4 % e 27,8 %, respectivamente), tendo os valores do 

grupo I correspondido a cerca de metade dos valores no grupo NI. Tendo em conta apenas 

o colostro pré-ingestão, confirmou-se o que os autores supracitados mencionaram. Embora 

tenham referido valores do total de Ig, é possível fazer a comparação pois as IgG 

representam a principal Ig no colostro. 

Quanto ao tempo decorrido desde o parto, obteve-se uma média na percentagem de IgG 

mais elevada no colostro do grupo A (54,2 %), comparativamente ao grupo B (34,8 %). 

Contudo, notou-se uma discrepância maior entre os valores dos grupos NI e I do que entre 

os grupos A e B. É, então, mais uma vez confirmada a importância da prévia ocorrência de 

ingestão do colostro no que se refere ao seu conteúdo em IgG, visto que, apesar do 
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reduzido número de casos e do seu agrupamento heterogéneo quanto à ocorrência de 

prévia ingestão, foram notadas diferenças significativas. 

A média na concentração de IgG no colostro no momento do parto é de cerca de 70 g/L, 

com uma variação entre 30 e 120 g/L (Curadi et al., 2001). Contudo, quanto ao colostro do 

conjunto 9, correspondente àquele cuja colheita foi efectuada mais precocemente após o 

parto (apenas 1 hora), observou-se uma concentração de IgG de apenas 8,65 g/L, sem que 

tivesse ocorrido a sua ingestão. A concentração de IgG mais elevada correspondeu a 84,36 

g/L, numa amostra de colostro pré-ingestão e cuja colheita foi efectuada às 6 horas pós-

parto, presumindo-se assim que não houve grande variação do seu teor em IgG. Tendo em 

conta este facto observado, possivelmente o colostro 9 tratava-se de um colostro de fraca 

qualidade ou poderá ter ocorrido lactação prematura com perda de colostro antes do parto 

ou ainda ocorrência de falha no processamento laboratorial ou degradação da amostra. 

No presente trabalho observou-se uma grande diminuição nos níveis de IgG a partir das 3 

horas pós-parto, tal como no estudo de Curadi et al. (2001), segundo o qual os níveis de IgG 

no colostro no momento do parto foram superiores a 80 g/L, notando-se um decréscimo 

para 65 g/L às 3 horas pós-parto, e para 13 g/L às 6 horas (15 % da concentração na altura 

do parto) (Curadi et al., 2001). Neste trabalho, as colheitas efectuadas 3 e 4 horas após o 

parto, obtiveram um valor médio de IgG de 63,76 g/L, semelhante ao estudo de Curadi et al. 

(2001); e às 6 horas após o parto registou-se um nível médio superior ao observado no 

estudo destes autores (48,69 g/L). Tais diferenças poderão dever-se ao método de 

quantificação de IgG, para a qual estes autores utilizaram a Imunodifusão Radial Simples 

(SRID). 

Quanto ao conjunto 10, foi fornecido ao poldro colostro descongelado. Assim, este colostro 

sofreu dois ciclos de congelação-descongelação, de modo a ser possível o seu 

processamento laboratorial aquando do efectuado para as restantes amostras. Este factor 

poderá ter afectado o conteúdo em IgG desta amostra de colostro. Segundo Argüello et al. 

(2003), o número de ciclos de congelação-descongelação a que o colostro é exposto afecta 

mais o seu conteúdo em IgG do que o método utilizado para a sua descongelação. 

Em suma, quanto à qualidade do colostro, apenas se pode aferir com alguma certeza a 

elevada ou fraca qualidade em colheitas efectuadas o mais próximo possível do momento 

do parto e previamente à ocorrência de ingestão pelo neonato. Na maioria dos casos, o 

colostro foi recolhido numa altura em que a sua qualidade já tinha decrescido bastante e, 

provavelmente, a sua constituição já se encontrava mais perto da constituição do leite. 

Nestas circunstâncias não foi possível concluir acerca da qualidade do colostro, pois as 

colheitas foram efectuadas algumas horas após o parto, para além de já se tratar de colostro 

pós-ingestão, encontrando-se por isso mais diluído, e não sendo possível determinar a sua 
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qualidade real. Porém, pôde afirmar-se que no caso dos conjuntos 1 e 13 o colostro foi 

considerado de boa qualidade (IgG > 60 g/L) (Chavatte et al., 1998; Acworth, 2003). 

 

3. Factores que influenciam os níveis de IgG e PT no soro da Égua e no Colostro 

Segundo vários autores, a determinação do nível de IgG no colostro é o único método pós-

parto que pode ser usado clinicamente para a determinação do factor materno de 

contribuição para a FTPI (Riley et al., 2012), tendo sido considerados diversos factores que 

podem afectar a qualidade do colostro produzido. 

A alimentação da égua pode ser um factor muito importante na produção de colostro de 

elevada qualidade (Curadi et al., 2001), assim como a sua condição corporal no final da 

gestação. Um dos factores que poderá ser causador das diferenças observadas nas 

concentrações séricas de IgG e nos níveis de IgG no colostro poderá ser o facto de as 

éguas em estudo não se encontrarem nas mesmas condições de maneio e alimentação, 

sendo que algumas se encontravam estabuladas e outras em regime extensivo. 

