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Título: Fitoestrogénios na Égua Lusitana: Efeito do Cumestrol na Síntese da 

Prostaglandina F2α no Endométrio 

 

Resumo 

Os fitoestrogénios são compostos encontrados em plantas e, consequentemente, em 

alimentos para animais, cuja semelhança com o 17β-estradiol (E2) permite a sua ligação aos 

receptores de estrogénio influenciando mecanismos endócrinos durante o ciclo éstrico. Este 

estudo permitiu verificar se o fitoestrogénio cumestrol influencia a função secretora do 

endométrio da égua, modulando a produção da prostaglandina F2α (PGF2α). Foi identificado 

cumestrol em pastagens consociadas e em luzerna desidratada, utilizada para formular um 

regime alimentar. Este fitoestrogénio e o seu metabolito foram quantificados no plasma de 

éguas Lusitanas alfeiras mostrando a absorção para a corrente sanguínea, após a ingestão 

dos regimes alimentares analisados. Em experiências in vitro foi examinada a influência do 

cumestrol na secreção da PGF2α pelas células epiteliais e do estroma do endométrio. As 

células foram estimuladas com cumestrol (10-8M), E2 (10-9M) e ocitocina (OT, 10-7M, controlo 

positivo) durante 24 horas. O cumestrol estimulou a viabilidade das células do estroma 

(p<0,05), a transcrição do gene responsável pela prostaglandina sintase - 2 (p<0,05) nas 

mesmas células e a secreção da PGF2α nas células epiteliais (p<0,001) e do estroma 

(p<0,001). Estes resultados sugerem que o cumestrol pode modelar a secreção de 

prostaglandinas podendo estar associado a alterações no ciclo éstrico da égua.  

 

Palavras-chave: fitoestrogénios, cumestrol, prostaglandinas, pastagens, células 

endometriais, alterações reprodutivas. 
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Title: Phytoestrogens in the Lusitano mare: influence of coumestrol in prostaglandin F2α’ 

synthesis  

 

Abstract  

Phytoestrogens are compounds found in plants and, consequently, in animal feed, whose 

similarity with 17β-estradiol (E2) enables its binding to estrogen receptors influencing several 

endocrine mechanisms during the oestrous cycle. This study shows that coumestrol can 

influence the secretory function of the endometrium of the mare, modulating the production 

of prostaglandin F2α (PGF2α). Coumestrol was found in clover mixed pastures and in alfalfa 

pellets used to formulate a controlled diet. This phytoestrogen and its metabolite were also 

quantified in blood plasma of non-pregnant Lusitano mares showing its absorption, after 

ingestion. In in vitro experiments, the effect of coumestrol on PGF2α secretion from equine 

endometrial epithelial and stromal cells was examinated.  Cells were stimulated with 

coumestrol (10-8M), E2 (10-9M) and oxytocin (OT,10-7 M, positive control) for 24 

hours. Coumestrol increased viability of stromal cells (p<0.05), transcription of the gene 

responsible for prostaglandin sinthase - 2 in the same cells (p<0.05) and the secretion of 

PGF2α in both epithelial (p<0.001) and stromal (p<0.001). These findings suggest that 

coumestrol may modulate prostaglandin secretion from endometrial cells and may be 

potentially associated to oestrus disorders in the mare. 

 

Key-words: phytoestrogens, coumestrol, prostaglandins, pastures, endometrial cells, 

reproductive disorders. 
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Extended Abstract  

Phytoestrogens are estrogenic compounds found in plants and consequently in feed for 

animals, whose similarity with 17β-estradiol (E2) structure, due to the presence of phenolic 

rings, enables its binding to estrogen receptors. Therefore, these compounds may compete 

with the endogenous estrogens influencing several endocrine mechanisms during the 

estrous cycle. The aim of this study was to determine whether phytoestrogens can influence 

the secretory function of the endometrium of the mare, modulating the production of 

prostaglandin F2α (PGF2α). In this way, two in vivo studies with non-pregnant Lusitano mares 

were performed (n=17). A study was performed with mares kept in a clover mixed pasture, 

supplemented with concentrate and hay. Samples of feedstuff (pasture, hay and 

concentrate) were randomly collected from November 2010 to March 2011. They were 

lyophilized and kept at -80ºC until analysis by high precision liquid chromatography (HPLC) 

to measure coumestrol and 4’methoxy-coumestrol concentrations. On the same dates, 

mares’ blood samples were also collected. It was performed another assay during 16 days 

with mares (n=6) kept on stalls and fed with increasing amounts of alfalfa pellets (from 250g 

to 1Kg/day) to determine if cumestrol was absorbed into blood circulation after feed intake. 

Before alfalfa inclusion, blood samples were collected, from the jugular vein, to obtain control 

values. In the 4th and 5th days of 1kg of alfalfa pellets inclusion feed, blood samples were 

collected again to measure coumestrol and 4’methoxy-coumestrol in circulation: 0h; 0.5h; 1h; 

1.5h; 2h; 2.5h; 3; 3.5; 4h; 5h; 6h; 7h and 8h after feeding. Data were analyzed by one-way 

ANOVA. Both coumestrol and its metabolite were identified in the analyzed pastures and in 

alfalfa pellets used to formulate a controlled diet, being 4’methoxy-coumestrol in the highest 

concentration. Active and conjugated forms of coumestrol and its metabolite were also 

identified in all mares’ blood plasma, regardless of forage feeding system, showing that this 

compound can be absorbed into mares’ blood circulation when included in the diet. The 

concentrations of coumestrol and metabolite in the blood plasma of mares kept in pasture 

decreased from November to March, as the relative proportion of legumes decreased in the 

mixed pasture, during this period. In mares exposed to the controlled diet with alfalfa pellets, 

coumestrol (free form) rose after ingestion and was different from control group (p<0.001). It 

reached a peak at 3.5h after ingestion (p<0.05). The concentration of conjugated forms was 

higher and reached a peak first than active forms, at 1.5h and 4h (p<0.001). Also, the 

concentration of 4’methoxy-coumestrol was higher, which may be ascribed due to the high 

concentration in the feedstuff. The free form of this metabolite peaked at 1.5h and the 

conjugated form at 0.5h, 1.5h and 5h (p<0.001). In the in vitro studies, epithelial and stromal 

cells were obtained from equine endometrium at early luteal phase, in Krakow (Poland) 

slaughterhouse. The selection of uterus was performed based on morphological observation 
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of corpora lutea. In a preliminary study, the most effective dose of coumestrol and time of 

action were selected.  Endometrial cells were stimulated with coumestrol (10-8 M), E2 (10-9M) 

and oxytocin (OT, 10-7M, positive control) for 24 hours. The effect of coumestrol on the 

proliferative potential of both types of equine endometrial cells was studied. Coumestrol, in 

the 10-8M dose, increased stromal cells viability (p<0.05) when compared with control group. 

This phytoestrogen also stimulated the transcription of the gene responsible for 

prostaglandin sinthase - 2 in stromal cells (p<0.05). When the production of PGF2α was 

evaluated, coumestrol stimulated its synthesis in both epithelial (p<0.001) and stromal cells 

(p<0.001). The results of this study are consistent with similar work on other species and 

other phythoestrogens. These findings suggest that coumestrol and its metabolite increase in 

blood in mares after estrogenic plants ingestion. Also, it shows that this phytoestrogen can 

modulate prostaglandin secretion from endometrial cells and may be potentially associated 

to oestrus disorders in the mare. 
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1. Introdução 

Desde sempre que o Homem estabelece uma relação com o cavalo. Contudo, a sua 

utilização tem vindo cada vez mais a ser desvalorizada com a saída de populações de zonas 

rurais e a ser substituída pela menor produção apenas para núcleos mais fechados como 

forma, não de satisfação duma necessidade de trabalho, mas pela sua utilização lúdica. 

Desde então, a produção equina tem vindo a perder a sua importância não deixando, ainda 

assim, de representar uma actividade com alguma representatividade económica.  

As várias raças de Equus caballus (cavalo doméstico) pertencem à família Equidae e á ordem 

Perissodactyla, sendo o cavalo Puro-Sangue Lusitano a raça autóctone de maior importância 

em Portugal. Este é criado no nosso país sob o nome “Lusitano” desde 1942, apesar de só 

em 1967 ter sido criado o primeiro Stud Book da raça (Monteiro, 1983). Actualmente existe 

um efectivo de cerca de 4000 a 5000 éguas reprodutoras distribuídas por Portugal, Brasil, 

França, México, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, Itália, Canadá e Estados Unidos da América. 

Apesar da desvalorização deste animal no nosso país, o efectivo da raça está em 

crescimento, em países como o Brasil, onde há uma extraordinária progressão em quantidade 

e sobretudo em qualidade (Associação Puro Sangue Lusitano - APSL, 2011), apostando-se 

especialmente na melhoria genética em vez da produção em larga escala.   

O presente trabalho incluiu um estudo in vivo e um estudo in vitro. No primeiro, analisou-se a 

presença de fitoestrogénios, veiculados pela pastagem, no sangue de éguas Lusitanas 

alfeiras. Deste modo, foram abrangidas, numa primeira fase, éguas criadas em regime semi-

extensivo, na região da Azambuja e na coudelaria Alter Real, em Alter do Chão e, numa 

segunda fase, éguas em regime de estabulação na Escola Superior Agrária da Coimbra. 

Posteriormente, para a realização dos estudos in vitro, procedeu-se à recolha da genitália de 

éguas no matadouro de Cracóvia para isolamento e cultura de células endometriais para 

estimulação com cumestrol e averiguação do seu efeito na síntese da prostaglandina F2α 

(PGF2α), no Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish Academy of 

Sciences em Olsztyn, Polónia.  

Este estudo permitiu fazer a quantificação dos fitoestrogénios na pastagem e alimento 

composto, averiguar a sua absorção para a corrente sanguínea da égua e os seus efeitos no 

organismo, analisando a síntese de uma prostaglandina fundamental para o processo 

reprodutivo. Além disso, permitiu a aprendizagem e realização de técnicas na área da biologia 

molecular, nomeadamente a cultura de células e a estimulação das mesmas, a realização de 

RT-PCR (PCR em tempo real) para análise da expressão génica na produção de 

prostaglandinas e quantificação da síntese de PGF2α pelo endométrio da égua através de 

ensaios imunoenzimáticos após a estimulação das células com o fitoestrogénio em estudo. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1. Produção Zootécnica do Cavalo 

A espécie equina, apesar da sua mais recente classificação como “animal de companhia”, 

desde sempre tem sido produzida com vista ao seu fim zootécnico como obtenção de 

trabalho ou alimento, mais ou menos intensivamente. Inicialmente os cavalos serviam como 

“arma de combate” nas guerras, conquistas ou mesmo na caça pelo que era necessária uma 

grande produção de animais para fornecimento ao exército. Também nesta altura, os cavalos 

começaram a ser utilizados como força de trabalho na agricultura e no transporte de pessoas 

e mercadorias Um dos primeiros motivos de aproximação do Homem ao cavalo, foi também a 

obtenção de alimentos: as éguas começaram a servir como produtoras leiteiras e a sua 

descendência como fornecedores de carne, práticas que hoje em dia ainda se utilizam em 

alguns países como a Mongólia e Rússia (Caldeira, 2010).  

A utilização do cavalo na arte tauromáquica (fig. 1) remota também aos tempos primórdios. 

Nos espectáculos originais do Império Romano os intervenientes encontravam-se 

permanentemente a cavalo e o objectivo do espectáculo era a celebração de ocasiões 

assinaláveis, como casamentos reais, vitórias militares ou datas religiosas importantes. Hoje 

em dia esta utilização do cavalo faz parte duma prática muito comum no nosso país e há 

mesmo quem a considere a actividade mais nobre deste animal e para a qual só são 

escolhidos os melhores exemplares. 

 

 

 

 

  

Figura 1 – Utilização tauromáquica do cavalo Lusitano. Fonte: olhares.aeiou.pt/bull_figthing1741_foto4030776.html  

 

Também a Dressage teve a sua origem há milhares de anos, quando o homem começou a 

utilizar o cavalo, uma vez que esta palavra deriva do verbo francês "dresser", que significa 

"adestrar" a arte de ensinar um cavalo a executar todos os movimentos de forma equilibrada, 

ligeira, obediente e cadenciada. É reconhecidamente a base de toda a equitação. Igualmente 

http://olhares.aeiou.pt/bull_figthing1741_foto4030776.html
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nesta prática podemos incluir a Alta Escola, praticada pela Escola Portuguesa de Arte 

Equestre e que pretende recuperar alguma tradição cavalar da corte portuguesa. 

Mais recentemente na História têm sido criadas outras modalidades como é o caso da 

equitação de trabalho que pretende representar a sua utilização no trabalho de campo, 

nomeadamente a condução de gado pelos campinos. Outro tipo de modalidades desportivas, 

como é o caso dos saltos de obstáculos, corridas, atrelagem, horse-ball ou mesmo o lazer 

são também utilizações importantes do cavalo nos dias que correm. 

Apesar desta vertente cada vez mais lúdica do cavalo não podemos deixar de encarar este 

animal como uma espécie zootécnica e ignorar os rendimentos que se pretendem da mesma, 

tais como taxas de fertilidade, fecundidade, sobrevivência dos poldros, entre outros. Tal como 

acontece noutras produções pecuárias, queremos atingir o máximo rendimento nos 

parâmetros produtivos, neste caso um poldro por égua por ano, de modo a poder justificar as 

centenas de euros pagos pelas cobrições de garanhões de alto gabarito. Assim, é de todo o 

interesse o estudo dos fitoestrogénios da pastagem e outros alimentos, a sua relação com a 

reprodução das éguas e a sua eventual influência nestas taxas. 

 

2.1.1. Maneio produtivo, reprodutivo e alimentar em Portugal   

A égua é uma espécie poliéstrica sazonal de dias longos. Como tal, nos países do hemisfério 

norte, nomeadamente em Portugal existe ciclicidade reprodutiva sensivelmente de Abril/Maio 

a Setembro (Ferreira-Dias et al., 2005), o que não corresponde exactamente com a época 

oficial de cobrições definida pela APSL (1 de Fevereiro a 15 de Maio). Durante todo o ano, as 

éguas são mantidas em regime extensivo ou semi-extensivo (fig. 2), alimentadas só com 

pastagem ou suplementadas com feno e/ou alimento composto.  

        

 

 

 

                                          

                               

Figura 2 – Éguada em regime extensivo na Quinta do Pilar, Azambuja 
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É comum, nos regimes extensivos e semi-extensivos, encontrarem-se pastagens 

permanentes de sequeiro ou regadio constituídas por uma mistura de gramíneas e 

leguminosas predominando dentro destas, os trevos (Trifolium spp.). É nesta espécie, entre 

outras leguminosas, que encontramos alguns dos fitoestrogénios mais importantes como as 

isoflavonas ou o cumestrol, em concentrações que podem atingir entre 5 a 25 % da sua 

composição (Kallela et al., 1984; Sharma et al., 1992). 

Sendo os fitoestrogénios hormonas existentes na pastagem e com funções importantes no 

desenvolvimento, reprodução e sobrevivência das espécies vegetais da mesma é natural que 

entrem na corrente sanguínea por via alimentar e como tal desenvolvam uma actividade 

metabólica no sistema reprodutivo destes animais com efeitos estrogénios/anti-estrogénicos 

(Liu et al., 2010). Como tal é de todo o interesse o estudo dos seus efeitos sobre a 

reprodução da égua.   

Além disso, também nos alimentos concentrados para cavalos, usados em animais 

estabulados ou para suplementação de animais em regime extensivo, podemos encontrar 

uma pequena porção de fitoestrogénios, devido à inclusão de leguminosas, como é o caso da 

luzerna desidratada (Medicago sativa L.), como meio de incluir fibra e proteína na dieta (fig. 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Éguas estabuladas na E.S.A.C. alimentadas com um regime formulado com luzerna 
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2.2. Fitoestrogénios 

Há muito tempo que é conhecida a existência de compostos sintetizados pelo Homem ou 

presentes na natureza que, quando entram em contacto com o organismo de alguns seres 

vivos, têm a capacidade de intervir nas suas reacções hormonais, alterando o seu 

metabolismo endócrino normal.   Dentro destes, tem-se levantado uma grande preocupação 

com aqueles que perturbam a fertilidade e reprodução dos animais, designados 

xenoestrogénios, em oposição aos estrogénios endógenos. Os xenoestrogénios podem ser 

de origem sintética (produção industrial), podem ter origem fúngica (micoestrogénios) ou ser 

sintetizados pelas plantas (fitoestrogénios).   

Fitoestrogénio é uma definição geral que tem sido aplicada a "...qualquer substância ou 

metabolito vegetal que induz respostas biológicas em vertebrados e que pode mimetizar ou 

modular a acção de estrogénios endógenos geralmente pela ligação aos receptores 

estrogénicos". Do ponto de vista funcional, os fitoestrogénios são substâncias que promovem 

acções estrogénicas nos mamíferos (Barnes, 2004). A existência de fitoestrogénios foi 

relatada pela primeira vez em 1926, embora fosse desconhecido o seu efeito no metabolismo 

humano ou animal. No entanto, estes compostos têm sido muito estudados nos últimos anos 

devido à descoberta que os benefícios de uma dieta rica em fitoestrogénios, nomeadamente 

as isoflavonas de soja, tem sobre as alterações causadas pela menopausa, osteoporose, 

doenças cardíacas e cancro, em humanos.  

