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RESUMO 

 

RICCIO, A. V. Avaliação dos parâmetros etológicos, laboratoriais e do perfil 
oxidativo de neonatos muares no primeiro mês de vida: um comparativo com 
equinos. [Evaluation of ethological, laboratory and oxidative parameters of newborn 
mules during the first month of life: a comparative with equine]. 2017. 115f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar os parâmetros de vitalidade, 

comportamentais, laboratoriais e perfil oxidativo de neonatos muares, comparando-

os com os equinos, durante o primeiro mês de vida. Os neonatos foram 

acompanhados logo após o nascimento, sendo avaliado o escore Apgar nos 

momentos 0, 5, 10, 30 e 60 minutos pós-parto, além do comportamento (tempo para 

se posicionar em decúbito esternal, iniciar reflexo de sucção, levantar, iniciar 

ingestão de colostro e eliminar mecônio) e a necessidade de realização de enema. 

Observou-se o tempo de delivramento e peso dos anexos fetais e dos potros. A 

proporção do peso dos potros em relação aos anexos fetais foi calculada no grupo 

dos muares. Foram realizados exames hematológicos e bioquímicos. Para a 

avaliação do perfil oxidativo foi mensurada a peroxidação lipídica utilizando o 

TBARS e a oxidação de proteína. Como sistema antioxidante foi mensurada a 

atividade enzimática da glutationa peroxidase e superóxido dismutase, e não 

enzimática as quantidades séricas de bilirrubinas total, indireta e direta. O escore 

Apgar ao nascimento, 5, 10 e 30 minutos de vida foi maior nos muares. Os muares 

iniciaram a ingestão de colostro mais precocemente que os equinos, e demoraram 

mais para eliminar o mecônio. O tempo para delivramento dos anexos fetais foi 

menor nas éguas gestantes de muar. Os demais parâmetros comportamentais e os 

pesos dos potros e anexos foram semelhantes nos dois grupos. Não houve 

correlação entre os pesos dos neonatos e dos anexos fetais nos muares. Nos 

muares, CHCM, plaquetas, albumina, cálcio, cloro, ferro e magnésio foram maiores. 

A contagem dos leucócitos totais, neutrófilos segmentados, linfócitos, assim como a 

relação neutrófilo:linfócito, fibrinogênio, BT, BD, BI, colesterol e CK foi menor nos 

muares quando comparado aos equinos. Houve interação entre grupo e tempo na 

contagem de hemácias, hematócrito, hemoglobina, leucócitos totais, neutrófilos 



 

 

segmentados, glicose, ureia, albumina, triglicérides, colesterol, CK e ferro. No perfil 

oxidativo não houve interação entre grupo e tempo para nenhuma variável 

analisada. O TBARS foi menor no grupo dos muares, enquanto que a atividade 

enzimática da GPx foi maior. Ocorreu uma queda progressiva do TBARS nos 

neonatos, sendo que a GPx se manteve constante do nascimento até os 7 dias, 

tendo um aumento significativo aos 30 dias. A oxidação de proteína não teve efeito 

de tempo e de grupo. A SOD não foi influenciada pelo grupo, permanecendo 

constante nos tempos analisados, com exceção da 1 hora, com menor atividade em 

relação às 6 horas, 7 e 30 dias. As concentrações das bilirrubinas foram menores 

nos muares. Tendo em vista os resultados encontrados, este estudo oferece dados 

de referência comportamentais, hematológicos, bioquímicos e oxidativos para 

muares saudáveis no primeiro mês de vida, podendo ser útil para o diagnóstico e 

tratamento de neonatos comprometidos.  

 

 

Palavras-chave: Hematologia. Bioquímico. Apgar. Homeostase oxidativa. 

Comportamento. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

RICCIO, A. V. Evaluation of ethological, laboratory and oxidative parameters of 
newborn mules during the first month of life: a comparative with equine. 
[Avaliação dos parâmetros etológicos, laboratoriais e do perfil oxidativo de neonatos 
muares no primeiro mês de vida: um comparativo com equinos]. 2017. 115f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

 

The aim of the present study was to evaluate vitality, behavioral and laboratory 

parameters and oxidative profile of newborn mules, comparing with horses during the 

first month of life. The foals were monitored just after delivery and Apgar score was 

assessed at 0, 5, 10, 30 and 60 minutes postpartum. Foal’s postpartum behavior 

were timed (time to get in sternal recumbency, to start suckle reflex, to stand, to 

ingest colostrum and to eliminate meconium) and the need of enema was evaluated. 

Time to eliminate placenta and weight were recorded and foal’s weight. The 

relationship between placental and foal weight was calculated for the mule’s group. 

Laboratory evaluation included hematological and biochemical parameters, while 

lipid peroxidation was measured using TBARS and protein oxidation. Glutathione 

peroxidase activity, superoxide dismutase and total, indirect and direct bilirubin were 

used to evaluate the antioxidant profile. Apgar score at birth, 5, 10 and 30 minutes 

after birth was higher in mules. Mules started nursing colostrum earlier than horses, 

however elimination of meconium started later. Mares pregnant with mules eliminated 

fetal membranes earlier. Foal’s and placental weight were similar between groups. 