No estudo efectuado por Clabough et al. (1991), o factor mais determinante para a fraca 

qualidade do colostro e o desenvolvimento de FTPI foi a estação do ano em que ocorreu o 

parto. A disponibilidade de alimento depende da estação do ano, o que certamente tem 

reflexos na condição física da égua e provavelmente na produção de colostro. No presente 

trabalho não é possível afirmar que estes parâmetros tenham sido importantes, dado o 

reduzido número de casos estudados. 

Outros factores que poderão influenciar a concentração de IgG no colostro incluem a raça e 

a idade da égua. Num estudo anterior, foram observados níveis de IgG mais elevados no 

colostro produzido por éguas com 3 a 10 anos de idade (Giguère & Polkes, 2005). Contudo, 

nos estudos de De Meo-Scotoni e Neto (1992) e Chavatte-Palmer et al. (1998) não se 

verificaram diferenças significativas na qualidade do colostro consoante a raça. Outros 

autores (Pearson, Hallowell, Bayly, Torbeck & Perryman, 1984) apontaram diferenças 

relevantes entre raças, embora tenham considerado a existência de grande variação 

individual. Neste trabalho não se dividiram os conjuntos estudados por raças, devido ao 

reduzido número de casos. Quanto à idade das éguas em estudo, a sua relação com a 

concentração de IgG no colostro não foi significativa, o que se poderá atribuir às diferentes 

circunstâncias em que foram efectuadas as colheitas das amostras (ocorrência de prévia 

ingestão e tempo decorrido). 

Knottenbelt e Holdstock (2004) sugeriram que o número de partos e, por isso, o número de 

lactações de cada égua afecta o nível de IgG no colostro. No presente trabalho observou-se 

que a correlação da paridade com o nível de IgG no colostro não foi estatisticamente 

significativa. Contudo, as éguas 2, 6, 12 e 13 eram primíparas, o que segundo estes autores 
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poderá ter afectado a qualidade do colostro. Apesar disso, não foi possível avaliar a sua 

qualidade real, pois todos os casos se trataram de colostro pós-ingestão, excepto o caso 13. 

A composição do colostro pode também estar relacionada com a quantidade de água 

ingerida pela égua (Andruskevich, Perry, Houpt & Houpt, 2013). Não foi possível a 

quantificação deste parâmetro, devido à falta de meios e às diferentes condições de maneio 

em que as éguas se encontravam. Tendo em conta que o peso do poldro, placenta e fluidos 

fetais corresponde a cerca de 5 a 10 % do peso da égua, o parto resulta numa súbita perda 

de fluidos com consequente desidratação, para além da ocorrência do início da lactação. 

Estes factores contribuem para o aumento da ingestão de água, que irá influenciar o volume 

sanguíneo e o volume de produção de leite. A desidratação pode também explicar os 

resultados obtidos por Jeffcott (1974a), que verificou que as PT séricas se encontravam 

mais elevadas em éguas após o parto do que em éguas não gestantes. No presente 

trabalho apenas se verificaram níveis séricos de PT superiores ao intervalo de referência (58 

– 74 g/L (Fey & Kolm, 2011)) em 6 éguas, sendo que nas restantes se verificaram valores 

normais ou abaixo do intervalo de referência, o que poderá ser devido ao estado de 

hidratação das éguas ou a diferenças relativas aos métodos laboratoriais usados. 

Obteve-se uma média de PT sérica na égua de 71,43 g/L e uma média de percentagem de 

IgG sérica de 23,1 %. Estes valores foram semelhantes aos encontrados por Bobos et al. 

(2013). Curadi et al. (2001), por sua vez, obtiveram valores séricos de PT mais reduzidos 

(60,01 g/L) e uma percentagem de IgG no soro mais elevada (28 %). No trabalho de outros 

autores, verificou-se uma média de percentagem de IgG semelhante à obtida no presente 

estudo (Cauvin et al., 1994; citado por Curadi et al., 2001). O nível sérico de IgG reduzido no 

dia do parto pode ser atribuído ao encaminhamento das IgG para a glândula mamária nas 

últimas semanas de gestação (Tizard, 2004). Segundo o estudo efectuado por Curadi et al. 

(2001), no pós-parto ocorre um decréscimo pouco acentuado da concentração sérica de IgG 

na égua. Neste trabalho, não se observou relação entre o tempo decorrido após o parto e o 

nível sérico de IgG. Contudo, só teria sido possível uma comparação fiável se tivessem sido 

efectuadas duas colheitas de soro de cada égua em dois momentos distintos no dia do 

parto, ou antes e após o parto. 