Na alimentação animal, segundo estudos realizados em ovinos (Adams, 1995) verificou-se 

uma alteração no aparelho reprodutor de ovelhas alimentadas com pastagem à base de 

trevos a qual se passou a designar “doença dos trevos”. Esta alteração seria devido à 

presença de fitoestrogénios nesta espécie de leguminosa que causaria infertilidade 

temporária ou permanente. Também em bovinos de carne, Adler e Trainin (1960) verificaram 

que vacas alimentadas com silagem constituída por trevos e luzerna apresentavam sinais de 

infertilidade acompanhados por desenvolvimento anormal da glândula mamária, edema da 

vulva com corrimentos anormais de muco cervical e hipertrofia do útero. Alguns animais 

apresentavam também quistos ováricos e comportamento anormal incluindo estros 

irregulares, ninfomania ou anestro sendo incapazes de se reproduzir. O normal 

funcionamento do sistema reprodutor voltaria depois de removida a alimentação com 

estrogénios (Adams, 1995). Estudos realizados em porcas ovariectomizadas, suplementadas 

com o fitoestrogénio genisteína, mostraram uma hipertrofia do útero e proliferação de células 

epiteliais do endométrio semelhantes ao que se verifica quando lhes foi administrado 

estrogénio o que comprova a acção estrogénica destes compostos (Ford Jr. et al, 2006). 
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Foi assim descoberto que os fitoestrogénios têm a capacidade de se ligar aos receptores do 

estrogénio localizados nas células epiteliais e do estroma do endométrio, alterando o normal 

funcionamento hormonal. Esta “competição” com a acção dos estrogénios endógenos deriva 

da sua semelhança estrutural com o 17β-estradiol, sendo que este grupo de substâncias de 

origem vegetal pode ter uma função estrogénica ou anti-estrogénica quando ligadas aos 

receptores do estrogénio (REα ou REβ) (Setchell, 1998). Esta ligação depende de factores 

vários como o fitoestrogénio em questão, a sua concentração ou de outros factores 

estrogénicos existentes, o órgão ou célula envolvidos e a situação do receptor. Também os 

seus efeitos no organismo serão diferentes de indivíduo para indivíduo dependendo da idade, 

dieta, presença de estrogénios endógenos e duração da exposição. 

Parte desta semelhança estrutural assenta no anel fenólico (fig. 4) indispensável para a 

ligação aos receptores, preferencialmente aos REβ (Kuiper et al., 1996). Apesar da afinidade 

dos fitoestrogénios para os RE ser inferior à do estradiol quando estão presentes em 

concentrações baixas (1 – 10nM/mL), pelo contrário quando surgem concentrações mais 

elevadas (superior a 100nM/mL), esta pode sobrepor-se à afinidade do estradiol (Martin, 

2009).  

Além da capacidade para interferir com a resposta hormonal normal da célula animal, os 

fitoestrogénios actuam também no metabolismo inibindo enzimas como a lipoxigenase, a 

topoisomerase I e II e a aromatase, que participam nas reacções de transformação do 

androgénio em estrogénio, ou competindo pelos transportadores dos estrogénios ou de 

proteínas específicas que transportam os fitoestrogénios presentes no plasma sanguíneo 

(Woods, 2003). Dependendo da intensidade de ligação a estas proteínas, os fitoestrogénios 

vão chegar mais ou menos rapidamente aos RE.   

Estudos realizados por Woclawek-Potocka et al. (2005a, 2008) em bovinos de carne referem 

que uma dieta rica em soja reduz a taxa de fertilidade confirmando estudos anteriores que 

afirmam que os fitoestrogénios são capazes de perturbar os processos reprodutivos a vários 

níveis de regulação. Além disso, é ainda referido que os fitoestrogénios podem inibir a 

secreção da hormona luteoestimulina (LH) o que provoca uma diminuição na produção de 

progesterona e que por sua vez leva a uma elevada taxa de aborto. A diminuição da taxa 

de gestação também pode ser atribuída à inibição da produção de estrogénios levando a 

alterações no desenvolvimento folicular e à falta de cio. Além disso,  elevadas concentrações 

de substâncias estrogénicas no dia da inseminação artificial podem estar  associadas à 

perda embrionária precoce. Estes estudos supõem ainda que os fitoestrogénios podem 

intervir nos processos reprodutivos modulando a secreção de prostaglandinas uma vez que 

se verificou um aumento da concentração do metabolito da PGF2α, a 15-ceto-13,14-desidro-
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PGF2α (PGFM) em circulação em vacas alimentadas com uma dieta à base de soja. Em 

experiencias in vitro, fitoestrogénios derivados da soja (isoflavonas) e os seus metabolitos 

estimularam também a produção da prostaglandina E2 (PGE2) e  da PGF2α  em células 

do endométrio bovino cultivadas em diferentes fases do ciclo éstrico. A estimulação da 

produção de prostaglandinas pode levar à perturbação da relação PGF2α/PGE2 adequada ao 

reconhecimento materno da gestação, manutenção do corpo lúteo (CL) e implantação e 

desenvolvimento do embrião. Verificou-se também que os metabolitos dos fitoestrogénios são 

muito mais potentes que os compostos em si. Estes efeitos  podem ser devidos a uma 

maior afinidade  com os receptores de estrogénio sendo esta hipótese reforçada pelos 

estudos de outros autores que mostram  que os metabolitos são cerca de 100%-150% mais 

activos do que os estrogénios ambientais (Benassayag et al., 2002). Finalmente é ainda 

referido que os fitoestrogénios podem influenciar a actividade e a expressão de enzimas-

chave que participam na síntese de prostaglandinas: ciclooxigenases 1 e 2, PG-sintases 

(PGFS e PGES) e até a PGE-9-ceto-redutase, que converte a PGF2α a PGE2. 

Outros trabalhos de Newsome e Kitts (1979), em ovelhas à entrada da puberdade, 

alimentadas com uma dieta contendo cumestrol, referem que os pesos dos seus ovários e 

úteros foram significativamente maiores do que os do grupo controlo, confirmando também a 

acção dos fitoestrogénios no funcionamento e morfologia do sistema reprodutor.  
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Figura 4 – Estrutura do 17β-estradiol em comparação com a do cumestrol, isoflavonas (daidzeína, formononetina, 

genisteína, biocanina-A) e os linhanos (matairesinol e secoisolariciresionol). Fonte: adapatado de Martin, 2009 
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Existem dois grandes grupos, que incluem os principais fitoestrogénios existentes na família 

Fabaceae ou Leguminosae (leguminosas), nomeadamente na luzerna, trevos e soja. Na 

luzerna é frequente encontrar-se sobretudo cumestanos, mas também apigenina, luteolina e 

quercetina, entre outras isoflavonas (Seguin et al., 2004). Já nos trevos e soja predominam as 

isoflavonas. Estes fitoestrogénios pertencem ao grupo dos flavonóides (Woods, 2003) (fig. 5), 

encontrados em todas as partes das plantas: folhas, flores, frutos, sementes, etc. (Wiczkowski 

& Piskula, 2004).  

Além dos flavonóides existe ainda um grupo de fitoestrogénios não flavonóides, os linhanos, 

onde se incluem o enterodiol e a enterolactona que são metabolitos do secoisolariciresinol e 

mataoresinol (fig. 6) respectivamente e que estão presentes em alguns cereais (Woods, 

2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Classificação dos fitoestrogénios e seus metabolitos. Fonte: adaptado de Woods, 2003. 
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Figura 6 – Comparação entre a estrutura do 17β-estradiol e os metabolitos equol, enterolactona e enterodiol. 

Fonte: adaptado de Martin, 2009 

 

A razão pela qual as plantas acumulam fitoestrogénios nas suas folhas e flores, por vezes em 

elevadas concentrações, não está totalmente clara. No entanto, sabe-se que os flavonóides 

não estão envolvidos no metabolismo primário, ou seja em funções fisiológicas básicas das 

plantas. Têm, provavelmente, um papel importante em metabolismos secundários como a 

atracção de insectos que polinizam as plantas pela cor que dão às mesmas, actuando como 

pigmentos (Wiczkowski & Piskula, 2004). Outros ainda, intervêm na protecção das plantas 

contra doenças ou provocando um sabor amargo que repele insectos, fungos ou herbívoros 

que se alimentem das suas folhas (Harborne, 1973). São exemplos destes, as antocianinas, 

taninos ou isoflavonóides. Além destas funções, os fitoestrogénios actuam também como 

reguladores do crescimento da planta devido à presença do grupo hidroxilo que facilmente se 

liga a algumas enzimas e actua como potente inibidor de sistemas enzimáticos envolvidos na 

regulação da fase de senescência das plantas (Kefeli, 1978). É exemplo disto, a intervenção 

no processo de biosíntese das auxinas (Wiczkowski & Piskula, 2004), hormonas reguladoras 

do crescimento das plantas. Sendo assim, os fitoestrogénios farão parte de um sistema 

metabólico secundário de defesa em relação ao meio onde a planta se encontra e os seus 

teores dependerão, não só da variabilidade genética mas também de factores ambientais. É 

ainda referido que os fitoestrogénios actuam nas leguminosas como indutores dos genes 

reguladores da simbiose com o Rhizobium e nas reacções de alelopatia entre plantas (Dixon, 

2003). Segundo Molisch (1937), a alelopatia é "a capacidade de as plantas, superiores ou 
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inferiores, produzirem substâncias químicas que, quando libertados no ambiente de outras, 

influenciam de forma favorável ou desfavorável o seu desenvolvimento". Alguns autores 

estudaram ainda a influência de algumas doenças das plantas e a sua influência no teor de 

fitoestrogénios, nomeadamente uma infecção nas folhas causada pelo agente patogénico 

Uromyces striatus que aumentou de 15 para 80 p.p.m. a composição total de cumestanos na 

pastagem (Francis e Millington, 1971). 

O teor de fitoestrogénios nas plantas varia com a fase de maturação e órgão, tendo alguns 

autores concluído que na fase inicial de desenvolvimento (caules inferiores a 30 cm) os teores 

eram elevados, diminuindo depois até ao abotoamento e voltando a aumentar durante a fase 

de floração e formação da semente, no caso da luzerna (Seguin et al., 2004). Ainda de referir 

que, segundo os mesmos autores, a flor apresenta teores de fitoestrogénios superiores aos 

da folha e do caule e que a parte superior da planta (mais de 60 cm) é mais rica em cumestrol 

e apigenina enquanto que a parte inferior é mais abundante em quercitina e luteolina. Assim 

sendo, a altura de corte (ou ingestão, em caso de pastoreio) vai influenciar o teor em 

fitoestrogénios na forragem. 

Além do teor de estrogénios, também o valor da sua afinidade aos RE é importante para a 

quantificação dos efeitos. Estudos in vitro foram realizados para estimar a potência relativa 

dos fitoestrogénios quando comparados com o estradiol (100) (quadro 1). O cumestrol é o 

fitoestrogénio mais potente comparando com outros conhecidos, sendo no entanto menos 

potente que o estradiol, cerca de 100 a 200 vezes (Burton e Wells, 2002). 

 

Quadro 1 – Afinidade relativa dos fitoestrogénios quando comparada com o estradiol (Kuiper et al., 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RBA
a
 – competição determinada a partir de uma fase sólida  

RBA
b
 – competição determinada a partir de receptores solubilizados 

ND – Não determinado 
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2.2.1.  O cumestrol na Luzerna 

A luzerna é a leguminosa forrageira por excelência. Como alimento animal, possui excelentes 

propriedades nutritivas, entre as quais se destacam o elevado teor em proteína e cálcio. Em 

alguns países, como é o caso dos Estados Unidos, a luzerna é também utilizada em grandes 

quantidades nas dietas de modo a estimular a ciclicidade reprodutiva das éguas no período 

de transição. No entanto, desde há algum tempo que é conhecido que a luzerna contém 

substâncias estrogénicas, que em elevadas doses podem causar abortos nas fêmeas que se 

encontram em período de gestação (Hafez, 2000). 

A quantidade de fitoestrogénios na luzerna pode ser altamente afectada por factores como a 

idade da planta, as condições climáticas, o ataque de agentes patogénicos, o tratamento e 

localização da cultura, entre outros (Martin, 2009). Assim, as concentrações de cumestrol na 

luzerna podem variar entre valores de 0 a 262 mg/kg (quadro 2) em função do estado de 

maturação e tratamento (Moravcová, 2004), sugerindo que os fitoestrogénios são capazes de 

resistir a tratamento de altas temperaturas. Por outro lado, Biggers (1959) afirmou que o 

processo de desidratação pode provocar a perda de actividade estrogénica das plantas. 

Também Alexander e Watson (1951) estudaram a perda de fitoestrogénios no processo de 

fenação (Bickoff et al., 1960).  

 
 
Quadro 2 – concentrações de cumestrol na luzerna em função do estado de maturação e do processo 

de desidratação (adaptado de Bickoff, 1960) 

  

Estado de maturação Altura do 
pé (cm) 

Concentração de cumestrol 

  Luzerna desidratada 
(mg/Kg) 

Luzerna fresca 
(mg/Kg MS) 

Vegetativo 10-25 1 0 
Inicio de germinação 40-50 6 0 

Germinação 45-55 8 0 
1/10 de floração 50-60 5 0 
1/4 de floração 60-75 14 20 
1/2 de floração 60-90 60 63 

Floração 60-90 184 262 
Maturação 60-90 82 94 

Formação de semente 60-90 110 187 
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2.2.2. Absorção e metabolismo dos fitoestrogénios 

O processo de absorção e metabolismo dos fitoestrogénios não é ainda completamente 

conhecido. No entanto sabe-se que são conjugados no intestino delgado e mais tarde no 

fígado. São então metabolizados sofrendo uma série de metilações, sulfatações e 

glucuronidações que diminuem os seus efeitos tóxicos, aumentando a sua excreção biliar e 

urinária pelo aumento da sua hidrofilía, o que previne ou diminui a sua bioacumulação nos 

tecidos adiposos (Martin, 2009). Estes compostos são encontrados no plasma sanguíneo 

como conjugados sulfatados, glucuronizados e/ou metilados (Wiczkowski & Piskula, 2004). 

No entanto, segundo estudos de Ershoff et al. (1956), os fitoestrogénios podem mudar para 

formas mais activas no organismo animal, encontrando-se em circulação sob a forma livre. 

Nas plantas, grande parte dos fitoestrogénios encontra-se normalmente ligada à glucose 

(Hubert et al., 2006) sendo hidrolisadas a agliconas no organismo animal (fig. 7). 

Posteriormente, as agliconas são conjugadas com o ácido glucorónico ou com o sulfato no 

fígado ou tecido renal (Woods, 2003), sendo este processo fundamental para a eliminação 

destes compostos estranhos ao organismo (Wiczkowski & Piskula, 2004). No entanto, após o 

processo de digestão dos fitoestrogénios surgem os metabolitos que ainda podem ter efeitos 

no organismo. O metabolito mais conhecido das isoflavonas é o equol, cuja semelhança com 

o estradiol é acentuada, amplificando os efeitos dos fitoestrogénios no organismo e na 

regulação hormonal (Martin, 2009). Para o cumestrol, o único metabolito conhecido é o 4’-

metoxi-cumestrol (Adams, 1995). De acordo com Livingston et al. (1962) e Braden et al. 

(1967), o cumestrol pode ser estrogenicamente mais activo do que as isoflavonas para ratos e 

ovelhas respectivamente, devido às suas vias metabólicas diferentes. 

No caso dos ruminantes, uma pequena parte dos fitoestrogénios é hidrolisada e absorvida no 

rúmen ao contrário dos animais monogástricos (Adams, 1995). Assim, parte dos 

fitoestrogénios permanece em circulação sob a forma conjugada e só uma pequena 

percentagem se encontra livre e por isso disponível para se ligar aos RE e interferir no 

processo hormonal (Wong & Cox, 1971 citado por Cox & Braden, 1974). 
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Figura 7 – Metabolismo da daidzeína e da genisteína. Fonte: Martin, 2009 

 

No caso dos flavonóides, compostos polifenólicos caracterizados pela presença de um núcleo 

de flavona (fig. 8), a sua síntese surge a partir do acetil-coA, do malonil-coA (origem do anel 

A) e de derivados (activados pela coenzima A), do ácido chiquímico (origem do anel B), 

composto intermediário da síntese dos aminoácidos aromáticos e que fornece os anéis 

benzénicos. Estes dois anéis benzénicos (A e B) encontram-se ligados através de um 

oxigénio a um anel pirano ou pireno (C) (Martin, 2009).   

 

 

 

 

 

Figura 8 – Anéis benzénicos e pirenos da molécula flavona. Fonte: Martin, 2009 

 

As isoflavonas e o cumestrol (Cu) derivam da flavona através da transferência do anel B da 

posição 2 para a posição 3, sendo esta reacção catalisada pela enzima 2-hidroxi-isoflavona 

sintetase. A daidzeína deriva da 7,4’-dihidroxiflavona por acção da isoflavona sintetase e a 

genisteína deriva da 5,7,4’-trihidroxiflavona, por acção da mesma enzima. Admite-se que o 

cumestrol terá origem na daidzeína através de um processo ainda mal definido (Dixon, 2003) 

(fig. 9). 
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Figura 9 – Síntese do cumestrol a partir da daidzeína. Fonte: adaptado de Martin, 2009 

 

O sistema gastrointestinal do cavalo inclui a cavidade oral, o esófago, o estômago, os 

intestinos delgado e grosso e as glândulas digestivas. O metabolismo dos fitoestrogénios 

nesta espécie ainda não está completamente estudado mas, no caso dos humanos e dos 

ratos, em secções especificas do tacto digestivo, os flavonóides ingeridos sofrem os mesmo 

processos que a dieta que os contem (Wiczkowski & Piskula, 2004).  

No caso dos ratos, foi estudado o metabolismo de alguns flavonóides. Na cavidade oral, os 

alimentos são desintegrados fisicamente o que proporciona uma maior libertação dos 

flavonóides para actuação dos fluidos digestivos. No entanto, não há relatos de enzimas 

envolvidas no metabolismo destes compostos presentes na saliva. Os vários flavonóides 

presentes nos alimentos apresentam estruturas muito diferenciadas, por isso a presença ou 

falta de glucose, ou de outros elementos químicos substituintes na molécula determina a 

absorção e as vias metabólicas de cada composto (Wiczkowski & Piskula, 2004).  

Na secção seguinte, o estômago, os flavonóides apresentam resistência ao suco gástrico e às 

enzimas presentes neste, tal como foi demonstrado por Gee et al. (1998) em estudos 

realizados com algumas isoflavonas na forma conjugada, em ratos. No entanto, estudos de 

Piskula et al. (1999) referem que a daidzeína e genisteína na forma livre são absorvidas no 

estômago da mesma espécie (Wiczkowski & Piskula, 2004).  

A digestão dos fitoestrogénios pode prosseguir no lúmen do intestino delgado e na superfície 

da mucosa onde os produtos finais são absorvidos. O processo de absorção no intestino 
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delgado pode ser dividido em dois tipos: passivo e activo. As agliconas são caracterizadas por 

propriedades hidrofóbicas e são capazes de penetrar através das membranas dos 

enterócitos, células absortivas intestinais, por transporte passivo. A presença de uma 

molécula de glucose na estrutura do flavonóides aumenta a sua hidrófila, limitando a 

absorção por difusão. Existem então, dois mecanismos alternativos que permitem a absorção 

destes compostos glicosados. De acordo com o primeiro mecanismo, as formas conjugadas, 

podem ser hidrolisadas pelas β-glucosidades permitindo assim a sua passagem por difusão. 

O segundo mecanismo permite a absorção de formas glicosadas intactas, através da proteína 

transportadora de sódio-glucose 1 (SGLT1) (Gee et al., 1998, 2000). Em seguida, as formas 

conjugadas são hidrolisadas pelas β-glucosidades presentes no citoplasma das células da 

mucosa do intestino delgado (Wiczkowski & Piskula, 2004). 

Em humanos, os fitoestrogénios que não foram absorvidos no intestino delgado ou que 

retornaram do processo de metabolização do fígado, através da bílis, chegam ao intestino 

grosso onde são modificados pelas bactérias intestinais (Rechner et al., 2002, 2004). 

Também aqui, os fitoestrogénios podem ser hidrolisados pelas β-glucosidases, α-

rhamnosidases e β-galactosidases produzidas pelas bactérias colonizadoras do cólon 

(Rechner et al., 2004), sendo depois absorvidos pela mucosa do intestino grosso (Manach et 

al., 1998; Hollman et al., 1995) ou metabolizados pela flora intestinal (Rechner et al., 2002, 

2004).  

A hidrólise é então o primeiro passo no metabolismo dos fitoestrogénios. As sucessivas fases 

do metabolismo destes compostos hidrolisados incluem: a glucornidação, a metilação, a 

sulfatação e a hidroxilação. Além disso, a enzima catecol-O-metil-transferase presente nas 

células do intestino delgado de ratos, assume um papel importante na metilação do grupo 

hidroxilo do anel catecol C, no caso do fitoestrogénio quercetina (Manach et al., 1998). No 

citoplasma das células do fígado, aparecem também umas enzimas do grupo das 

sulfotransferases que catalisam a conjugação da quercetina com o ácido sulfúrico (Manach et 

al., 1996).  
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2.3. Aparelho Reprodutor e Controlo Endócrino do ciclo ovárico na Égua 

A interacção fisiológica do eixo hipotálamo-hipofisiário-ovárico e uterino é responsável pela 

actividade ovárica cíclica, pelo comportamento sexual da égua e pelo controlo da gestação, 

do nascimento e da lactação. 

 

O aparelho reprodutor externo da égua é formado pela vagina e a vulva. Internamente é 

constituído pelo útero, trompas de falópio e pelos seus cornos uterinos, na extremidade dos 

quais se localizam os ovários. O endométrio, que corresponde à mucosa do útero apresenta 

células epiteliais, mais superficiais e células do estroma, ambas com propriedades de 

secreção de prostaglandinas (Vernon et al., 1981) (fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

                                  

Figura 10 – Células do epitélio e do estroma do endométrio de égua. 

 

Os ovários apresentam a forma de rim e nestes podemos encontrar a fossa ovulatória, 

estrutura particular do ovário da égua, não se verificando a sua presença noutras espécies 

(Ginther, 1992). É dentro desta estrutura que se encontra o córtex, onde os folículos 

ovulatórios sofrem maturação e libertam um óvulo a cada 21 a 23 dias ficando a égua 

receptiva à cobrição e preparada para uma gestação de aproximadamente 11 meses. Mais 

externamente localiza-se a medula, que contem tecido linfático, nervos, vasos sanguíneos, 

tecido fibroso e elástico e células musculares lisas (Marković et al., 2003). O período do ciclo 

estral, estro e diestro tem sido relatado por Ginther (1992) como sendo em média de 21,7 

(19,1 a 23,7), 6,5 (4,5 a 8,9); 14,9 (12,1 a 16,3) dias, respectivamente (fig. 11). 

O funcionamento do sistema reprodutor da égua depende de mecanismos de regulação 

hormonal complexos e organizados a diversos níveis. Além disso, a entrada em ciclicidade 

ovárica é ainda determinada pelo número diário de horas de luz. Sendo a égua uma espécie 

poliéstrica sazonal de dias longos, quando a duração da luz solar começa a aumentar, na 

primavera, esta percepção vai ser captada pela retina e transmite a informação á glândula 

Estroma 

Epitélio 
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pineal para que comece a sintetizar a melatonina. No hipotálamo, a melatonina vai estimular a 

produção da hormona libertadora de gonadotropinas (GnRH) que é enviada para a hipófise 

iniciando-se a síntese de luteoestimulina (LH) e foliculoestimulina (FSH). As gonadotropinas 

são enviadas aos ovários onde, a FSH vai estimular o crescimento e a maturação dos 

folículos ováricos e a LH a sua ruptura com ovulação e posterior transformação em corpo 

lúteo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Ciclo éstrico da égua. 

Fonte:http://veterinarynews.dvm360.com/dvm/data/articlestandard//dvm/092006/310025/i1_t.jpg 

 

A fase de estro ou fase folicular é caracterizada pela presença de um folículo com mais de 

35mm de diâmetro (Ginther, 1992) no ovário, onde são produzidos elevados níveis de 

estrogénios. Os estrogénios são produzidos ao nível da teca interna das células foliculares, 

verificando-se a sua máxima concentração imediatamente antes da ovulação, altura em que 

os folículos atingem maior tamanho (folículo de Graaf) e são libertados para a corrente 

sanguínea encontrando os seus receptores nas paredes do útero, actuando a este nível, 

provocando o aumento do endométrio.  

Seguidamente à ovulação, que ocorre cerca de 24 a 48 horas antes do fim do estro e do seu 

comportamento característico, ocorre a transformação dos elementos residuais do folículo em 

corpo lúteo. Este é constituído por dois tipos de células: as células lúteas grandes e as células 

lúteas pequenas (Niswender et al., 2000). O CL garante a secreção da progesterona de modo 

a que se mantenha um endométrio viável para receber o embrião até que esta produção seja 

feita pela placenta. Segundo Roberto da Costa et al. (2008), a determinação da fase do ciclo 

éstrico na égua pode ser feita pela medição plasmática dos níveis de progesterona, assim 

http://veterinarynews.dvm360.com/dvm/data/articlestandard/dvm/092006/310025/i1_t.jpg
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como a presença e tamanho dos folículos e CL da seguinte forma: (i) fase folicular 

caracterizada por níveis de progesterona <1 ng/mL e ausência de CL; (ii) inicio da fase lútea 

com níveis crescentes de progesterona e presença de corpo hemorrágico; (iii) fase lútea 

média associada a níveis de progesterona >6 ng/mL e folículos com 15-20 mm de diâmetro; 

(iv) fase lútea final caracterizada por níveis de progesterona entre 1-2.5 ng/mLe folículos com 

30-35 mm de diâmetro. Se não houver fecundação do óvulo e gravidez, o CL começa a 

regredir após um período de 14 dias (luteólise), sendo gradualmente substituído por uma 

estrutura conhecida como o corpo albicans, em consequência do aumento de produção da 

PGF2α. O período de duração do CL corresponde ao diestro. A maioria das éguas no 

hemisfério norte encontra-se em fase de anestro entre o Outono e a Primavera, altura em que 

não há qualquer actividade cíclica. 

 

2.3.1. Papel das prostaglandinas 

O estabelecimento e manutenção de gestação em animais domésticos requerem interacções 

entre o concepto e o sistema materno. Essas interacções são essenciais para a manutenção 

do CL, desenvolvimento do embrião e placenta, regulação da actividade secretora do 

endométrio uterino, transporte placentário de nutrientes e gases, regulação do fluxo 

sanguíneo uterino, regulação imunológica do feto, estimulação e desenvolvimento das 

glândulas mamárias maternas e vários outros efeitos sobre a fisiologia e endocrinologia 

maternal e do embrião (Bazer & First, 1983). Assim, a regressão precoce do CL pode causar 

insucesso da gestação na fase embrionária (Hafez, 2000). Outro dos problemas muito 

frequentes é a persistência do CL em éguas não gestantes, impedindo o regresso ao estro e 

uma nova ovulação. England (2005) refere que um dos tratamentos usados para terminar a 

fase lútea é a administração de PGF2α comprovando que, em média, estas regressam á 

ciclicidade em 5-7 dias após o tratamento. No entanto estão também referidos diversos 

efeitos secundários decorrentes da administração de prostaglandinas exógenas, 

nomeadamente espasmos, cólicas (devido ao aumento da mobilidade gastrointestinal), 

dispneia, descoordenação, hipertermia e hiperglicémia.  

Aquando da ligação do estradiol aos receptores localizados nas células do estroma e epitélio 

endometrial inicia-se o processo de biosíntese das prostaglandinas endometriais, que actuam 

localmente e no corpo lúteo (Lauderdale, 1974). As prostaglandinas foram descobertas em 

1930 com os trabalhos de Kurzrok e Lieb, que descreveram os efeitos que o sémen humano 

exerce sobre o miométrio. Em 1935, Von Euler, foi o primeiro a identificar o princípio activo 

responsável por tais acções, denominando-o de prostaglandina, ao acreditar que a sua 
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síntese era unicamente realizada na próstata. Mais tarde, investigadores do Instituto 

Karolinska de Estocolmo, separaram a primeira prostaglandina (PGF2α) na forma pura 

cristalina, a partir de vesículas seminais de carneiros e em 1962 conseguiram estabelecer sua 

estrutura química. Assim, estabeleceram que as prostaglandinas são ácidos gordos 

hidroxilados não saturados de 20 carbonos, com um anel ciclopentano no C8 – C12. 

Quimicamente, são parte de um grupo chamado eicosanóides. Estes compostos têm sido 

muito difíceis de estudar, pois os níveis sanguíneos são geralmente muito baixos, embora em 

certas condições pareçam ser elevados, como no parto. 

As prostaglandinas derivam do ácido gordo araquidónico (AA). Este é libertado das 

membranas celulares através da acção da fosfolipase-A2 (PLA2G4). A transformação inicial 

do AA envolve oxigenação e ciclização de um endoperóxido intermediário instável, a 

prostaglandina G2 (PGG2), por enzimas ciclo-oxigenases, (PTGS-1 e PTGS-2) (Marnett, 2000) 

originando a prostaglandina-H2. As PTGS co-existem em duas isoformas que diferem tanto 

em distribuição pelos tecidos como na regulação da sua expressão. A enzima PTGS-1 está 

geralmente envolvida nas funções fisiológicas, sendo no entanto constitutiva e não variando a 

sua expressão, enquanto que a PTGS-2 participa em processos patológicos induzidos por 

factores de crescimento, oncogénios, carcinogénios, ésteres promotores de tumores, estando 

também presente nos processos inflamatórios (Sales & Jabbour, 2003). No entanto, no caso 

do endométrio e fisiologia reprodutiva é a PTGS-2 que intervém nesta síntese (McKinnon et 

al., 1993). Posteriormente, a PGH2 é transformada, através de várias vias metabólicas em 

diferentes tipos de prostaglandinas dependendo do tecido ou órgão celular em que ocorre a 

sua síntese. Dentro destas encontram-se as prostaglandinas associadas aos processos 

reprodutivos, nomeadamente a PGE2 e a PGF2α sintetizadas pela acção das enzimas 

prostagladina-E-sintase (PGES) e prostagladina-F-sintase (PGFS), respectivamente (Okuda 

et al., 2002). A PGE2 pode ainda ser convertida em PGF2α pela acção da enzima E2-9-ceto 

reductase (Watanabe, 2002) (fig. 12). 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Vias de síntese das prostaglandinas. Fonte: http://qjmed.oxfordjournals.org/content/95/5/267.full 

http://qjmed.oxfordjournals.org/content/95/5/267.full
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Cabe mencionar as prostaglandinas G2 e H2, que na realidade são os metabolitos 

intermediários entre o AA e as prostaglandinas primárias, compostos de vida muito curta 

(somente vários segundos), que rapidamente se transformam em prostaglandinas primárias. 

Destas derivam outros dois compostos por vias metabólicas distintas das que formam as 

prostaglandinas primárias, que são o tromboxano A2 e a prostaciclina, também denominada 

prostaglandina X2 ou prostaglandina I2. O tromboxano A2 caracteriza-se por estimular a 

agregação plaquetária assim como a vasoconstrição. Este é libertado pelos trombócitos, 

ainda que tenha sido encontrado nos pulmões, baço, cérebro, leucócitos polimorfonucleares e 

granulomas de inflamação. É um composto lábil que rapidamente se transforma num derivado 

mais estável, denominado  tromboxano B2 (Raz et al., 1976). Após a biosíntese, os 

prostanóides são transportados para o exterior da célula por um transportador de 

prostaglandinas (PGT). Existem 8 tipos diferentes destes transportadores codificados por 

diferentes genes (Sales & Jabbour, 2003).    

Tanto a PGE2 como a PGF2α desempenham um papel fundamental na regulação do corpo 

lúteo: a PGE2 é luteotrófica e garante a manutenção do CL durante a gestação (Asselin et al., 

1997) até à formação da placenta mantendo os níveis elevados de progesterona como 

demonstrado por Pratt et al. (1977). Por outro lado, a PGF2α é luteolítica promovendo a 

regressão do CL e o início de um novo ciclo éstrico na ausência de gestação, em animais 

domésticos como bovinos, ovinos e equinos (Oxender et al., 1975). Foi demonstrado um 

aumento das concentrações plasmáticas desta hormona 14 dias após a ovulação (McKinnon 

& Voss, 1993). Na égua, o CL apresenta uma afinidade maior para a PGF2α quando 

comparado com outras espécies, sendo contudo possível que outros tecidos além do útero 

possam contribuir para a formação de prostaglandinas na luteólise. É também sabido que 

nesta espécie, na fase inicial do corpo lúteo (CL inicial), predomina a secreção de PGE2 

(Watson & Sertich, 1990). 

Após entrada em circulação, a PGF2α é metabolizada principalmente nos pulmões, mas 

também no fígado e rim, resultando o seu principal metabolito, a 15-ceto-desidro-PGF2α 

(PGFM). Enquanto a meia-vida de PGF2α no plasma é extremamente curta (<1 minuto), a 

meia-vida do metabolito dura cerca de 5 minutos, não tendo a PGFM efeito luteolítico 

(Handlera et al., 2004). Também a semi-vida da PGE2 é muito curta, durando apenas 30 

segundos no sistema cardiovascular (Watzer et al., 2009).  