A ocorrência de partos prematuros é também um factor muito importante na TPI. Muitas 

vezes não houve ainda produção de colostro quando o parto é prematuro, tal como 

aconteceu com a égua 10. Além disso, nos partos prematuros (caso das éguas 10 e 11), 

normalmente os neonatos nascem fracos e sem capacidade de alcançar o úbere tornando-

se assim impossível a transferência de imunidade. Em ambos os casos mencionados, as 

éguas encontravam-se infectadas por Herpesvírus, tendo sido a provável causa da 

prematuridade dos partos. Os valores da concentração de IgG e PT no soro correspondente 

à égua 10 foram descartados, pois observou-se uma reduzida percentagem de IgG sérica 
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(2,4 %), quando comparada com as éguas dos restantes conjuntos. Estes resultados 

poderão ter sido devidos a erros gerados pelo mau estado inicial da amostra, erros de 

processamento ou erros associados aos próprios aparelhos aquando dos ensaios 

laboratoriais. 

O estado imunitário da égua tem também um papel essencial no que se refere à qualidade 

do colostro produzido (Bobos et al., 2013). Assim, decidiu-se avaliar a variação dos níveis 

de IgG séricos e no colostro consoante o tempo decorrido desde a última vacinação antes 

do parto, tendo em conta que todas as éguas, excepto uma, foram vacinadas com as 

mesmas estirpes vacinais (Influenza Equina e Tétano) e que todas as vacinações 

corresponderam a revacinações anuais. 

Notou-se que quanto maior foi o intervalo de tempo desde a vacinação, maior foi o nível 

sérico de IgG encontrado. Este facto poderá ser justificado por na altura da revacinação ser 

normal que os níveis de IgG se encontrem mais baixos, e aumentem depois até atingirem 

um pico devido à resposta imunitária secundária induzida pela revacinação (Tizard, 2004). 

Assim, é natural que algumas éguas se encontrassem ainda com elevada produção de 

anticorpos induzida pela revacinação, e possivelmente aquelas que tinham sido vacinadas 

há mais tempo encontravam-se mais próximo do pico de IgG. Contudo, o nível de IgG 

poderá também ter variado com a sensibilização a outros agentes desconhecidos ao SI 

durante esse intervalo de tempo. É necessário ter também em conta que, como referido, o 

nível sérico de IgG decresce no período do periparto devido à concentração das IgG no 

colostro e, por isso, o seu nível real não deve ser avaliado no soro apenas nesta altura. 

Relativamente à concentração de IgG no colostro, notou-se uma tendência para o seu 

decréscimo com o aumento do tempo decorrido desde a última vacinação. Assim, a maioria 

das amostras de colostro com concentrações de IgG baixas corresponderam a éguas que 

tinham sido vacinadas há mais tempo. Apesar desta relação observada, não é possível 

afirmar que este facto se tenha devido apenas à vacinação, tendo sido apenas um dos 

factores que possivelmente influenciou a concentração de IgG do colostro.  

Notou-se um valor de IgG mais elevado em amostras de colostro cujas éguas receberam 

vacinação nos últimos 70 dias da gestação. Segundo Lavoie, Spensley, Smith e Mihalyi 

(1989b), vacinações repetidas, particularmente no último mês de gestação, poderão afectar 

a variação individual de IgG no colostro. Apesar disso, este factor só por si não poderá 

explicar as variações existentes entre éguas no presente trabalho. 
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4. Relação entre os níveis de IgG e PT no soro da Égua, no Colostro e no soro do 

Poldro 
 

  4.1. Relação entre o nível de IgG no soro da Égua e no Colostro 

Não se verificou a existência de correlação estatisticamente significativa entre a 

concentração de IgG no soro da égua e no respectivo colostro, tal como no estudo 

elaborado por Kohn et al. (1989). Outros autores verificaram que o nível de IgG no colostro 

no momento do parto foi positivamente correlacionado com a concentração sérica de IgG na 

égua, em casos em que não ocorreu lactação prematura (Curadi et al., 2001; Erhard, Luft, 

Remler & Stangassinger, 2001). 

Neste trabalho, o resultado obtido foi provavelmente influenciado pela irregularidade de 

horas a que as colheitas foram efectuadas e pelas diferenças observadas entre amostras 

dos grupos NI e I. 

Segundo o estudo efectuado por Jeffcott (1974a), o nível de IgG no colostro foi superior ao 

dobro do nível observado no soro das respectivas éguas, o que indicou a concentração 

efectiva de anticorpos na glândula mamária no momento do parto. No presente estudo 

também se verificou uma elevada concentração de IgG no colostro comparativamente à sua 

concentração sérica na égua, na maioria dos conjuntos pertencentes ao grupo NI, apesar de 

esta relação não ter sido significativa. 

 

  4.2. Relação entre o nível de IgG no Colostro e no soro dos Poldros do grupo I 

Alguns estudos referem a existência de uma forte correlação entre a concentração de IgG 

no colostro e no soro do neonato (Morris et al., 1985; LeBlanc et al., 1986; Lavoie et al., 

1989b; LeBlanc et al., 1992; Tyler-McGowan et al., 1997; Erhard et al., 2001) tendo sido 

considerado que as éguas que produzem colostro de reduzida qualidade, com inadequado 

conteúdo em IgG, põem em risco a viabilidade da sua descendência (LeBlanc et al., 1986). 