Os diversos efeitos associados à libertação de PGE2 podem ser explicados em parte pela 

existência de quatro receptores, designados EP1, EP2, EP3 e EP4, e ainda pela 

heterogeneidade de associação entre os mesmos na cascata intracelular de transdução de 

sinal. Dos quatro receptores, o EP3 e o EP4 são os que apresentam maior afinidade de 
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ligação (Abramovitz et al., 2000). A interacção da PGE2 com o receptor EP1 provoca a 

mobilização de cálcio intracelular e de inositol trifosfato (IP3) e a activação dos EP2 e EP4 

induz um aumento da acumulação do cAMP (adenosina difosfato cíclica), ambos 

intervenientes na sinalização celular. Existem várias variantes para o receptor EP3, cada uma 

delas associada a uma via de sinalização diferente. Destas pode resultar um efeito positivo ou 

negativo no cAMP ou na mobilização de cálcio intracelular e IP3, dependendo da variante 

activada e do tipo de célula envolvida (Narumiya et al., 1999). No útero, a estimulação dos 

receptores EP2 e EP4 induz um efeito relaxante enquanto a estimulação do EP1 tem um efeito 

contráctil. 

A PGF2α apresenta afinidade para um único receptor, FP, originalmente clonado a partir de 

DNA complementar (cDNA) de tecidos humanos como o rim, o útero e a placenta (Abramovitz 

et al., 1994). Existem duas variantes para este receptor, denominadas FPA e FPB, 

identificadas pela primeira vez em ovelhas (Pierce et al., 1997). Ambas as isoformas do FP 

estão associadas à activação da sinalização pela fosfolipase C, seguida da activação da 

proteína cinase C com aumento de IP3 e de Ca2+ intracelular. Tal aumento faz com que a 

activação deste receptor tenha um efeito contráctil à semelhança do EP1 (Narumiya et al., 

1999). 

 As prostaglandinas têm também um papel importante na angiogénese, apoptose e 

proliferação celular nomeadamente das células do endométrio (Sales & Jabbour, 2003). Além 

disso, está já estudado que as prostaglandinas promovem a libertação de LH, prolactina, 

hormonas de crescimento, hormona adrenocorticotrópica (ACTH), ocitocina e estão 

envolvidas nos processos de ovulação e transporte de gâmetas pela contracção do oviducto, 

assim como no parto ou aborto pelo seu papel na contracção do miométrio. No entanto sabe-

se que as prostaglandinas actuam também em diversos tecidos e possuem variados efeitos, 

por exemplo no sistema cardiovascular, gastrointestinal, respiratório, rins e uretra, sistema 

nervoso central e nervos periféricos (Lauderdale, 1974).  

 

2.3.1.1. Ações biológicas das prostaglandinas no ciclo éstrico 

2.3.1.1.1. Ovulação 

As prostaglandinas podem intervir também  num grande número de fenómenos biológicos na 

fisiologia da reprodução, como ocorre na libertação de um oócito maduro. Foi já demonstrado 

em várias espécies o aumento de PGE2 folicular nas horas que precedem a ovulação (El-

Nefiawy, 2005), estabelecendo-se assim uma relação entre a produção desta hormona e a 

formação do CL. Tsafrifi et al. (1973) conseguiram provocar a ovulação mediante injecção de 
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PGE2 em ratas, nas quais se havia bloqueado a libertação da onda pré-ovulatória de LH 

demonstrando a acção da PGE2 como um potente fator luteotrófrico. Quando ocorre a 

ovulação, a parede do folículo torna-se gradualmente mais espessa devido à hipertrofia e 

hiperplasia das células da granulosa.  

Também é possível que as prostaglandinas da série E participem da regulação da função 

folicular, por exemplo é possível que a PGE2 atue do mesmo modo que as gonatropinas 

hipofisárias em certas fases do desenvolvimento folicular e/ou até completar sua ação em 

outras (Armstrong, 1981). Estas podem ter importância na regulação dos estados mais 

precoces de diferenciação folicular, antes que apareçam receptores para as gonatropinas. 

Assim, a PGE2 produzida pelas células da teca interna pode difundir-se através da membrana 

basal e induzir a formação de receptores para o FSH e portanto, ser responsável pela 

capacidade de responder ao FSH dos folículos imaturos. Também é possível que as 

prostaglandinas difundam curtas distâncias através do estroma do ovário provavelmente 

colaborando com o início do crescimento de um novo grupo de folículos. Segundo Armstrong 

(1981), as prostaglandinas devem ser levadas em consideração como factores intraovários de 

origem folicular, envolvidas no controlo do crescimento do folículo não proliferativo, sendo por 

outro lado as hormonas hipofisárias as principais reguladoras do desenvolvimento folicular.  

 

2.3.1.1.2. Luteólise 

Na formação do CL, as células da granulosa proliferam rapidamente preenchendo a cavidade 

formada. O corpo lúteo secreta progesterona, que inibe a manifestação de cio e ovulação. No 

fim desta fase, caso a égua não esteja gestante, o corpo lúteo é espontaneamente destruído. 

Segue-se a isso, em virtude da ausência de progesterona e a um aumento na quantidade de 

estradiol que induzirá o pico de LH, um rápido desenvolvimento final do folículo pré-ovulatório 

e sua maturação, resultando em cio e ovulação. A regressão do corpo lúteo durante o ciclo 

éstrico depende de aumentos de PGF2α. Babbock, em 1966, foi o primeiro a sugerir que uma 

prostaglandina seria a substância secretada pelo útero e que provocaria a luteólise. Mais 

tarde comprovou-se que a injecção de PGF2α, em ratas, provocava uma marcada diminuição 

na progesterona e que a PGF2α seria um factor luteolítico também em ovinos e bovinos. No 

período médio do ciclo, os folículos secretam estradiol, que estimula a síntese de receptores 

de ocitocina no endométrio. O corpo lúteo secreta ocitocina que actua sobre as células 

glandulares do endométrio e estimula a secreção de PGF2α. Então, segue-se a lise do corpo 

lúteo com a subsequente queda dos níveis de progesterona. Ocorre a ovulação do folículo 

pré-ovulatório e inicia-se um novo ciclo. Na fêmea gestante o número de receptores para 

ocitocina no endométrio é mais baixo e a libertação de PGF2α pelo endométrio é mais 
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reduzida, em resposta à ação da ocitocina exógena, havendo a persistência do corpo lúteo, 

estrutura fundamental para a manutenção da gestação (Pate & Townson, 1994).  
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2.4. Técnicas Laboratoriais  

2.4.1. Identificação dos fitoestrogénios 

Os fitoestrogénios encontram-se normalmente nas plantas frescas, sendo sensíveis ao corte 

e aos tratamentos de elevadas temperaturas utilizados na desidratação, deteriorando-se 

rapidamente e favorecendo o aparecimento de formas livres não glicosadas, conduzindo, 

aparentemente, à perda de actividade estrogénica (Bickoff et al., 1960). Deste modo, o seu 

isolamento e quantificação devem ser feito logo após o corte ou em pastagem 

adequadamente conservada por liofilização.    

Os métodos de quantificação de fitoestrogénios são diversos e dentro destes consideram-se 

dois tipos: os que usam separação cromatográfica e os que não usam. Nos primeiros 

incluem-se a cromatografia em fase gasosa (GC), a cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC) e a electroforese capilar (EC). Os segundos incluem testes como ELISA (enzyme-

linked immunosorbent assay), RIA (radioimmunoassay) e FIA (fluoroimmunoassay) (Martin, 

2009).  

 

2.4.2. Quantificação de prostaglandinas 

Um dos métodos de identificação e quantificação de proteínas é o método ELISA (Enzyme-

linked immunosorbent assay). Este método tem por base a ligação antigénio-anticorpo e 

permite detectar a presença de proteínas alvo numa amostra de plasma sanguíneo, urina ou 

outros recorrendo à utilização de anticorpos contra a proteína a identificar. Normalmente é 

usada uma placa de superfície inerte com poços onde serão adsorvidos os antigénios alvos. 

A superfície é então tratada com o anticorpo primário específico que se vai ligar à proteína de 

interesse. Seguidamente, o produto é tratado com anticorpos secundários (anti-PGF2α; anti-

PGE2, entre outros) que possuem uma enzima acoplada (horseradish peroxidase) e que irá 

produzir uma substância corada quando se liga ao anticorpo primário. Adiciona-se o substrato 

de ligação para a enzima produzir a substância corada medindo-se a intensidade da cor da 

superfície, num espectrofotómetro a 450 nm. Assim pode-se quantificar e verificar a presença 

das prostaglandinas e efectuar a sua quantificação. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Enzima
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2.4.3. Culturas de Células 

A cultura de células é, hoje em dia, uma técnica muito usada em diferentes disciplinas desde 

a ciência básica das células e biologia molecular evoluindo rapidamente para o campo da 

biotecnologia. Esta técnica permite que células removidas de tecido animal continuem a 

crescer e a dividir-se se suplementadas com os nutrientes necessários e em boas condições 

ambientais, tais como temperatura, pressão osmótica e pH. Assim, as células passam a 

existir como unidades únicas sendo capazes de se dividir por mitose e permitir à população 

continuar a crescer (Butler, 2004). Esta metodologia in vitro apresenta, tanto do ponto de vista 

ético, como económico, inúmeras vantagens. O controlo das variáveis em estudo representa 

um grande benefício quando se pretende estudar funções ao nível celular. A lista de 

diferentes tipos de células que podem ser cultivadas é extensa e inclui células de tecido 

conjuntivo, ósseo, muscular, epitelial (fígado, pulmões, cardíaco), nervoso, endócrino e 

tumoral (Freshney, 1989). As culturas de células permitiram também fornecer os meios para 

definição de todo o genoma humano e investigar vias intra e intercelulares de sinalização que 

regulam a expressão dos genes (Masters, 2000).  

Para implementação da cultura de células, o tecido é inicialmente fragmentado e dividido em 

células individuais por processos como: a ruptura física, a digestão enzimática ou o 

tratamento com quelantes. Após este processo, as células são colocadas em meios de cultura 

que promovem as condições físicas e químicas requeridas pelo tecido. Culturas deste tipo 

são chamadas culturas primárias. Em culturas de células animais, os meios de cultura 

podem ser suplementados com substâncias naturais tais como o soro (Paul, 1975). Estas 

condições de cultura de células terão que assegurar uma constante renovação, maturação e 

proliferação das células (Masters, 2000). 

As culturas de células contêm normalmente apenas um tipo de célula. No entanto podem 

aparecer culturas mistas em que um tipo de células tende a predominar. É o caso das 

culturas de células epiteliais do endométrio ou do estroma em que as células do estroma 

predominam sobre as epiteliais. Além disso, durante a propagação celular, um tipo de célula 

precursora tende a predominar, ao invés de uma célula diferenciada. Por isso, uma linha 

celular pode parecer ser heterogénea. Além disso, a heterogeneidade da cultura pode 

também resultar também do facto de existirem vários tipos de células em cultura. Os únicos 

factores unificadores são as condições do meio e do substrato, assim como a predominância 

de um ou de outro tipo de célula. Factores nutricionais, como o soro, os iões Ca2+, as 

hormonas, a interacção entre as células, a matriz e a densidade da cultura podem afectar a 

diferenciação celular e a proliferação. Por isso, é essencial não só para definir a linhagem de 

células pretendida, mas também para caracterizar e estabilizar o estadio de diferenciação, por 
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meio do controle densidade de células e o ambiente nutricional e hormonal para obter uma 

população uniforme, que irá responder de forma reprodutível para determinados estímulos 

(Masters, 2000). 

Existem inúmeros motivos para cultivar células in vitro. Através desta técnica é possível 

investigar aspectos da fisiologia e da bioquímica das células, tais como as vias metabólicas 

aplicando determinados substratos e analisando os produtos resultantes. É também possível 

testar os efeitos de determinados componentes em tipos de células específicas, tais como 

metabolitos, hormonas ou factores de crescimento. Além disso, é possível averiguar a 

toxicidade ou mutagenicidade de tais componentes para a cultura (Butler, 2004).  

 

2.4.4.  Polymerase Chain Reaction (PCR) 

A técnica de PCR (polymerase chain reaction - reacção em cadeia pela polimerase) baseia-se 

no processo de replicação de DNA que ocorre in vivo. Durante o PCR são usadas elevadas 

temperaturas de forma a separar as moléculas de DNA em duas cadeias simples, permitindo 

então a ligação de oligonucleótidos iniciadores (primers). Para amplificar uma determinada 

região são necessários dois primers complementares das sequências que iniciam o fragmento 

de DNA a amplificar, nos seus terminais 3', de modo a permitir a actuação da DNA polimerase 

durante a síntese da cadeia complementar, usando como molde cada uma das duas cadeias 

simples constituintes do DNA a amplificar. Para realizar PCR são necessárias pequenas 

quantidades do DNA alvo, um tampão salino contendo a enzima polimerase, primers, os 

quatro desoxirribonucleotidos fosfatados (dNTPs) constituintes do DNA e o cofactor Mg2+ que 

regula a função da enzima, uma vez que os dNTPs reduzem a fidelidade da polimerase 

(Bustin, 2000). Esta mistura é submetida a vários ciclos de amplificação que consistem em 3 

fases (Mackay, 2004): Desnaturação térmica, Annealing e Extensão. 

No final do primeiro ciclo da PCR, encontramos duas novas cadeias de DNA idênticas à 

original. O processo envolvendo estes três passos, pode ser repetido várias vezes (25 a 30 

ciclos) sendo possível aumentar, em cada ciclo, duas vezes a concentração de DNA pré-

existente. 

Este processo executa-se num termociclador, um equipamento que controla automaticamente 

e alterna as temperaturas durante períodos programados de tempo para o número apropriado 

de ciclos de PCR (geralmente entre 30 e 40 ciclos). O produto de PCR pode ser visualizado 

após electroforese em gel de agarose e o seu tamanho pode ser estimado por comparação 

com padrões lineares de DNA.  

http://www.e-escola.pt/topico.asp?id=226
http://www.e-escola.pt/topico.asp?id=372


28 
 

2.4.4.1. PCR em tempo real 

A técnica de PCR em tempo real (RT-PCR) é uma variação quantitativa do PCR que mede a 

quantidade de cDNA ou mRNA (após transcrição reversa) numa amostra (Huggett et al., 

2005). Esta técnica é geralmente utilizada para determinar a expressão do mRNA de um gene 

em determinadas condições, tais como a estimulação de células com uma substância 

conhecida e comparar com uma amostra controlo. A eficiência deste método é próxima de 

100% uma vez que a cada ciclo dá o dobro da quantificação do produto. Esta quantificação é 

feita medindo o número de ciclos necessários para o sinal fluorescente atingir um certo limiar. 

Este número de ciclos é proporcional ao número de cópias do modelo na amostra (Logan et 

al., 2009). 

Os equipamentos utilizados na realização de RT-PCR associam um termociclador a um leitor 

de fluorescência capaz de medir a luz proveniente de uma reacção de amplificação. Esta 

metodologia utiliza os mesmos reagentes de uma reacção de PCR convencional acrescido de 

fluorocromos intercalados em cadeias de cDNA (SybrGreen) ou presentes em sondas de 

hibridação específicas (TaqMan), entre outros. Na presença de produto amplificado, os 

fluorocromos, excitados por uma fonte de luz, normalmente laser, emitem um sinal 

proporcional à quantidade de produto sintetizado que, por sua vez, é proporcional à 

quantidade inicial de sequências alvo presentes da reacção de amplificação do PCR. Estes 

sinais são detectados por um sistema óptico e analisados por um software específico. A parte 

mais importante de um processo de RT-PCR é o isolamento e purificação do RNA antes do 

inicio da experiência (Dorak, 2006). 
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3. Materiais e Métodos 

 

3.1. Ensaios in vivo 

Neste estudo, foram realizados dois ensaios experimentais in vivo em éguas Lusitanas 

alfeiras. No primeiro ensaio as éguas estavam em regime semi-extensivo em pastagens 

constituída por uma mistura de gramíneas e leguminosas. O objectivo deste primeiro ensaio 

foi avaliar se os fitoestrogénios presentes na pastagem eram detectados no plasma dos 

animais. Paralelamente foi realizado outro ensaio com éguas estabuladas em que se utilizou 

um regime formulado com quantidades crescentes de luzerna desidratada para averiguar 

quanto tempo após a ingestão, os fitoestrogénios presentes nos alimentos entram na corrente 

sanguínea. Deste modo foram recolhidas amostras de todos os alimentos ingeridos pelos 

animais, incluindo pastagem, feno, palha de trigo e alimento composto para determinação e 

quantificação dos fitoestrogénios e foram feitas colheitas de sangue para determinar a 

presença destes no plasma sanguíneo. 

 

3.1.1. Éguas Regime Semi-Extensivo 

3.1.1.1. Recolha de sangue e alimentos 

Foram utilizados dois grupos de éguas Lusitanas alfeiras criadas em regime semi-extensivo 

suplementadas com feno e alimento composto, na região da Azambuja e suplementadas 

apenas com concentrado na Coudelaria Alter Real em Alter do Chão. Durante os meses de 

Novembro de 2010 a Março de 2011 procedeu-se à recolha mensal de amostras de sangue 

em 14 éguas para análise e quantificação dos fitoestrogénios (n=6 na Azambuja e n=8 em 

Alter). O sangue (10 mL/égua) foi recolhido da veia jugular para tubos heparinizados 

(monovettes®, Sarstedt, Numbrecht, Germany) e transportado em gelo para o laboratório. O 

plasma obtido por centrifugação do sangue foi armazenado a -20ºC. Foram também obtidas 

amostras dos alimentos que constituíam a dieta das éguas (pastagem, feno e alimento 

composto). As amostras de pastagens foram obtidas aleatoriamente, através do método do 

quadrado (1m2), em pontos específicos da parcela de modo a obter amostras significativas de 

toda a pastagem. As amostras foram pesadas, congeladas a -80ºC e finalmente liofilizadas. 

Nos dois locais, o pastoreio é realizado em pastagens permanentes de sequeiro constituídas 

por uma mistura de gramíneas e leguminosas, maioritariamente trevos. Também o feno, 

utilizado na Azambuja, era composto pela mesma mistura. Quanto ao alimento composto, as 

éguas da Azambuja foram alimentadas com 2,5 Kg/dia e as éguas Alter Real com 3 kg/dia de 

alimentos compostos comerciais cujas composições se encontram em anexo (Anexos 1 e 2). 
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3.1.2. Éguas em regime de estabulação 

3.1.2.1. Animais e Maneio Geral 

No segundo estudo, foram utilizadas 6 éguas Lusitanas alfeiras, em regime de estabulação, 

na Escola Superior Agrária de Coimbra. Estas foram submetidas a um regime alimentar 

controlado durante 14 dias (Março de 2011), no qual se introduziu, gradualmente, uma 

quantidade crescente de luzerna desidratada até cerca de 1/3 do total do alimento composto 

distribuído diariamente. Foram igualmente contabilizadas e ajustadas as quantidades de 

alimento ingerido, incluindo a palha de trigo e foram recolhidas amostras com as diferentes 

percentagens de luzerna assim como de sangue para determinação dos fitoestrogénios. Além 

disso todos os animais foram pesados para inclusão no respectivo escalão de peso. 

 

3.1.2.2. Regime Alimentar base 

As éguas utilizadas no segundo ensaio foram alimentadas com 3 kg de alimento composto, 

repartidos em duas refeições por dia (anexo 3) e com 8 kg de palha de trigo, cujo valor 

nutritivo foi calculado através das tabelas do sistema francês de valorização de alimentos 

(INRA, 1990). O valor nutritivo da palha de trigo foi calculado através das Tabelas de Valor 

Alimentar (ISA, 1982) e o valor da luzerna desidratada através das tabelas de composição e 

valor nutritivo das matérias-primas destinadas aos animais de produção (INRA-AFZ, 2002). 

Pelas tabelas do INRA foram também estimadas as necessidades dos animais para os 

diferentes escalões de peso, idades e intensidade de trabalho (Anexo 4) e ajustadas as 

quantidades de alimento da dieta (alimento composto e palha de trigo), para posterior 

introdução da luzerna desidratada. 

 

3.1.2.3. Introdução da luzerna 

Inicialmente as éguas foram sujeitas a um período de habituação a camas de aparas de 

madeira para garantir que estas não se alimentassem da mesma e para estabilização das 

quantidades de alimento composto e palha de trigo ingeridas (3 dias). Ao fim destes 3 dias foi 

realizada uma colheita de sangue (dia 0), 30 minutos antes da ingestão do alimento composto 

e de hora a hora após a ingestão do mesmo até às 4 horas, para obtenção dos valores de 

controlo. Seguidamente, durante 3 dias (dias 1, 2 e 3) procedeu-se à introdução de 250g de 

luzerna desidratada no regime habitual das éguas, substituindo parcialmente e de modo 

progressivo parte do seu alimento composto. Durante o restante período experimental 
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introduziram-se as seguintes quantidades de luzerna: 3 dias com 500g (dias 4, 5 e 6), 3 dias 

com 750g (dias 7, 8 e 9), 5 dias com 1 kg (dias 10, 11, 12, 13 e 14) (Anexo 5). 

 

3.1.2.4. Recolha de amostras de sangue 

Ao 4º e 5º dias de alimentação com 1 kg de luzerna incluído na dieta base (dias 13 e 14 do 

ensaio), foram efectuadas colheitas de sangue através de um cateter colocado na veia 

jugular: (i) 30 minutos antes da ingestão de alimento, (ii) e de meia em meia hora após a 

ingestão até 4 horas. Daí em diante foram feitas colheitas de hora a hora até às 8 horas (fig. 

13).  

 

Figura 13 – Esquema de recolha das amostras de sangue 

 

3.2. Tratamento das amostras 

3.2.1. Quantificação do cumestrol e 4’metoxi-cumestrol nos alimentos e no plasma 

sanguíneo das éguas 

As amostras de pastagem, feno, palha de trigo, luzerna e dos três alimentos compostos 

utilizados ao longo do trabalho (ensaios em regime semi-extensivo e de estabulação) foram 

analisadas por HPLC para determinação e quantificação do fitoestrogénio cumestrol e do seu 

metabolito, o 4’metoxi-cumestrol. Também as concentrações de cumestrol e do seu 

metabolito no plasma sanguíneo das éguas foram determinadas por HPLC. As formas não 

conjugadas destes foram determinadas após hidrólise enzimática e extracção. 

 

3.2.1.1. Hidrólise e Extracção do cumestrol 

As amostras de alimentos foram liofilizadas e trituradas. Para extracção do cumestrol, a cerca 

de 0,1g de amostra foi adicionado 1 mL de 80% metanol (MeOH). O procedimento de 

extracção incluiu vortex e sonificação durante 30 segundos (3 vezes). Posteriormente foi 
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realizada uma centrifugação durante 10 minutos a 13200g e a 4ºC. O sobrenadante foi 

recolhido em frascos de 5 mL. Todo o procedimento foi repetido 5 vezes. A hidrólise dos 

fitoestrogénios a compostos não conjugados, agliconas, foi feita através da utilização da 

enzima sulfatase tipo H-1 (Sigma #9626) dissolvida em tampão acético 0,2M (1,91g acetato 

de sódio, 200mL de água desionizada, 0,34 mL de ácido acético 100%). 100µL da mistura 

com a enzima foram adicionados a 100 µL da solução obtida. Foi também adicionado 10 µL 

de fisetina (Sigma # F4043), um flavonóide como padrão interno. Para determinação das 

formas livres de cumestrol, 100µL de tampão acético foram adicionados a 100 µL da mesma 

solução, assim como 10 µL de fisetina. Todas as amostras foram incubadas a 37ºC, durante 1 

hora. O cumestrol, e as suas formas não conjugadas libertadas durante a hidrólise foram 

extraídos desta solução com 1 mL de acetato de etilo. Este procedimento incluiu vórtex das 

amostras durante 1 minuto e sonificação durante 30 segundos (3 vezes). Posteriormente foi 

realizada uma centrifugação durante 5 minutos a 13200g e o sobrenadante foi transferido e 

evaporado com azoto líquido. O procedimento foi repetido duas vezes. Após evaporação do 

acetato de etilo, o resíduo remanescente foi dissolvido com 50µL de 80% MeOH e transferido 

para garrafas de análise no equipamento de HPLC. 

O procedimento de hidrólise e extracção do cumestrol do plasma foi semelhante à extracção 

dos alimentos. A hidrólise foi realizada com 100 µL da mistura enzimática adicionada a 100µL 

de plasma sanguíneo, assim como 10 µL de fisetina e incubados a 37ºC durante 1 hora. 

Também para determinação das formas livres de cumestrol, 100µL de tampão acético foram 

adicionados a 100µL de plasma. A extracção do cumestrol e das suas formas não conjugadas 

do plasma foi realizada com 1 mL de acetato de etilo com o procedimento já descrito. 

 

3.2.1.2. Determinação cromatográfica 

A identificação do cumestrol e metabolito nos alimentos e no plasma foi também feita num 

sistema HPLC (Shimadzu, Japão) acoplado a um sistema MS/MS QTrap 5500 (AB Sciex, 

USA). Todas as determinações cromatográficas foram realizadas a 35ºC, a um caudal de 0,3 

mL/min numa coluna de C18 (Linetex; 2,6 µ; 75 x 3 mm) e com uma injecção automática de 5 

µL. A fase móvel foi composta por uma mistura de solvente A (água + 5 mM de formiato de 

amónio + 0,9% ácido fórmico) e solvente B (acetonitrila + 5 mM de formiato de amónio + 0,9% 

ácido fórmico). Os gradientes foram os seguintes: 30% B, 80% B, 30% B, 30% B nos tempos 

tG = 0, 10, 11, 30 minutos, respectivamente. A identificação foi confirmada por espectrometria 

de massa baseada no método MRM (multiple reaction monitoring) em modo negativo e com a 

utilização dos seguintes pares composto – metabolito: 267,3 – 181,9 e 267,3 – 91. A energia 

de colisão foi -57 e -51 respectivamente. Foram realizadas 3 repetições para cada análise.   
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3.2.1.3. Quantificação do cumestrol e 4’metoxi-cumestrol 

A quantificação do cumestrol e metabolito nos alimentos e no plasma foi realizada num 

sistema HPLC (Dionex, USA) acoplado a um sistema de detecção coulométrica (ESA, USA). 

Todas as determinações cromatográficas foram realizadas a 45ºC, a um caudal de 600 

µL/min numa coluna de C18 (Hypersil Gold; Thermo Scientific; 3 µ; 100 x 3 mm) e com uma 

injecção automática de 5 µL. O potencial foi definido em 400 mV. A fase móvel composta por 

uma mistura de solvente A (água + 0,05% ácido fosfórico) e solvente B (acetonitrila + 0,05% 

ácido fosfórico). Os gradientes foram os seguintes: 10% B, 65% B, 10% B, 10% B nos tempos 

tG = 0, 18, 19, 25 minutos, respectivamente. A curva padrão foi realizada com as seguintes 

concentrações conhecidas de cumestrol: 10 ng/mL; 50 ng/mL; 100 ng/mL; 500 ng/mL; 1000 

ng/mL. Finalmente todos os cromatogramas foram integrados e as áreas comparadas com os 

cromatogramas-padrão.  

 

3.2.2. Determinação da progesterona no plasma para identificação da fase do ciclo 

éstrico das éguas 

Foi determinada a fase do ciclo éstrico em que as éguas se encontravam por quantificação da 

progesterona no plasma através do método ELISA. Segundo Roberto da Costa et al. (2008), a 

determinação da fase do ciclo éstrico na égua pode ser feita pela medição plasmática dos 

níveis de progesterona da seguinte forma: (i) fase folicular caracterizada por níveis de 

progesterona <1 ng/mL; (ii) inicio da fase lútea com níveis crescentes de progesterona; (iii) 

fase lútea média associada a níveis de progesterona >6ng/mL; (iv) fase lútea final 

caracterizada por níveis de progesterona entre 1-2.5 ng/mL. As amostras foram colocadas em 

placas 96-well (Corning, NY, USA) juntamente com solução padrão com concentração de P4 

conhecidas para determinação da curva padrão. Para determinação da P4 foram utilizadas 

concentrações de 100 ng/mL; 50 ng/mL; 25 ng/mL; 12,5 ng/mL; 6,25 ng/mL; 3,125 ng/mL; 

1,56 ng/mL; 0,78 ng/mL; 0,39 ng/mL; 0,19 ng/mL e 0,095 ng/mL. Foi também colocado 

tampão EIA (5,68g Na2HPO4 + 8,50g NaCl + 1000 ml H2O; pH= 7,2) + 0.1% BSA, para o 

ensaio em branco. O ED50 do ensaio foi de 3,125 ng/mL. Foram adicionados 100 µL de 

anticorpo secundário anti-P4 (Sigma; 1:100) e 100 µL da enzima HRP (Sigma; 1:100) para 

detecção da progesterona, preparados com tampão EIA. Após 24 horas, foi adicionado o 

substrato para a enzima (150µL) e as amostras foram incubadas a 37ºC durante 45 minutos. 

Finalmente foram adicionados 50 µL de H2SO4 (2M) para parar a reacção. A absorvância foi 

lida num espectrofotómetro (KHB st-360, Shanghai Kehua Bio-engineering, China) a 450 nm.  
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3.3. Ensaios in Vitro 

3.3.1. Isolamento e cultura de células de endométrio 

Procedeu-se à recolha de úteros de égua no matadouro de Cracóvia, Polónia, para posterior 

isolamento de células epiteliais e do estroma do endométrio. Foi identificada a fase do ciclo 

éstrico por observação morfológica dos ovários e seleccionados os úteros que se 

encontravam na fase lútea inicial (2-5 dias do corpo lúteo). Os úteros foram recolhidos após o 

abate das éguas e colocados em soro fisiológico (0,9% NaCl). Os úteros foram devidamente 

acondicionados a frio e transportados para o laboratório.  

 

3.3.1.1. Isolamento de células epiteliais 

Foi colocado um cateter de polivinil no oviducto e introduzido meio de cultura Dulbecco’s 

Modified Eagle’s medium (DMEM, Sigma, #D8437) suplementado com o antibiótico 

gentamicína (Sigma, #G-1397; 20µg/ml) e 0,1 % BSA (Sigma, #A9056). Esta solução foi 

também suplementada com 2.4 U/ml de dispase (GIBCO 17105-041), 0.005% DNase IV 

(Sigma #D5025-750KU) e 0.05% colagenase I (Sigma #C2674) para digestão dos tecidos. Os 

úteros foram colocados numa solução de PBS e incubados durante 1 hora, a 37,5ºC com 

ligeiro movimento. A suspensão de células obtida da digestão foi filtrada para remover 

resíduos de tecido. O processo foi repetido e as células da primeira e da segunda digestão 

foram colocadas juntas. Cada suspensão foi lavada 3 vezes por centrifugação (10 minutos a 

200x g) com DMEM, suplementado com gentamicina (20µg/ml) e 0.1% BSA e com red blood 

cell lysing buffer (Sigma, #R7757) para remover os eritrócitos. Após a incubação, o útero foi 

cortado e a superfície do endométrio raspada e colocada na solução de digestão. As células 

epiteliais resultantes desta digestão foram filtradas e lavadas 3 vezes por centrifugação (10 

minutos a 200x g) com DMEM suplementado e colocadas com as células já obtidas. O total 

de células obtido foi colocado em suspensão com meio de cultura DMEM suplementado com 

10% FCS (Sigma, #C6278) e 1% de antibiótico/antimicótico (peniclina G, estreptomicina e 

anfotericina B; Sigma, #A5955). Finalmente as células foram colocadas em frascos de cultura 

revestidos com colagénio (Sigma, #CLS430372, Corning cell culture flasks; 6 mL/frasco) a 

37,5º C numa atmosfera húmida de 5% de CO2 (fig. 14). O meio de cultura foi mudado e as 

células lavadas com PBS a cada dois dias.  
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3.3.1.2. Isolamento de células do estroma 

Os úteros foram abertos e as células epiteliais foram removidas mecanicamente e com 70% 

de etanol. A zona do estroma foi separada do miométrio em pedaços de 1mm3 e lavada numa 

solução de soro fisiológico (0,9%NaCl). Seguidamente, o endométrio foi colocado numa 

solução de digestão com 0,005% DNase IV (Sigma #D5025-750KU) e 0,05% colagenase I 

(Sigma #C2674). O tecido foi incubado durante 30 minutos  a 37,5ºC com movimento 

constante. A solução foi filtrada e as células lavadas por centrifugação (10 minutos a 200x g) 

com red blood buffer. O processo foi repedido e as células resultantes foram colocadas em 

solução com as primeiras. O conjunto final de células foi colocado em suspensão com meio 

de cultura DMEM suplementado com 10% fetal calf serum (FCS; Sigma, #C6278) e 1% de 

antibiótico/antimicótico (peniclina G, estreptomicina e anfotericina B; Sigma, #A5955). 

Finalmente as células foram colocadas em frascos de cultura (6 mL/frasco) a 37,5º C numa 

atmosfera húmida de 5% de CO2 (fig. 14). Para purificar a cultura e remover células epiteliais, 

as células foram lavadas e o meio foi mudado 3-4 horas depois. O meio de cultura foi mudado 

e as células lavadas com PBS a cada dois dias.  

 

Figura 14 – Culturas de células epiteliais (A) e do estroma (B) do endométrio da égua. 

 

3.3.2. Tripsinização e passagem das células 

Quando as células atingiram 85% de confluência foi realizada a passagem das células. As 

células epiteliais foram lavadas 2 vezes com PBS para remover o FCS presente na cultura 

(inibe a acção da tripsina). Uma solução de 0,25% tripsina + EDTA foi adicionada (Sigma, 

#T4049; 1mL) e após um minuto a solução foi removida e as células incubadas durante um 

minuto a 37,5ºC. Para parar a reacção e inibir o efeito da tripsina as células foram lavadas por 

centrifugação (7 minutos a 100x g) com meio de cultura DMEM suplementado com 10% fetal 

calf serum (FCS; Sigma, #C6278) e 1% de antibiótico/antimicótico (peniclina G, 

A B 
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estreptomicina e anfotericina B; Sigma, #A5955). O meio de cultura foi substituído por novo 

meio e as células foram adicionadas a placas (24-well para PCR e 96-well para MTT; BioCoat 

collagen cell culture plates) ou a novos frascos com 12,5 cm3 e incubadas a 37,5ºC. Para 

tripsinização das células do estroma foi utilizada uma solução de 0,025% de tripsina e o 

procedimento foi semelhante.  