Contudo, no estudo de Kohn et al. (1989), as IgG séricas no poldro foram fracamente 

correlacionadas com as IgG no colostro. Já Curadi et al. (2001), observaram uma correlação 

significativa entre a concentração sérica de IgG no poldro às 6 e 12 horas de vida e a 

concentração de IgG no colostro às 3 horas após o parto. 

No presente trabalho, verificou-se a ausência de correlação entre as IgG no colostro e as 

IgG séricas nos poldros em que que se verificou prévia ingestão (I). Este resultado foi, 

provavelmente, devido às diferenças entre as horas às quais se procedeu às colheitas das 

amostras, tanto no que diz respeito ao colostro, pois não foram ideais para avaliação da sua 

concentração inicial e real de IgG, como no que se refere à colheita de soro dos poldros 

para avaliação da TPI. 

Quanto à concentração de PT, Bobos et al. (2013) não verificaram a existência de 

correlação significativa entre a concentração de PT no colostro e a concentração sérica de 

PT nos neonatos. Adicionalmente, estes autores observaram que poldros que ingeriram 
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menor quantidade de colostro nas primeiras horas de vida, mesmo tendo ingerido colostro 

com elevado conteúdo em IgG, obtiveram concentrações significativamente menores de IgG 

sérica, o que os levou a concluir que o tempo a que é ingerido e a quantidade de colostro 

ingerida são factores mais importantes do que a concentração de IgG no colostro. Esta 

conclusão apenas se aplicou a colostro normal, que por definição não deverá ter baixas 

concentrações de Ig.  

 

  4.3. Relação entre o nível sérico de IgG nas Éguas e nos Poldros dos grupos I e NI 

Estudos publicados sugerem que alguns factores relativos à égua, tais como a idade, a 

paridade e a duração da gestação poderão estar associados com a concentração sérica de 

IgG não só na própria égua, como também no respectivo poldro (Clabough et al., 1991). 

O nível sérico de IgG no poldro às 24 horas parece estar associado à ingestão de água pela 

égua durante as primeiras 12 horas após o parto (Andruskevich et al., 2013). Como referido 

anteriormente, no presente trabalho não foi possível aferir este parâmetro. 

A relação entre a concentração sérica de IgG nas éguas e respectivos poldros antes da 

ocorrência de ingestão de colostro (NI) não foi significativa, o que poderá ser explicado pela 

inexistência de qualquer passagem de Ig da circulação materna para a circulação fetal. Pelo 

contrário, observou-se uma correlação positiva e significativa entre a concentração sérica de 

IgG nas éguas e poldros em que se verificou prévia ingestão de colostro (I). Este facto 

poderá comprovar que, apesar de o veículo de TPI nesta espécie ser o colostro e para além 

de não se ter verificado uma relação significativa entre o seu nível de IgG e a concentração 

sérica no poldro, como referido no ponto 4.2. (“Relação entre o nível de IgG e PT no 

Colostro e no soro dos Poldros do grupo I”), notou-se uma provável relação entre o nível 

sérico de IgG na égua e no respectivo poldro, mas por via do colostro. Contrariamente, no 

estudo de Curadi et al. (2001), não foi encontrada correlação significativa entre os níveis 

séricos de IgG na égua e no poldro, independentemente da ocorrência de ingestão de 

colostro. 

 

5. Factores que influenciam os níveis séricos de IgG e PT no Poldro e o Índice APGAR 

Apesar de a SRID ser considerada o método mais exacto para determinação quantitativa de 

IgG sérica em poldros neonatos, como referido, não foi possível o seu uso neste trabalho. 

Segundo um estudo efectuado em Kentucky, nos Estados Unidos da América, a estação do 

ano em que ocorreu o parto foi o único factor associado ao desenvolvimento de FTPI, tendo-

se observado uma maior tendência para baixos níveis séricos de IgG em poldros nascidos 

nos meses mais frios, comparativamente ao final da Primavera. Este facto foi atribuído ao 

possível efeito da temperatura ambiente na absorção gastrointestinal de IgG (Clabough et 

al., 1991). Num estudo recente, os níveis séricos de IgG em poldros foram positivamente 

correlacionados com o nível de radiação solar (Andruskevich et al., 2013). 



74 
 

Observando os resultados da concentração sérica de IgG nos poldros do grupo I, podem 

verificar-se valores mais elevados em poldros que nasceram no mês de Abril do que em 

poldros nascidos nos meses de Fevereiro e Março. Porém, não é possível uma comparação, 

devido às diferentes condições em que se encontravam, às diferenças nos horários da 

colheita das amostras e ao facto de não ter sido possível garantir a hora precisa da primeira 

ingestão de colostro. 

De acordo com alguns autores, o sucesso na TPI não foi relacionado com o tempo 

despendido a ingerir colostro ou com o número de mamadas por dia, durante o primeiro dia 

de vida. No mesmo estudo, as concentrações séricas de IgG em poldros variaram entre 0 - 

2 g/L antes e 8 – 16 g/L às 24 horas após a primeira ingestão de colostro (Andruskevich et 

al., 2013). No presente trabalho, visto não ter sido possível a determinação do tempo 

decorrido desde a primeira ingestão de colostro, apenas podem ser comparados os níveis 

séricos nos poldros antes da ingestão de colostro (grupo NI), cuja média obtida foi de 5,03 

g/L de IgG. Observou-se, assim, um valor médio mais elevado do que no estudo 

anteriormente referido, devido à inclusão dos valores correspondentes aos poldros 9 e 10, 

nos quais se observaram níveis elevados de IgG (14,25 g/L e 5,87 g/L, respectivamente). 

Nos poldros dos restantes conjuntos pertencentes ao grupo NI, notaram-se valores abaixo 

de 2 g/L, tal como no estudo supracitado. Parte desta situação poderá justificar-se pelo facto 

de o poldro 10 se encontrar infectado por Herpesvírus. Os neonatos infectados por este 

agente têm, normalmente, uma concentração de anticorpos elevada ao nascimento, antes 

da ingestão de colostro, devido à estimulação do seu SI pelo vírus in útero (Marenzoni et al., 

2013). Porém, o neonato do conjunto 11 também se encontrava infectado, sendo por isso 

espectável um valor de IgG aumentado. Contudo, tal não se verificou, tendo o seu valor 

sérico de IgG sido reduzido (1,68 g/L), estando dentro do intervalo de valores referido por 

Andruskevich et al. (2013). Este resultado poderá ter-se devido a degradação da amostra ou 

a erros no processamento laboratorial. 

Quanto ao poldro 9, que apresentou o valor sérico mais elevado de IgG (14,25 g/L) e cuja 

colheita foi efectuada previamente à ingestão de colostro, a explicação poderá passar 

também por uma infecção in útero, apesar de não diagnosticada e de o parto ter decorrido 

aparentemente dentro da normalidade. 

Foram observadas discrepâncias nos níveis séricos de IgG entre os poldros em que se 

verificou a ingestão de colostro. Estas diferenças poderão ser devidas à variação na 

quantidade de colostro ingerida, à eficiência na sua absorção e ao tempo decorrido desde a 

ingestão de colostro até ao momento da colheita de sangue, e não apenas à qualidade do 

colostro ingerido. Bobos et al. (2013), assumiram que o tempo e a quantidade de colostro 

ingerida são factores mais importantes na TPI do que a qualidade do colostro per se. 
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Assim, torna-se muito importante o conhecimento do momento em que ocorreu a primeira 

ingestão de colostro pelo neonato quando se pretende avaliar a sua concentração sérica de 

IgG, de modo a possibilitar que tenha ocorrido a total absorção intestinal. No caso dos 

poldros 10 e 11, não foi possível tirar conclusões em relação aos seus níveis séricos de IgG, 

pois só foi possível proceder à colheita de sangue logo após a administração nasogástrica 

de colostro. 

Não se verificou uma variação estatisticamente significativa das PT séricas no neonato 

consoante o número de horas decorrido após o parto. Há que ter em consideração que o 

valor das PT séricas pode ser mascarado pela desidratação que é fisiológica ao nascimento. 

Assim, a determinação das PT em poldros neonatos é considerada um método falível na 

avaliação da TPI, devido à grande variação dos seus valores mesmo com valores de IgG 

normais. Vários autores confirmaram esta teoria, afirmando que os valores de PT não 

podem ser usados para prever os níveis séricos de IgG, devido à desidratação e 

hemoconcentração, à e variação das concentrações de albumina sérica fisiológicas em 

poldros hipogamaglobulinémicos normais, com consequente elevação das PT séricas (Baird 

et al., 1987; Metzger et al., 2006; Korosue et al., 2012).  

Apesar de ser considerado um método falível na avaliação da TPI, outros autores sugerem 

que concentrações séricas de PT menores do que 47 g/L após as 18 horas de vida são 

indicativas de FTPI e que esta concentração pode ser utilizada como guia para avaliar o 

nível de IgG se mais nenhum teste estiver disponível (Tyler-McGowan et al., 1997; Korosue 

et al., 2012). Neste trabalho, a relação entre os níveis séricos de IgG e PT não foi 

significativa, embora nos estudos de Curadi et al. (2001) e Korosue et al. (2012), estes 

valores tenham sido significativamente correlacionados.  

Outros autores referem ainda que o intervalo de referência dos níveis de PT para poldros 

neonatos saudáveis é de 43 a 81 g/L (Zou et al., 1997). No presente trabalho, observaram-

se apenas 2 casos em que o nível sérico de PT se encontrava < 47 g/L, sendo que em 

ambos não se tinha verificado a ingestão de colostro.  