 

3.3.3. Estimulação das células 

Quando se atingiu 85% de confluência, as células epiteliais e do estroma foram estimuladas. 

Foi removido o meio de cultura e adicionado um meio sem vermelho de fenol para não 

interferir na leitura da absorvância. Este meio de cultura foi preparado com 1L de água 

destilada e 15,6 g de Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham (DME; 

Sigma #2906), suplementado com BSA 0,1% e AA 1%. O pH foi acertado a 7.4 com NaOH e 

o meio foi filtrado. As células foram estimuladas com ocitocina (Sigma, #O4375; 10-7 M, 

controlo positivo), cumestrol (Fluka, #27885; 10-8 M) e estradiol (Fluka, #75262; 10-9 M) (fig. 

15). As concentrações foram escolhidas com base em estudos preliminares, nomeadamente 

a concentração 10-8M para o cumestrol que mostrou ser a que resulta numa maior viabilidade 

das células. Esta escolha foi também feita com base na literatura que indica ser esta a 

concentração normalmente encontrada no plasma sanguíneo de ratos e coelhos (Shemesh et 

al., 1972; Ndebele et al., 2004; Jeng & Watson, 2009).  

 

 

 

 

 

Figura 15 - Esquema de estimulação das células para PCR e doseamento da PGF2α no meio de cultura. 

 

3.3.3.1. Ensaio de viabilidade das células – MTT 

A viabilidade das células epiteliais e do estroma foi determinada pelo método MTT (descrito 

anteriormente em 2.4.3.6.1.), para escolha das doses a utilizar nas estimulações. Em placas 

96-well com células epiteliais e do estroma adicionaram-se 100µL de PBS e 10µL de 

estimulador: ocitocina (10-7 M); cumestrol (10-5 M, 10-6 M, 10-7 M, 10-8 M e 10-9 M) e estradiol 

(10-9 M). Após 24 horas foram adicionados 10 µL de brometo de 3-(4,5-Dimetil-2-tiazolil)-2,5-
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difenil-2H-tetrazóleo (MTT; Sigma TOX1-1KT) preparado com 3 mL de PBS. As células foram 

incubadas durante 4 horas a 37,5ºC e foram adicionados 100 µL de etanol (MTT; Sigma 

TOX1-1KT) para parar a reacção. A leitura da absorvância foi feita num espectrofotómetro 

(KHB st-360, Shanghai Kehua Bio-engineering, China) a 570 nm. A viabilidade das células 

epiteliais e do estroma foi determinada dividindo a média das células tratadas (Atest) pela 

média das células não tratadas (Acontrol). A média dos poços sem células (background) foi 

subtraída à média de todas as experiências. A viabilidade das células foi calculada da 

seguinte forma:  

 Viabilidade das células (%) = 100 × Atest                                 

                                                             Acontrol 
 

 

3.3.4. Quantificação do nível de mRNA das sintases envolvidas na produção da PGF2α 

(PTGS-2 e PGFS) – RT-PCR 

Após colheita dos meios de cultura, a placa foi raspada com 250 µL de TRIZOL (Sigma # 

T9424) para colheita das células e para posterior isolamento de RNA, tendo sido 

armazenadas a -80ºC.  

 

3.3.4.1. Extracção de RNA 

A extracção de RNA total foi efectuada da seguinte forma: adicionaram-se 0,2 mL de 

clorofórmio a cada eppendorf, depois de incubado e homogeneizado a 15-30 ºC durante 5 

minutos. Os eppendorfs foram agitados vigorosamente durante 15 segundos e incubaram-se 

novamente durante 2 a 5 minutos a 15-30 ºC. As amostras foram centrifugadas a 11900g, 

durante 15 minutos a 4ºC. O sobrenadante (RNA) foi transferido para um novo eppendorf. 

Para precipitação e lavagem do RNA adicionaram-se 0,5 mL de isopropanol por mL de 

TRIZOL, 40 µL de CH3COONa 3M por cada 0,5 mL de isopropanol e misturou-se invertendo 

os tubos. Os tubos foram incubados durante 15 minutos a 15-30ºC, centrifugados a 11900g 

durante 15 minutos a 4ºC e o sobrenadante foi removido. O precipitado foi lavado com 1 mL 

de etanol a 70% por mL de TRIZOL. A mistura foi homogeneizada cuidadosamente e 

centrifugada a 15000g durante 10 minutos. Removeu-se o máximo possível de etanol e o 

restante sobrenadante foi evaporado durante 40 minutos na câmara de fluxo laminar em 

tubos cobertos com papel absorvente. O precipitado foi dissolvido com 20 µL de água DEPC 

e incubado a 55-60 ºC durante 10 minutos. O RNA isolado foi armazenado a -80 ºC. Antes de 
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usar, a concentração e qualidade do RNA foram determinadas espectrofotometricamente e 

através de electroforese em gel de agarose. 

 

3.3.4.2. Transcrição reversa e síntese de cDNA 

1 µg de RNA/amostra foi transcrito em cDNA através do kit ThermoScriptRM RT-PCR System 

(Invitrogen) de acordo com as instruções do fabricante. O cDNA foi armazenado a -20 ºC até 

à realização do RT-PCR. 

 

3.3.4.3. PCR em tempo real 

A técnica de RT-PCR foi realizada com um sistema de detecção ABI Prism 7300 usando o 

reagente SYBR Green PCR master mix (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Com 

base em sequências genéticas do GenBank (NCBI) foram desenhados primers para PTGS-2 

e PGFS usando o software Primer Express 3.0 (Applied Byosistems), posteriormente 

sintetizados pela GenoMed (Varsóvia, Polónia). Após estudos preliminares, a beta-actina I 

(ACTB I) foi escolhida como gene “housekeeping”. As sequências de primers, os 

comprimentos dos produtos de PCR esperados e os números de acesso do GenBank estão 

descritos no quadro 3. O volume total de reacção consistiu em 1 µL de cDNA (200 ng), 250 

nM de primer forward e de primer reverse e 10 µL de SYBR Green PCR master mix. O 

procedimento de RT-PCR foi realizado da seguinte forma: desnaturação inicial (10 minutos a 

95 ºC), 40 ciclos de desnaturação (15 segundos a 95 ºC) e annealing (1 minuto a 60 ºC). 

Após a reacção, foram obtidas melting curves por aumentos graduais de temperatura dos 60 

aos 95 ºC para assegurar a amplificação única dos produtos. A especificidade dos produtos 

foi também confirmada por electroforese em gel de agarose a 2%. Os dados obtidos para a 

PTGS-2 e PGFS foram normalizados com base no conteúdo de mRNA da ACTB I. 

 

Quadro 3 - Sequências de primers, comprimentos dos produtos de PCR esperados e números de acesso do 

GenBank utilizados na reacção  
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3.3.5. Doseamento da PGF2α no meio 

De modo a avaliar a resposta à estimulação com cumestrol procedeu-se ao doseamento da 

PGF2α nos sobrenadantes de cultura após 24 horas de incubação. Os meios de cultura foram 

recolhidos e armazenados a -20ºC com 100 µL de EDTA + 1% aspirina (pH 7.3) (Sigma, 

#A2093), para estabilização das prostaglandinas. A quantificação das prostaglandinas no 

plasma das éguas foi feita pelo método ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay). Para 

determinação da PGF2α foram utilizadas concentrações de 50 ng/mL; 25 ng/mL; 12,5 ng/mL; 

6,25 ng/mL; 3,125 ng/mL; 1,56 ng/mL; 0,78 ng/mL; 0,39 ng/mL e 0,19 ng/mL. Foi também 

colocado tampão EIA (5,68g Na2HPO4 + 8,50g NaCl + 1000 ml H2O; pH= 7,2), 0.1% BSA e 

500 µL EDTA, para o ensaio em branco. O ED50 do ensaio foi de 3,125 ng/mL. Foram 

adicionados 100 µL de anticorpo secundário anti-PGF2α (1:1; Sigma) e 100 µL da enzima HRP 

(horseradish peroxidase) para detecção da prostaglandina, preparados com tampão EIA. 

Após 24 horas, foi adicionado o substrato para a enzima (150µL) e foi incubado a 37ºC 

durante 45 minutos. Finalmente foram adicionados 50 µL de H2SO4 (2M) para parar a 

reacção. A absorvância foi lida num espectrofotómetro (KHB st-360, Shanghai Kehua Bio-

engineering, China) a 450 nm. Os coeficientes intra- e inter-ensaios foram respectivamente 

2,6% e 5,3%.  

 

3.4. Análise estatística 

Os dados relativos aos ensaios in vivo e à estimulação das células in vitro com produção de 

prostaglandinas foram submetidos a uma análise de variância seguidos de testes de 

comparação múltipla (GraphPad Prism versão 5; San Diego; USA). Os dados da 

quantificação relativa de mRNA foram previamente analisados através do Real-time PCR 

Miner algorithm. 
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4. Apresentação de resultados 

 

4.1. Ensaios in vivo 

4.1.1. Éguas em regime semi-extensivo 

4.1.1.1 Cumestrol e metabolito na pastagem 

Após a quantificação do cumestrol nas amostras das pastagens consociadas implantadas nas 

coudelarias da Azambuja e de Alter, verificou-se uma diminuição ao longo do ciclo vegetativo 

(p<0,01) (fig. 16).  

 

 

Figura 16 – Quantificação do cumestrol na pastagem da Azambuja (A) e de Alter (B) ao longo do período 

estudado. Os valores reportados correspondem a valores médios. 

 

Foi também identificado cumestrol nos alimentos compostos fornecidos às éguas em ambas 

as coudelarias, nomeadamente 9,99 nmol/kg MS na Azambuja e 5,54 nmol/kg MS em Alter 

Real. Também no feno utilizado na coudelaria da Azambuja foram identificados valores de 

cumestrol de 2,44 nmol/kg MS. 

Em relação ao metabolito 4’metoxi-cumestol, foi encontrado nestas pastagens o mesmo 

padrão de evolução do cumestrol tendo sido identificadas concentrações decrescentes ao 

longo do ciclo vegetativo. O metabolito decresceu de Dezembro para Fevereiro (p<0,001) e 

até Março (p<0,01) no caso de Alter (fig. 17).  

 

a 

b 

b 

A B 
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Figura 17 – Quantificação do 4’metoxi-cumestrol na pastagem da Azambuja (A) e de Alter (B) ao longo do período 

estudado. Os valores reportados correspondem a valores médios.  

 

4.1.1.2 Cumestrol e metabolito no plasma sanguíneo 

Através da quantificação das formas conjugadas de cumestrol, obtida por digestão enzimática 

das amostras, verificou-se que, tanto nas éguas da região da Azambuja (n=6) como nas 

éguas da coudelaria de Alter (n=8) houve uma diminuição das formas conjugadas de 

cumestrol no plasma das éguas ao longo do ciclo vegetativo da pastagem. Em relação ás 

éguas da Azambuja, houve uma diminuição significativa de Novembro para Janeiro (p<0,001), 

valor que se manteve igual até Março. No caso das éguas de Alter, apenas se verifica uma 

diferença significativa de Dezembro para Março (p<0,001) (fig. 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18 – Quantificação das formas conjugadas de cumestrol no plasma sanguíneo das éguas da região da 

Azambuja (A) e da coudelaria de Alter (B). Os valores reportados correspondem a valores médios ± SEM.  

 

A 
B 

a 

b 

c 

b 
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Paralelamente, foram quantificadas as formas livres de cumestrol em circulação resultantes 

do processo digestivo das éguas e que não foram, aparentemente, reconjugadas no fígado. 

Estas são as únicas capazes de se ligar aos RE, tendo um papel activo no organismo. Da 

mesma forma, em relação às formas livres, nas éguas da Azambuja verifica-se uma 

diminuição significativa da primeira data para a segunda (p<0,01) e para a última (p<0,05). No 

caso das éguas Alter, verifica-se uma diminuição da primeira para a segunda data (p<0,001) 

e da segunda para a ultima (p<0,01) (fig. 19).  

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Quantificação das formas livres de cumestrol no plasma sanguíneo das éguas da região da Azambuja 

(A) e da coudelaria de Alter (B). Os valores reportados correspondem a valores médios ± SEM. 

 

No que diz respeito ao metabolito, foi também identificado 4’metoxi-cumestrol sob a forma 

livre. Em relação às éguas da Azambuja (gráficos A e B da figura 20), verificou-se que há uma 

diminuição no cumestrol conjugado de Novembro para Janeiro (p<0,001) mas um aumento de 

Janeiro para Março (p<0,001). Já nas formas livres, verificou-se uma diminuição significativa 

de Novembro para Janeiro (p<0,01), valores que se mantiveram constantes até á ultima 

colheita. No que diz respeito às éguas Alter não se verificaram diferenças, quer nas formas 

conjugadas de cumestrol, quer nas formas livres (gráficos C e D da figura 20).  

Figura 20 - Quantificação do 4’metoxi-cumestrol livre e conjugado no plasma sanguíneo das éguas da coudelaria 

da Azambuja (A- formas conjugadas; B- formas livres) e na coudelaria de Alter (C- formas conjugadas; D- formas 

livres. Os valores reportados correspondem a valores médios ± SEM. 

A 

B 

B A C D 

A 
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4.1.2. Éguas em regime de estabulação 

4.1.2.1 Cumestrol e metabolito nos alimentos 

Ao longo do estudo foram recolhidas amostras dos alimentos utilizados no regime alimentar, 

incluindo da palha de trigo fornecida. Após a quantificação do cumestrol, verificou-se um 

aumento do mesmo com a introdução progressiva da luzerna desidratada (p<0.001) (fig. 21). 

Na palha de trigo não foi identificado cumestrol.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Quantificação do cumestrol no regime alimentar ao longo da introdução da luzerna. Os valores 

reportados correspondem a valores médios.  

 

Também em relação ao metabolito do cumestrol se verificou um aumento na concentração, à 

semelhança do que aconteceu com o cumestrol, com a introdução progressiva da luzerna no 

regime alimentar (p<0,001) (fig. 22). 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Quantificação do 4’metoxi-cumestrol no regime alimentar ao longo da introdução da luzerna. Os 

valores reportados correspondem a valores médios.  
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4.1.2.2 Cumestrol e metabolito 4’metoxi-cumestrol no plasma sanguíneo 

Relativamente à quantificação do cumestrol e do seu metabolito no plasma das éguas 

verificou-se um aumento da concentração das formas livres de cumestrol às 3.5 horas após 

ingestão do alimento (p<0,05) (fig. 23). Em relação às formas conjugadas, verificou-se que, 

ao longo do tempo após ingestão, houve, na generalidade, um aumento da sua concentração 

cujos picos aparecem às 1.5 e 4 horas após ingestão (fig. 24). 

 

 

Figura 23 – Quantificação das formas livres de cumestrol em circulação no plasma sanguíneo de éguas sujeitas a 

um regime alimentar com introdução progressiva de luzerna. Os valores reportados correspondem aos valores 

obtidos no dia 0 (controlo) e ao valor médio obtido no final do ensaio (d13+14). Diferenças significativas: * p<0,05. 

 

 

Figura 24 – Quantificação das formas conjugadas de cumestrol em circulação no plasma sanguíneo de éguas 

sujeitas a um regime alimentar com introdução progressiva de luzerna. Os valores reportados correspondem aos 

valores obtidos no dia 0 (controlo) e ao valor médio obtido no final do ensaio (d13+14).  

Diferenças significativas: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
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No caso do 4’metoxi-cumestrol, foram também quantificadas as formas livres e conjugadas, 

verificando-se nas formas livres diferenças em relação ao controlo. Os picos de concentração 

deste fitoestrogénio foram detectados 1 e 1.5 horas após ingestão do alimento com luzerna 

(p<0,05 e p<0,001 respectivamente) (fig. 25). No que diz respeito às formas conjugadas, à 

semelhança das formas conjugadas de cumestrol, também no metabolito se verifica que, ao 

longo do tempo após ingestão, houve diferenças significativas em relação ao controlo. Os 

maiores picos de concentração aparecem à 0.5, 1.5 e 5 horas após ingestão (p<0,001) (fig. 

26). 

Figura 25 – Quantificação das formas livres de 4’metoxi-cumestrol em circulação no plasma sanguíneo de éguas 

sujeitas a um regime alimentar com introdução progressiva de luzerna. Os valores reportados correspondem aos 

valores obtidos no dia 0 (controlo) e ao valor médio obtido no final do ensaio (d13+14).                             

Diferenças significativas: * p<0,05; *** p<0,001. 

 

Figura 26 – Quantificação das formas conjugadas de 4’metoxi-cumestrol em circulação no plasma sanguíneo de 

éguas sujeitas a um regime alimentar com introdução progressiva de luzerna. Os valores reportados 

correspondem aos valores obtidos no dia 0 (controlo) e ao valor médio obtido no final do ensaio (d13+14). 

Diferenças significativas: * p<0,05; ** p<0.01; *** p<0,001. 
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4.1.2.3. Determinação da fase do ciclo éstrico por quantificação da progesterona 

Por quantificação da progesterona no plasma sanguíneo e comparação com os valores 

referenciados por Roberto da Costa et al. (2008) para cada fase do ciclo éstrico, verificou-se 

que quatro éguas se encontravam na fase lútea média e duas na fase lútea final (quadro 4). 