Não se observou uma correlação significativa entre o nível sérico de PT e a ocorrência de 

ingestão de colostro. Tal facto poderá indicar que as PT não têm relação directa com a 

ingestão de colostro na medida em que o seu nível sérico deverá ser mais afectado pela 

ingestão de fluidos, e consequente aumento do volume sanguíneo, do que pela ingestão e 

absorção dos vários tipos de proteínas presentes no colostro. Apesar disso, foi observado 

que alguns poldros do grupo I obtiveram valores séricos de PT mais reduzidos do que 

poldros do grupo NI. Foi também notado que no grupo NI se verificaram níveis de PT 

máximo e mínimo de 13,59 e 129,01 g/L, respectivamente. Assim, verifica-se que há uma 

grande discrepância entre os níveis de PT, mesmo sem que tenha ocorrido ingestão de 

colostro. 
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Pode então concluir-se que a determinação do nível sérico de PT, com vista à avaliação da 

TPI, é um método falível visto que a sua variação não é coerente com a ocorrência de 

ingestão de colostro e que poderá encontrar-se mascarada por outros factores fisiológicos.  

Relativamente à avaliação da TPI, neste trabalho apenas se pôde afirmar que 5 poldros 

(38,5 %) obtiveram concentrações séricas adequadas de IgG (>8 g/L), tendo ocorrido assim 

uma TPI com sucesso. Quanto aos 4 neonatos (30,8 %) que obtiveram níveis de IgG de 4 – 

8 g/L, todos (2, 3 e 4) excepto um (10) pertenciam ao grupo I. Não se pôde afirmar a 

ocorrência de insucesso na TPI ou classificar como FTPI parcial pois não foi possível 

estimar o tempo decorrido desde a primeira ingestão de colostro. Quanto ao poldro 10, a 

colheita foi efectuada apenas 1 hora após o parto, não tendo sido, por isso, possível a 

avaliação da TPI. Os restantes 4 neonatos (30,8 %) com níveis séricos de IgG <4 g/L, 

pertenciam ao grupo NI (1, 11 e 13), excepto o 12, no qual se verificou prévia ingestão de 

colostro. Visto que nestes casos tinham passado poucas horas desde o parto, não se pôde 

classificar como FTPI total. 

No estudo de Bobos et al. (2013), observou-se uma percentagem de IgG sérica nos 

neonatos de 2,7 % no dia do parto, após a ingestão de colostro. No presente trabalho 

verificou-se uma média superior, de 10,4 %, em poldros do grupo I. O valor mais elevado de 

percentagem de IgG foi de 32 %, às 7 horas pós-parto, semelhante ao valor estimado por 

Curadi et al. (2001) em colheitas efectuadas às 18 horas. 

Quanto aos níveis séricos de IgG, observaram-se diferenças significativas entre os poldros 

do grupo I em relação ao grupo NI. Pode assim ser confirmado o importante papel do 

colostro na TPI, visto que no geral os níveis de IgG foram muito inferiores em poldros 

pertencentes ao grupo NI, comparativamente aos poldros incluídos no grupo I. 

Nos poldros em que não se tinha verificado a ingestão de colostro, notou-se uma tendência 

para a diminuição significativa dos níveis séricos de IgG em função do tempo decorrido após 

o parto. Pelo contrário, naqueles em que se verificou ingestão de colostro, a relação entre o 

nível sérico de IgG e o tempo decorrido não foi significativa. Tal facto sugere que quando 

não há ingestão de colostro, os reduzidos níveis séricos de IgG presentes ao nascimento 

têm tendência para diminuir com o decorrer do tempo, possivelmente devido ao seu rápido 

catabolismo e sem que ocorra a sua reposição, isto é, a produção de Ig para compensar a 

sua perda. Por outro lado, quando se verifica a ingestão de colostro, sugere-se que as 

proteínas veiculadas pelo mesmo compensam o catabolismo fisiológico das 

Imunoglobulinas. 

Níveis máximos de IgG no soro do poldro são, normalmente, encontrados entre as 12 e as 

24 horas pós-parto (Tizard, 2004). O nível mais elevado de IgG foi de 23,34 g/L, às 7 horas 

após o parto e após a ingestão de colostro (grupo I). Comparativamente, no estudo de 

Curadi et al. (2001), foi encontrado um valor máximo de IgG semelhante, às 18 horas pós-
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parto (correspondente aos níveis séricos de IgG em adultos). Assim, verificaram-se valores 

similares em ambos os estudos, apesar das diferenças entre as horas a que as colheitas 

foram efectuadas. Tal facto pode ser devido à quantidade de colostro ingerida pelo poldro 

que obteve o valor máximo de IgG, visto que a concentração sérica desta Ig depende 

integralmente da quantidade transferida e da sua absorção intestinal. 

Quanto à avaliação do estado geral de saúde e da categoria de risco dos neonatos, 

observou-se que quanto maior foi a concentração sérica de IgG, maior foi a pontuação 

obtida pela classificação segundo o Índice APGAR avançado e que nos poldros com menor 

pontuação não se tinha verificado ingestão de colostro. Assim, além do papel do colostro na 

TPI, foi visível o facto de providenciar factores nutritivos e energéticos ao neonato. 