 

Quadro 4 – Valores de P4 no plasma sanguíneo das éguas 

 

Égua P4 (ng/mL) Fase 

1 6.933 Lútea média 

2 11.076 Lútea média 

3 21.144 Lútea média 

4 9.432 Lútea média 

5 3.764 Lútea final 

6 3.845 Lútea final 

 

 

4.2. Ensaios in vitro 

4.2.1. Ensaio de viabilidade das células – MTT 

Na fase lútea inicial, em culturas primárias de células endometriais equinas, a viabilidade das 

mesmas foi medida, quer em células do estroma quer epiteliais. Nas células do estroma 

(n=4), a OT estimulou a viabilidade das células (p<0,001). Em relação ao E2 não se verificou 

qualquer diferença. Com o cumestrol, verificou-se que a melhor dose foi 10-8 M, que estimulou 

a viabilidadade das céluas (p<0,05) , sendo essa a dose escolhida para o estudo em questão. 

No caso das células epiteliais (n=3) não houve diferenças significativas em relação ao 

controlo com nenhum dos factores de estimulação (fig. 27). 
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Figura 27 – Viabilidade das células do estroma (A) e do epitélio (B) do endométrio equino, durante a fase lútea 

inicial, após estimulação com diferentes factores em estudo: OT (10
-7

M), E2 (10
-9

M) e cumestrol (10
-5

M, 10
-6

M, 10
-

7
M, 10

-8
M e 10

-9
M). Os valores reportados correspondem a valores médios ± SEM.  

Diferenças significativas: * p<0,05; *** p<0,001 

 

4.2.2. Nível de mRNA das sintases envolvidas na produção da PGF2α (PTGS, PGFS) – 

RT-PCR 

O nivel de mRNA foi avaliado para a transcrição da PTGS-2 e PGFS pelas células do epitélio 

e do estroma endométrio equino na fase lútea inicial. Nas células epiteliais, verificou-se que 

não houve diferenças significativas entre os factores de estimulação e o grupo de controlo 

para os três genes (fig. 28). No caso das células do estroma, verificou-se um aumento 

(p<0,05) na transcrição do gene responsável pela PTGS-2 (fig. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Nível de mRNA da PTGS-2 e PGFS durante a fase lútea inicial pelas células do epitélio endometrial 

quando estimuladas com os vários factores em estudo (n=5): cumestrol (10
-8

M) e E2 (10
-9

M). Os valores 

reportados correspondem a valores médios ± SEM. 

 

A 
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Figura 29 – Nível de mRNA da PTGS-2 e PGFS durante a fase lútea inicial pelas células do estroma endometrial 

quando estimuladas com os vários factores em estudo (n=5): cumestrol (10
-8

M) e E2 (10
-9

M). Os valores 

reportados correspondem a valores médios ± SEM. Diferenças significativas: * p<0,05 

 

4.2.3. Doseamento da PGF2α no meio 

A avaliação da produção de PGF2α pelas células do estroma e epitélio do endométrio equino 

foi efectuada em meios condicionados provenientes das culturas celulares (meios que 

estiveram em contacto com as células endometriais). Tanto nas células do estroma (n=4), 

como do epitélio (n=6), na fase lútea inicial os factores de estimulação OT (como controlo 

positivo) e o cumestrol estimularam a produção de PGF2α in vitro relativamente ao controlo 

(p<0,001), ao contrário do estrogénio que não teve qualquer influência (fig. 30).  

 

Figura 30 – Produção de PGF2α por células do estroma (A) e do epitélio (B) do endométrio equino, durante a fase 

lútea inicial, após estimulação com diferentes factores em estudo: OT (10
-7

M), cumestrol (10
-8

M), E2 (10
-9

M). Os 

valores reportados correspondem a valores médios ± SEM. Diferenças significativas: *** (p<0,001). 
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5. Discussão de resultados 

A resposta do epitélio e do estroma do endométrio às hormonas ováricas (progesterona e 

estrogénio) é fundamental durante o ciclo éstrico. O presente trabalho procurou analisar 

factores externos que pudessem interferir na fisiologia da secreção de prostaglandinas pelo 

endométrio. Deste modo, foi estudada a acção do fitoestrogénio cumestrol existente nos 

regimes alimentares com leguminosas, nomeadamente trevos e luzerna desidratada, de 

éguas. 

Na primeira parte do estudo constatou-se a presença de cumestrol, tanto na pastagem 

consociada como em alimentos compostos que continham leguminosas. Na pastagem foram 

quantificados valores de cumestrol cada vez menores ao longo do ciclo vegetativo, tal como 

refere Seguin et al. (2004) que afirma que o teor de fitoestrogénios nas plantas varia com a 

fase de maturação e que os teores são inicialmente elevados, diminuindo depois até ao 

abotoamento e voltando a aumentar durante a fase de floração e formação da semente, no 

caso da luzerna. Acresce ainda o facto de em pastagens consociadas, as leguminosas serem 

as primeiras a desenvolver-se devido a sua estrutura foliar (Mira da Silva, 2008) e como se 

pôde constatar pela observação do desenvolvimento da pastagem instalada na coudelaria de 

Alter (fig. 31), o que explica os valores mais elevados de cumestrol iniciais. Com o 

desenvolvimento mais tardio das gramíneas, a proporção relativa de leguminosas diminui 

havendo uma diminuição consequente dos valores de cumestrol na pastagem. Também no 

plasma das éguas se verifica o mesmo padrão de diminuição da concentração de cumestrol 

ao longo do tempo, facto explicado por esta diferença de proporção de espécies e também 

pelo comportamento alimentar dos animais em pastoreio, que mostra uma maior ingestão 

voluntária de gramíneas em detrimento das leguminosas, havendo disponibilidade da primeira 

espécie vegetal (Fradinho, 2010). No entanto, as concentrações de cumestrol e do seu 

metabolito encontradas no plasma das éguas poderão ter também a sua origem nos 

alimentos compostos e feno igualmente presentes no seu regime alimentar e com 

concentrações de cumestrol e 4’metoxi-cumestol até superiores às da própria pastagem. 
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 Figura 31 – Pastagem consociada de gramíneas com leguminosas implantada na Coudelaria de Alter (proporção 

relativa de ambas as espécies ao longo do ciclo vegetativo); A – 14 de Dezembro de 2010; B – 4 de Março de 

2011. 

Foi analisada a presença de fitoestrogénios no plasma de éguas após a ingestão de 

alimentos ricos em plantas com maior teor de fitoestrogénios, tais como a luzerna. Tal como 

em estudos anteriores, onde foram descobertas formas livres e conjugadas de cumestrol no 

plasma de vacas alimentadas com dietas onde se incluiu luzerna (Adler et al., 1960) também 

neste estudo se verificou em circulação no plasma das éguas, concentrações de cumestrol 

(na forma livre e conjugada) passíveis de modular a secreção de prostaglandinas, como se 

comprovou posteriormente nos ensaios in vitro. Outros estudos referem a absorção das 

isoflavonas daidzeína e genisteína em vacas de carne cíclicas e gestantes, alimentadas com 

regimes à base de soja (Woclawek-Potocka et al., 2005a). À semelhança de estudos de Kelly 

e Lindsay (1978) em ovelhas, pode concluir-se que a concentração de cumestrol encontrada 

no plasma sanguíneo das éguas pode estar relacionada com a quantidade de cumestanos 

ingeridos na dieta.  

Em todos os grupos de éguas em estudo (regime semi-extensivo e estabuladas), verificou-se 

que as concentrações de formas conjugadas de cumestrol foram superiores às formas livres, 

indicando que a grande maioria do cumestrol em circulação no plasma se mantém sob a 

forma em que foi absorvido (na forma conjugada como se encontra nas plantas) (Hubert et al., 

2006) ou que voltou a ser aparentemente reconjugado no fígado (Martin, 2009). Desta forma, 

os efeitos encontrados nas experiências in vitro, realizadas com agliconas (formas livres), não 

devem ser completamente extrapolados para todos os sistemas in vivo (Wiczkowski & 

Piskula, 2004). De acordo com trabalhos anteriores, em vacas, apenas uma parte dos 

fitoestrogénios absorvidos, cerca de 1%, estão presentes em circulação sob a forma activa, 

sendo convertidos in vivo (Wong & Cox, 1971 citado por Cox & Braden, 1974). No presente 

estudo, constatou-se que, nas éguas alimentadas com uma dieta que incluiu luzerna 

desidratada, a concentração de cumestrol em circulação foi menor do que nas éguas em 

A B 
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regime semi-extensivo alimentadas à base de uma pastagem consociada, comprovando 

estudos de Biggers (1959) que afirmou que o processo artificial de desidratação pode 

provocar a perda de actividade estrogénica das plantas (citado por Bickoff et al., 1960). 

Também a localização da pastagem ou da cultura forrageira pode ter influência nos valores 

de fitoestrogénios tal como indicou Martin (2009). 

No que diz respeito ao metabolito do cumestrol, este foi igualmente identificado tanto nos 

alimentos como no plasma sanguíneo das éguas, tal como aconteceu em estudos anteriores, 

nomeadamente de Piotrowska (2006), em bovinos alimentados com uma dieta à base de soja 

para identificação dos metabolitos equol e para-etil-fenol, que referem que houve um aumento 

nas suas concentrações em circulação relativamente a animais controlo. No caso dos 

alimentos, foram encontradas concentrações de 4’metoxi-cumestrol superiores à do próprio 

cumestrol o que indica que também nas plantas este sofrerá um metabolismo por parte das 

enzimas presentes nestas, nomeadamente pelas β-glucosidases (Woods, 2003). No plasma 

sanguíneo, as concentrações de 4’metoxi-cumestrol mantiveram-se semelhantes às do 

cumestrol seguindo o mesmo padrão de evolução, excepto nas formas livres encontradas nas 

éguas estabuladas em que o pico de concentração do metabolito surgiu primeiro que o do 

próprio cumestrol. Este facto pode ser talvez explicado pelas concentrações de metabolito 

superiores nos alimentos, comparativamente ao cumestrol. Outra explicação será o rápido 

metabolismo e conjugação do cumestrol, tal como acontece em vacas leiteiras, comprovado 

em estudos de Braden et al.  (1971).  

Nos estudos in vitro realizados neste trabalho, à semelhança de outros estudos em vacas, 

nomeadamente de Woclawek-Potocka et al. (2005b, 2005c), que estudou a influência de 

isoflavonas como a daidzeína e genisteína na produção de prostaglandinas pelo endométrio 

bovino, o cumestrol estimulou a produção de PGF2α pelas células epiteliais e do estroma do 

endométrio. Da mesma forma, estudos realizados por Norrby et al. (2010), em porcas, 

demonstraram um aumento de PGF2α em circulação no plasma sanguíneo de animais 

alimentados com um regime contendo na sua composição o fitoestrogénio genisteína. Nos 

mesmos animais, verificou-se também um aumento da PGE2 e da PGFM em circulação em 

relação ao grupo controlo. Também estudos de Lobo et al. (2000), revelaram que o cumestrol 

estimulou a transcrição do gene responsável pela prostaglandina-H-sintase no útero de ratos, 

demonstrando a sua influência na via de síntese de prostaglandinas. Este trabalho corrobora 

o presente estudo onde se verificou um aumento da transcrição de PTGS-2 pelas células do 

estroma quando estimuladas com cumestrol. Decorrente dos estudos em que uma dieta rica 

em fitoestrogénios, nomeadamente isoflavonas de soja, traz benefícios sobre as alterações 

causadas pela menopausa em mulheres, assim como na diminuição de certos tipos de cancro 

e da osteoporose, foram também realizados trabalhos por Saechin (2009) que revelaram que 
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mulheres que ingeriam elevadas quantidades destes compostos tiveram também um aumento 

das prostaglandinas em circulação.  

Estes resultados mostram que um aumento de PGF2α pode ter influência no ciclo do corpo 

lúteo. Sabe-se no entanto que na fase lútea inicial e até aos 5 dias de vida útil (fase estudada 

no presente trabalho), o CL de várias espécies não é sensível à PGF2α estando apenas sob o 

efeito da PGE2, luteotrófica, que estimula a produção de progesterona (Tsai & Wiltbank, 1997; 

Silva et al., 2000; Sayre et al., 2000; Choudhary et al., 2005). Outras fases foram estudadas 

em trabalhos de Piotrowska (2006), em bovinos alimentados com uma dieta à base de soja, 

em que o aumento de fitoestrogénios em circulação levou a uma diminuição na secreção de 

progesterona relativamente a animais controlo. No mesmo trabalho foi estudada a 

sensibilidade do CL a factores luteotóficos, tais com a LH, que estimulou a secreção de 

progesterona em animais controlo, o que não aconteceu nos animais alimentados com a dieta 

estrogénica, mostrando que estes compostos influenciam a regulação do corpo lúteo. Esta 

informação sugere assim que estes trabalhos sejam aprofundados alargando o estudo a 

outras fases (folicular, lútea média e lútea final) em que se sabe que o corpo lúteo já poderá 

ser influenciado por este aumento de prostaglandinas. Também o efeito do metabolito do 

cumestrol, o 4’metoxi-cumestrol merece ser estudado em trabalhos futuros uma vez que a 

sua presença foi igualmente detectada em circulação na corrente sanguínea das éguas e 

poderá ter efeitos no sistema reprodutivo à semelhança do cumestrol. 

Esta modulação por parte do cumestrol da secreção da PGF2α poderá ter influência no ciclo 

éstrico da égua, com eventuais repercussões na fertilidade. Assim, em situações pontuais e 

de curta duração, poderá ser benéfico uma introdução no regime alimentar de alimentos que 

contenham estes compostos, nomeadamente em situações de persistência do CL, muito 

frequente em éguas, promovendo um aumento na produção de PGF2α e a luteólise, em 

alternativa aos tratamentos veterinários realizados. Desta forma talvez se consiga aumentar 

as taxas de fertilidade de éguas com problemas recorrentes de corpos lúteos persistentes, o 

que inibe uma ciclicidade normal na espécie equina. 
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6. Conclusões e Considerações finais 

 Os fitoestrogénios são compostos que se encontram em plantas vulgarmente utilizadas 

nos regimes alimentares de equinos, tanto em pastoreio como em alimentos forrageiros ou 

alimentos compostos que os possuam na sua composição e, consequentemente, quando 

presentes na dieta são absorvidos e entram na corrente sanguínea. 

 Nas éguas, o cumestrol e o seu metabolito encontram-se em circulação na corrente 

sanguínea, sob a forma conjugada e livre em concentrações dependentes da quantidade 

de cumestanos ingeridos na dieta. 

 Graças á sua semelhança estrutural com o estrogénio endógeno ocorre a sua ligação ao 

receptores de estrogénio desencadeando acções semelhantes à deste composto. 

 O cumestrol, quando presente na concentração de 10-8M, estimula a viabilidade das 

células do estroma do endométrio da égua assim como a transcrição do gene responsável 

pela PTGS-2 nas células do estroma e a produção PGF2α, fundamental no processo 

reprodutivo. 

 Os resultados obtidos no presente trabalho sugerem a possibilidade de uma eventual 

aplicação prática, pela introdução de alimentos que contenham os compostos estudados, 

no regime alimentar de éguas reprodutoras, tirando partido das suas propriedades. 

 A informação contida no presente estudo sugere que estes trabalhos sejam aprofundados 

alargando o estudo do efeito do cumestrol ou outros fitoestrogénios, às restantes fases do 

ciclo éstrico da égua. Uma vez que o metabolito do cumestrol foi igualmente detectado, 

também o seu efeito merece ser estudado em trabalhos futuros pois poderá ter efeitos no 

sistema reprodutivo da égua, à semelhança do cumestrol. 
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Anexo 1 - Composição do alimento composto utilizado na 

coudelaria da Azambuja 

 

Intamix 

Composição/kg (valores retirados da rotulagem) 

Proteína Bruta………………………….……..13.0%  

Gordura Bruta…………………….……….…..2.5% 

Fibra Bruta………………………..………..…..13.0% 

Cinza…………………………………...……….5.5% 

Vitamina A………………………………..…….9700.00 UI 

Vitamina D3…………………………….………970.00 UI 

Vitamina E (Alfa-tocoferol) ………………......150.0 UI 

Cobre…………………………………………...45.0 mg 

 

Matérias-primas 

Luzerna, Cevada Micronizada, Milho Micronizado, Aveia Micronizada, Óleo de Soja, 

Alfarroba, Melaço, Minerais e Vitaminas 
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Anexo 2 - Composição do alimento composto utilizado na 

coudelaria de Alter Real 

 

Epoldrin 

 Composição/kg (valores retirados da rotulagem) 

 Proteína Bruta…………………………………15.0% 

Gordura Bruta……………………..…………...5.5%  

Fibra Bruta………………………………….…..11.0% 

Cinza……………………………………...…….4.5% 

Vitamina A…………………………..………….11000.00 UI 

Vitamina D3…………………………….………11000.00 UI 

Vitamina E (Alfa-tocoferol) …………………...155.0 UI 

Cobre………………………………………..….50.0 mg 

 

Matérias-primas 

Luzerna, Cevada Micronizada, Milho Micronizado, Aveia Micronizada, Óleo de Soja, 

Alfarroba, Melaço, Minerais e Vitaminas 
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Anexo 3 - Composição do alimento composto utilizado na Escola Superior 

Agrária de Coimbra 

 

Rico Gado 

Composição/kg  

Proteína Bruta…………………………………148,57 g/Kg 

Fibra Bruta………………………………….…..99,485 g/Kg 

(Estimativa do valor de PB e FB obtida a partir da composição ponderal das matérias-

primas) 

Vitamina A…………………………..………….12.000 UI 

Vitamina D3…………………………….………2.400 UI 

Vitamina E (Alfa-tocoferol) …………………...10 UI 

Cobre………………………………………..….18,5 mg/Kg 

(Valores referidos no rótulo do alimento) 

 

Matérias-primas 

Aveia, Cevada, Trigo, Milho, Sêmea, Luzerna 13%, Alfarroba, Bagaço soja, Bagaço girassol, 

Melaço de cana, NaCl, Fósforo bicálcico 

 

 

 

 

 



 

 

Rico gado (cont.) 