É também de extrema importância a classificação do poldro como prematuro ou dismaturo. 

Segundo Clabough et al. (1991), a presença de prematuridade ou dismaturidade, poderá 

levar a que haja um atraso no desenvolvimento do TGI, e consequentemente a uma 

diminuição da sua capacidade de absorção de anticorpos. Os poldros 10 e 11 foram 

classificados como prematuros, pelo que possivelmente a administração endovenosa de 

plasma teria sido mais eficiente do que a administração oral de colostro para correcção de 

FTPI. 

 

6. Limitações do estudo e sugestões 

O material necessário para a realização do presente trabalho foi recolhido no decorrer do 

estágio curricular em que se inseriu a presente dissertação. Assim, não foi possível o 

controlo dos procedimentos, de modo a serem efectuadas as colheitas de todos os 

conjuntos às mesmas horas, tal como também não foi possível efectuar duas colheitas por 

cada conjunto que, como referido, teria sido o ideal. Tal não foi exequível não só devido à 

distância existente entre coudelarias mas, por vezes, também devido ao atraso por parte 

dos proprietários na observação e comunicação da ocorrência do parto. Em algumas 

situações não houve sequer condições para efectuar as colheitas devido a falta de 

iluminação ou falta de meios para contenção das éguas. Consideram-se, assim, estes os 

principais entraves à colheita das amostras. Pode concluir-se que seria extremamente 

importante a estabulação das éguas no momento do parto e nos dias que se seguem, de 

modo a igualar as condições de todos os animais e o delineamento experimental. 

Neste trabalho verificaram-se algumas limitações, que impossibilitaram a avaliação de 

alguns parâmetros. 

A primeira limitação correspondeu às diferenças entre o tempo decorrido desde o parto até à 

altura da colheita das amostras nos vários conjuntos. Assim, nos casos em que as colheitas 

foram efectuadas precocemente após o parto não foi possível a avaliação da TPI. O 

intervalo ideal para a determinação de IgG sérica no neonato seria entre as 8 e as 12 horas 

de vida, pois a absorção intestinal é máxima entre as 6 e as 8 horas e caso se observasse 
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um diagnóstico positivo de FTPI, seria ainda possível a sua correcção através da 

administração oral de colostro. Contrariamente, nos casos em que as colheitas foram 

efectuadas várias horas após o parto e em algumas situações após a ingestão de colostro, 

não foi possível a avaliação da qualidade real do colostro. O ideal seria terem sido 

efectuadas pelo menos duas colheitas de colostro, uma previamente à ingestão logo após o 

parto e outra às 6 horas, para avaliação da variação real do nível de IgG em cada caso. 

A segunda grande limitação correspondeu ao facto de não ter sido possível determinar, no 

grupo I, o tempo decorrido desde a primeira ingestão de colostro até ao momento da 

colheita de sangue dos neonatos. Esta limitação foi importante na medida em que apesar de 

se saber que ocorreu ingestão de colostro, há grandes diferenças na concentração sérica de 

IgG se a ingestão tiver ocorrido há mais tempo, pois já houve tempo para a absorção 

intestinal completa de proteínas, ou há menos tempo, visto que a absorção intestinal pode 

ainda não estar completa. 

Por fim, a terceira grande limitação correspondeu à impossibilidade da determinação da 

quantidade de colostro ingerida, devido à incapacidade do controlo da ingestão do mesmo. 

A quantidade exacta ingerida apenas é possível determinar se o colostro for administrado 

por sonda nasogástrica. 

Relativamente à colheita das amostras no campo, para a determinação da densidade do 

colostro usando o colostrómetro, o colostro deve encontrar-se à temperatura de 20 ºC, o que 

não foi possível confirmar precisamente se ocorreu, apesar de a temperatura ter sido 

medida, podendo assim falsear os resultados. O mesmo acontece com o volume de colostro 

necessário, sendo que qualquer erro de medição pode alterar os resultados (Chavatte-

Palmer et al., 1998). 

Quanto ao método laboratorial usado para a quantificação de IgG, dada a existência de 

várias subclasses desta imunoglobulina na espécie equina, não foi possível confirmar que 

todas as subclasses se ligaram à proteína G na coluna de cromatografia, o que se poderá 

traduzir numa redução da sensibilidade do método e numa quantificação da quantidade de 

IgG presente nas amostras abaixo do seu nível real. 

Considera-se que teria sido também importante a determinação do peso corporal de cada 

poldro, pois este parâmetro afecta o seu volume plasmático e assim a sua concentração de 

IgG (Raidal et al., 2005), que poderá estar mais diluída em poldros com maior peso corporal. 

No estudo de McClure et al. (2001), o peso corporal dos poldros foi inversamente associado 

à sua concentração sérica de IgG aos 3 dias de vida, o que poderá implicar que o aumento 

do volume circulante possa provocar uma diluição na concentração de IgG. 
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VI. CONCLUSÕES 

Neste trabalho analisaram-se amostras de soro e colostro recolhidas em 13 éguas e 

respectivos poldros, com vista à avaliação de factores que possam condicionar a 

transferência de imunidade passiva. As análises efectuadas ao colostro permitiram 

identificar uma relação entre o seu conteúdo em IgG e PT. Verificou-se um decréscimo do 

rácio IgG:PT com o aumento do tempo decorrido desde o parto até à altura da colheita das 

amostras. Estas observações foram atribuídas à redução do mecanismo de transcitose das 

IgG da corrente sanguínea para a glândula mamária após o parto e ao aumento da sua 

diluição no úbere devido ao início da lactógenese. 

A ocorrência de ingestão de colostro previamente à sua colheita foi o factor que mais 

influenciou o seu teor em IgG, seguido pelo tempo decorrido desde o parto. Verificou-se 

uma maior concentração de IgG nas amostras de colostro pré-ingestão, relativamente às 

amostras de colostro pós-ingestão e uma acentuada diminuição do nível de IgG no colostro 

pós-ingestão com o aumento do tempo decorrido desde o parto até à altura da colheita das 

amostras. Assim, concluiu-se que para a avaliação da qualidade do colostro, idealmente a 

sua colheita deve ser efectuada logo após o parto e pré-ingestão, de modo a avaliar o teor 

real de IgG que vai ser ingerido pelo neonato. 

A avaliação qualitativa do colostro e a determinação da sua densidade foram relacionadas 

com o seu conteúdo em IgG. Apesar de alguma subjectividade ou da ocorrência de erros 

decorrentes destes métodos, este tipo de avaliação é importante para a prevenção de FTPI, 

quando não se dispõe de outras técnicas. 

Neste trabalho foi possível observar factores maternos associados ao desenvolvimento de 

FTPI, como a falha na produção de colostro, devido à prematuridade do parto ou a lactação 

prematura. 

Quanto à vacinação da égua durante a gestação, observaram-se níveis séricos de IgG mais 

elevados, quanto maior foi o tempo decorrido desde a última revacinação, possivelmente 

devido à maior proximidade do pico de IgG induzido pela resposta imunitária secundária à 

vacinação. 

No presente trabalho, não se verificou a existência de relação entre o nível sérico de IgG na 

égua e no respectivo colostro, assim como no colostro e no soro dos poldros após a sua 

ingestão, facto que provavelmente se pode atribuir à irregularidade nos horários das 

colheitas das amostras. Também não foi observada qualquer correlação significativa dos 

níveis séricos de IgG na égua e nos poldros que não ingeriram colostro, acentuando o facto 

de a transferência transplacentária de Ig ser inexistente. Contudo, observou-se uma relação 

entre o nível sérico de IgG na égua e nos poldros que ingeriram colostro. 

Quanto ao nível sérico de PT no neonato, observou-se uma grande discrepância nos seus 

valores, sem qualquer relação com os níveis de IgG. Conclui-se que este é um método 
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falível na avaliação da TPI, pois notou-se que a sua variação não é coerente com a 

ocorrência de ingestão de colostro e poderá encontrar-se mascarada por outros factores 

fisiológicos, como a desidratação e hemoconcentração. 

É importante salientar que existiram algumas limitações na elaboração do presente trabalho 

que poderão ter influenciado os resultados. Nomeadamente, o reduzido número de casos 

avaliados e as diferenças nas condições a que estavam sujeitos, a variação entre o tempo 

decorrido desde o parto até à colheita das amostras nos vários conjuntos e a 

impossibilidade de determinação do tempo decorrido desde a primeira ingestão de colostro 

e da quantidade de colostro ingerida pelos neonatos, tratando-se, assim, de factores que 

influenciam a concentração sérica de IgG no poldro. 

Com a realização do presente trabalho, confirmou-se a importância do colostro na TPI, pois 

foram encontrados níveis séricos de IgG mais elevados nos poldros em que se verificou a 

ingestão de colostro previamente à colheita das amostras de sangue, quando comparados 

com aqueles em que a mesma não foi verificada. Através da classificação dos neonatos 

pelo Índice APGAR, obteve-se uma pontuação mais elevada nos poldros em que se 

verificou ingestão de colostro. Assim, considerou-se ser de extrema importância a avaliação 

precoce dos parâmetros vitais do neonato no pós-parto, devido à sua utilidade no 

diagnóstico de FTPI. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Resultados da Electroforese de proteínas em gel de Poliacrilamida (SDS-PAGE).  

(a) – conjuntos 1, 2 e 3; (b) – conjuntos 4 e 5; (c) – conjuntos 6, 7 e 8; (d) – conjuntos 9, 10 e 11; 

(e) – conjuntos 12 e 13. 

Coluna E – soro da égua; Coluna C – colostro; Coluna P – soro do poldro 

Pode ser observada a separação das proteínas constituintes do soro das éguas e poldros e 

do colostro de acordo com as suas massas moleculares (kDa) segundo um marcador 

(coluna M) de proteínas com massas moleculares conhecidas. 

                                                              (a) 

 

                                                            (b) 
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                                                                          (c) 

 

                  (d) 

 

                                                                             (e) 

 