 

Composição Aveia Cevada Trigo Milho Sêmea 

Luzerna 

13% Alfarroba Bagaço soja 

Bagaço 

girassol Melaço cana 

Total 

MS g 880 0,100 867 0,157 868 0,027 864 0,100 871 0,300 914 0,050 840 0,027 876 0,018 897 0,150 737 0,040 871,43 

UFC  0,87 0,100 0,99 0,157 1 0,027 1,12 0,100 0,75 0,300 0,52 0,050 0,640 0,027 0,8 0,018 0,57 0,150 0,88 0,040 0,79 

PB g 98 0,100 101 0,157 105 0,027 81 0,100 148 0,300 138 0,050 44 0,027 433 0,018 334 0,150 40 0,040 148,57 

PDC g 79 0,100 82 0,157 86 0,027 65 0,100 116 0,300 78 0,050 13 0,027 386 0,018 261 0,150 24 0,040 115,71 

FB g 124 0,100 46 0,157 22 0,027 22 0,100 92 0,300 292 0,050 73 0,027 61 0,018 212 0,150     99,485 

Ca g 1,1 0,100 0,7 0,157 0,7 0,027 0,4 0,100 1,4 0,300 18,6 0,050 4,3 0,027 3,4 0,018 4,1 0,150 7,4 0,040 9,4571 

P g 3,2 0,100 3,4 0,157 3,2 0,027 2,6 0,100 9,9 0,300 2,4 0,050 0,9 0,027 6,2 0,018 10,8 0,150 0,6 0,040 6,2701 

Mg g 1 0,100 1,1 0,157 1 0,027 1 0,100 4,2 0,300 1,5 0,050 0,5 0,027 2,9 0,018 5,5 0,150 3,3 0,040 2,7574 

Na g 0,1 0,100 0,1 0,157 0,1 0,027 0,04 0,100 0,1 0,300 0,2 0,050 0,200 0,027 0 0,018 0,1 0,150 2,3 0,040 3,6848 

                                            

Lisina  g 4,1 0,100 3,8 0,157 3 0,027 2,4 0,100 5,8 0,300 5,8 0,050 1,5 0,027 26,6 0,018 11,8 0,150 0,1 0,040 5,6536 

Metionina g 1,8 0,100 1,7 0,157 1,7 0,027                 6,2 0,018 7,6 0,150 0,2 0,040 1,7524 

                                 

Zn mg 23 0,100 30 0,157 27 0,027 19 0,100 74 0,300 21 0,050 7 0,027 47 0,018 69 0,150 13 0,040 44,794 

Mn mg 40 0,100 16 0,157 34 0,027 8 0,100 112 0,300 40 0,050 10 0,027 35 0,018 48 0,150     51,93 

Fe mg 106 0,100 158 0,157 47 0,027 32 0,100 143 0,300 315 0,050 34 0,027 283 0,018 207 0,150 188 0,040 143,11 

Cu mg 3 0,100 9 0,157 5 0,027 2 0,100 17 0,300 9 0,050 3 0,027 18 0,018 62 0,150 29 0,040 18,463 

Co mg 0,09 0,100 0,13 0,157 0,02 0,027 0,05 0,100 0,09 0,300 0,86 0,050     0,26 0,018 0,13 0,150 0,9 0,040 0,1651 

Se mg 0,19 0,100 0,11 0,157 0,012 0,027 0,1 0,100 0,47 0,300 0,25 0,050     0,2 0,018 0,49 0,150     0,2772 

I mg 0,1 0,100 0,09 0,157 0,06 0,027 0,09 0,100 0,08 0,300         0,15 0,018 0,09 0,150     0,075 

 

 

 



 

Anexo 4 – Valores recomendados por escalão de peso 

          

           

          

           

Valores recomendados (400 kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) 

Manutenção   3,6 260 23 14 6 6,0-7,5 24375 3000 60 

Trab. Ligeiro   4,8 330 25 14 7 7,5-8,5 27625 3400 68 

Trab. Médio   6,3 430 27 15 8 8,5-10,5 39375 6300 105 

           

          

           

Valores recomendados (450 kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) 

Manutenção   3,9 275 23 14 6 6,5-8,0 26000 3200 64 

Trab. Ligeiro   5,1 350 25 14 7 8,0-9,0 29250 3600 72 

Trab. Médio   6,6 450 27 15 8 9,0-11,0 41250 6600 110 

           

          

           

Valores recomendados (500 kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) 

Manutenção   4,2 295 25 15 7 7,0-8,5 27625 3400 68 

Trab. Ligeiro   5,4 370 28 16 8 8,5-9,5 30875 3800 76 

Trab. Médio   6,9 470 30 18 9 9,5-11,5 43125 6900 115 

           

       

           

Valores recomendados (peso adulto 

previsto 450 kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) 

Animais em cres. (32 a 36 meses) 5,6 230 23 14 8 7,0 - 9,5 33250 5700 95 

 



 

Anexo 5 – Regimes alimentares  

Regime alimentar base 

Animais em crescimento (32 a 36 meses) 

Regime diário Quant. (kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) Cu (mg) Zn (mg) 

Alimento composto 3 2,37 348 28,5 18,9 8,4 2,61 36.000 7.200 30 67,5 135 

Palha trigo 8,5 2,21 106,3 25,7 8,5 7,8 7,14       32,3 92,65 

TOTAL 4,6 454,3 54,2 27,4 16,2 9,8 36.000 7.200 30 100 228 

            

            

Escalão de peso: 400 kg  

Regime diário Quant. (kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) Cu (mg) Zn (mg) 

Alimento composto 3 2,37 348 28,5 18,9 8,4 2,61 36.000 7.200 30 67,5 135 

Palha trigo 8,5 2,21 106,3 25,7 8,5 7,8 7,14       32,3 92,65 

TOTAL 4,6 454,3 54,2 27,4 16,2 9,8 36.000 7.200 30 100 228 

            

Escalão de peso: 450 kg  

Regime diário Quant. (kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) Cu (mg) Zn (mg) 

Alimento composto 4 3,16 464 38 25,2 11,2 3,48 48.000 9.600 40 90 180 

Palha trigo 8 2,08 100,0 24,2 8,0 7,4 6,72       30,4 87,2 

TOTAL 5,2 564,0 62,2 33,2 18,6 10,2 48.000 9.600 40 120 267 

 

Escalão de peso: 500 kg  

Regime diário Quant. (kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) Cu (mg) Zn (mg) 

Alimento composto 4 3,16 464 38 25,2 11,2 3,48 48.000 9.600 40 90 180 

Palha trigo 8,5 2,21 106,3 25,7 8,5 7,8 7,14       32,3 92,65 

TOTAL 5,4 570,3 63,7 33,7 19,0 10,6 48.000 9.600 40 122 273 



 

Introdução de luzerna (250 gr) 

Animais em crescimento (32 a 36 meses) 

Regime diário Quant. (kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) Cu (mg) Zn (mg) 

Alimento composto 3 2,37 348 28,5 18,9 8,4 2,61 36.000 7.200 30 67,5 135 

Palha trigo 8,5 2,21 106,3 25,7 8,5 7,8 7,14       32,3 92,65 

Luzerna 0,25 0,14 23,5 4,9 0,6 0,4 0,23 13.750   31 1,25 4,75 

TOTAL 4,7 477,8 59,1 28,0 16,6 10,0 49.750 7.200 61 101 232 

Escalão de peso: 400 kg  

Regime diário Quant. (kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) Cu (mg) Zn (mg) 

Alimento composto 3 2,37 348 28,5 18,9 8,4 2,61 36.000 7.200 30 67,5 135 

Palha trigo 8,5 2,21 106,3 25,7 8,5 7,8 7,14       32,3 92,65 

Luzerna 0,25 0,14 23,5 4,9 0,6 0,4 0,23 13.750   31 1,25 4,75 

TOTAL 4,7 477,8 59,1 28,0 16,6 10,0 49.750 7.200 61 101 232 

Escalão de peso: 450 kg  

Regime diário Quant. (kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) Cu (mg) Zn (mg) 

Alimento composto 3 2,37 348 28,5 18,9 8,4 2,61 36.000 7.200 30 67,5 135 

Palha trigo 9 2,34 112,5 27,2 9,0 8,3 7,56       34,2 98,1 

Luzerna 0,25 0,14 23,5 4,9 0,6 0,4 0,23 13.750   31 1,25 4,75 

TOTAL 4,8 484,0 60,6 28,5 17,1 10,4 49.750 7.200 61 103 238 

Escalão de peso: 500 kg  

Regime diário Quant. (kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) Cu (mg) Zn (mg) 

Alimento composto 3 2,37 348 28,5 18,9 8,4 2,61 36.000 7.200 30 67,5 135 

Palha trigo 9 2,34 112,5 27,2 9,0 8,3 7,56       34,2 98,1 

Luzerna 0,25 0,14 23,5 4,9 0,6 0,4 0,23 13.750   31 1,25 4,75 

TOTAL 4,8 484,0 60,6 28,5 17,1 10,4 49.750 7.200 61 103 238 



 

Introdução de luzerna (500 gr) 

Animais em crescimento (32 a 36 meses) 

Regime diário Quant. (kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) Cu (mg) Zn (mg) 

Alimento composto 2,7 2,13 313,2 25,65 17,01 7,56 2,35 32.400 6.480 27 60,75 121,5 

Palha trigo 8,5 2,21 106,3 25,7 8,5 7,8 7,14       32,3 92,65 

Luzerna 0,5 0,27 47,0 9,9 1,2 0,8 0,45 27.500   61 2,5 9,5 

TOTAL 4,6 466,5 61,2 26,7 16,1 9,9 59.900 6.480 88 96 224 

Escalão de peso: 400 kg  

Regime diário Quant. (kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) Cu (mg) Zn (mg) 

Alimento composto 2,7 2,13 313,2 25,65 17,01 7,56 2,35 32.400 6.480 27 60,75 121,5 

Palha trigo 8,5 2,21 106,3 25,7 8,5 7,8 7,14       32,3 92,65 

Luzerna 0,5 0,27 47,0 9,9 1,2 0,8 0,45 27.500   61 2,5 9,5 

TOTAL 4,6 466,5 61,2 26,7 16,1 9,9 59.900 6.480 88 96 224 

Escalão de peso: 450 kg  

Regime diário Quant. (kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) Cu (mg) Zn (mg) 

Alimento composto 2,7 2,13 313,2 25,65 17,01 7,56 2,35 32.400 6.480 27 60,75 121,5 

Palha trigo 9 2,34 112,5 27,2 9,0 8,3 7,56       34,2 98,1 

Luzerna 0,5 0,27 47,0 9,9 1,2 0,8 0,45 27.500   61 2,5 9,5 

TOTAL 4,7 472,7 62,7 27,2 16,6 10,4 59.900 6.480 88 97 229 

Escalão de peso: 500 kg  

Regime diário Quant. (kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) Cu (mg) Zn (mg) 

Alimento composto 2,7 2,13 313,2 25,65 17,01 7,56 2,35 32.400 6.480 27 60,75 121,5 

Palha trigo 9 2,34 112,5 27,2 9,0 8,3 7,56       34,2 98,1 

Luzerna 0,5 0,27 47,0 9,9 1,2 0,8 0,45 27.500   61 2,5 9,5 

TOTAL 4,7 472,7 62,7 27,2 16,6 10,4 59.900 6.480 88 97 229 



 

Introdução de luzerna (750 gr) 

Animais em crescimento (32 a 36 meses) 

Regime diário Quant. (kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) Cu (mg) Zn (mg) 

Alimento composto 2,7 2,13 313,2 25,65 17,01 7,56 2,35 32.400 6.480 27 60,75 121,5 

Palha trigo 8,5 2,21 106,3 25,7 8,5 7,8 7,14       32,3 92,65 

Luzerna 0,75 0,41 70,5 14,8 1,8 1,1 0,68 41.250   92 3,75 14,25 

TOTAL 4,7 490,0 66,1 27,3 16,5 10,2 73.650 6.480 119 97 228 

Escalão de peso: 400 kg  

Regime diário Quant. (kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) Cu (mg) Zn (mg) 

Alimento composto 2,7 2,13 313,2 25,65 17,01 7,56 2,35 32.400 6.480 27 60,75 121,5 

Palha trigo 8,5 2,21 106,3 25,7 8,5 7,8 7,14       32,3 92,65 

Luzerna 0,75 0,41 70,5 14,8 1,8 1,1 0,68 41.250   92 3,75 14,25 

TOTAL 4,7 490,0 66,1 27,3 16,5 10,2 73.650 6.480 119 97 228 

Escalão de peso: 450 kg  

Regime diário Quant. (kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) Cu (mg) Zn (mg) 

Alimento composto 2,7 2,13 313,2 25,65 17,01 7,56 2,35 32.400 6.480 27 60,75 121,5 

Palha trigo 9 2,34 112,5 27,2 9,0 8,3 7,56       34,2 98,1 

Luzerna 0,75 0,41 70,5 14,8 1,8 1,1 0,68 41.250   92 3,75 14,25 

TOTAL 4,9 496,2 67,6 27,8 17,0 10,6 73.650 6.480 119 99 234 

Escalão de peso: 500 kg  

Regime diário Quant. (kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) Cu (mg) Zn (mg) 

Alimento composto 2,7 2,13 313,2 25,65 17,01 7,56 2,35 32.400 6.480 27 60,75 121,5 

Palha trigo 9 2,34 112,5 27,2 9,0 8,3 7,56       34,2 98,1 

Luzerna 0,75 0,41 70,5 14,8 1,8 1,1 0,68 41.250   92 3,75 14,25 

TOTAL 4,9 496,2 67,6 27,8 17,0 10,6 73.650 6.480 119 99 234 



 

Introdução de luzerna (1 kg) 

Animais em crescimento (32 a 36 meses) 

Regime diário Quant. (kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) Cu (mg) Zn (mg) 

Alimento composto 2,5 1,98 290 23,75 15,75 7 2,18 30.000 6.000 25 56,25 112,5 

Palha trigo 8,5 2,21 106,3 25,7 8,5 7,8 7,14       32,3 92,65 

Luzerna 1 0,54 94,0 19,7 2,4 1,5 0,91 55.000   122 5 19 

TOTAL 4,7 490,3 69,1 26,7 16,3 10,2 85.000 6.000 147 94 224 

Escalão de peso: 400 kg  

Regime diário Quant. (kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) Cu (mg) Zn (mg) 

Alimento composto 2,5 1,98 290 23,75 15,75 7 2,18 30.000 6.000 25 56,25 112,5 

Palha trigo 8,5 2,21 106,3 25,7 8,5 7,8 7,14       32,3 92,65 

Luzerna 1 0,54 94,0 19,7 2,4 1,5 0,91 55.000   122 5 19 

TOTAL 4,7 490,3 69,1 26,7 16,3 10,2 85.000 6.000 147 94 224 

Escalão de peso: 450 kg  

Regime diário Quant. (kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) Cu (mg) Zn (mg) 

Alimento composto 2,5 1,98 290 23,75 15,75 7 2,18 30.000 6.000 25 56,25 112,5 

Palha trigo 9 2,34 112,5 27,2 9,0 8,3 7,56       34,2 98,1 

Luzerna 1 0,54 94,0 19,7 2,4 1,5 0,91 55.000   122 5 19 

TOTAL 4,9 496,5 70,6 27,2 16,8 10,6 85.000 6.000 147 95 230 

Escalão de peso: 500 kg 

Regime diário Quant. (kg) UFC PDC(g) Ca(g) P(g) Mg(g) Ingestão MS(Kg) Vit.A(UI) Vit.D(UI) Vit.E(UI) Cu (mg) Zn (mg) 

Alimento composto 2,5 1,98 290 23,75 15,75 7 2,18 30.000 6.000 25 56,25 112,5 

Palha trigo 9 2,34 112,5 27,2 9,0 8,3 7,56       34,2 98,1 

Luzerna 1 0,54 94,0 19,7 2,4 1,5 0,91 55.000   122 5 19 

TOTAL 4,9 496,5 70,6 27,2 16,8 10,6 85.000 6.000 147 95 230 



 

 