There was no correlation between placental and foal’s weight. Mules had higher 

MCHC, platelets, albumin, calcium, chloride, iron and magnesium, while total 

leukocytes, segmented neutrophils, lymphocytes, neutrophil:lymphocyte ratio, 

fibrinogen, BT, BD, BI, cholesterol and CK were lower in mules compared to horses. 

Interaction was found between group and time for red blood cells, hematocrit, 

hemoglobin, total leukocytes, segmented neutrophils, glucose, urea, albumin, 

triglycerides, cholesterol, CK and iron. Oxidative profile results showed no interaction 

between group and time for the analyzed variables. TBARS was lower in mules, 

while GPx activity was higher. There was a progressive TBARS decrease over time 

in the studied neonates, with GPx remaining constant at birth and 7 days, with a 

significant increase at 30 days. Time and group did not affect protein oxidation. SOD 



 

 

did not have a group effect and  its activity was constant between analyzed times, 

except at 1 hour, when activity was lower than 6 hours, 7 and 30 days. Bilirrubins 

were lower in mules. Based on the differences found between species, this study 

offers reference values for behaviour, hematology, biochemistry and oxidative 

aspects in healthy mule neonates during the first month of life, and it can be useful 

for diagnosis and treatment of compromised neonates.  

 

 

Keywords: Hematology. Biochemistry. Apgar. Oxidative balance. Behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os equídeos são mamíferos da família Equidae e gênero Equus, sendo as 

espécies domésticas representadas pelos equinos (Equus caballus, 2n:64), asininos 

(Equus asinus, 2n:62) e pelos híbridos muar e bardoto, resultado do acasalamento 

das duas espécies. De acordo com a FAO (2014) (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations), o Brasil possuía em 2014 cerca de 5.450.000, 

927.000 e 1.256.000 cabeças de equinos, asininos e muares respectivamente. Os 

muares são uma população significante, representando 16% de todo rebanho 

nacional de equídeos. 

Os muares são considerados animais rústicos, destacando-se pela maior 

resistência às dietas de baixa qualidade nutricional e consumo inferior de água 

(MENEZES et al., 2013), inteligência, percepção aguçada e menos reativos a 

estímulos externos quando comparados a equinos (OLIVEIRA, 2011). Essas 

características fazem com que se tornem, muitas vezes, mais adaptáveis para os 

trabalhos nas fazendas. Além disso, com o crescente desenvolvimento de categorias 

esportivas, como provas de laço, cavalgadas e provas de marcha, aumentou 

rapidamente o mercado dos muares (FARIAS, 2014; RIBEIRO, 2017). 

Portanto, atualmente, existe uma demanda grande para o nascimento de 

animais saudáveis, com potencial econômico e proveniente de cruzamentos entre 

éguas e jumentos geneticamente superiores. No entanto, apesar das biotecnologias 

da reprodução e investimentos realizados a fim de se obter uma prenhez, o período 

compreendido entre sua confirmação e o parto é geralmente ignorado. Desta forma, 

um monitoramento da gestação e do parto das éguas, bem como avaliações 

neonatais são de extrema importância para garantir a saúde de ambos. 

A neonatologia foi definida por Alexandre Schaffer, como “a arte e a ciência 

do diagnóstico e o tratamento dos distúrbios do recém-nascido” (SCHAFFER; 

AVERY, 1977). Na Medicina Veterinária o período neonatal é considerado a fase de 

transição da vida fetal para a extrauterina (BAUER et al., 1984). Nos equinos, apesar 

de existirem muitos períodos considerados por diferentes autores na literatura, sabe-

se que os primeiros 4 dias de vida são críticos devido ao estabelecimento da 

homeostase (BRINSKO et al., 2011) e durante o primeiro mês de vida o potro requer 
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atenção especial, uma vez que afecções multissistêmicas são frequentes neste 

período (PIERCE, 2003).  

Assim, é de extrema importância o conhecimento da fisiologia e 

monitoramento do neonato nas primeiras horas de vida, avaliando a vitalidade e o 

comportamento específico para cada espécie, a fim de identificar um neonato 

portador de anormalidades (ACWORTH, 2003; LOURENÇO; MACHADO, 2013).  

Para auxiliar a avaliação neonatal, diferentes autores estabeleceram 

parâmetros laboratoriais fisiológicos para equinos e asininos até 7 dias 

(KNOTTENBELT; HOLDSTOCK; MADIGAN, 2004), 21 dias (VERONESI et al., 

2014), 30 dias (HARVEY, 1990; AXON; PALMER, 2008) e 60 dias (SGORBINI et al., 

2013) pós-nascimento. Além da idade, outros fatores influenciam nas variações dos 

parâmetros de vitalidade e laboratoriais, como a variação interespécies (ORSINI; 

DIVERS, 2013). Tendo em vista essas particularidades, fica evidente a importância 

do conhecimento dos valores de referência para cada espécie, colaborando para 

que neonatos asininos e muares não sejam erroneamente tratados como equinos. 

No entanto, trabalhos sobre muares são escassos, principalmente para neonatos no 

primeiro mês de vida. 

Da mesma forma, a avaliação do equilíbrio oxidativo neonatal, que pode estar 

relacionado com desequilíbrios homeostáticos e enfermidades, está bem 

documentada em humanos (SIES, 1991; ROBLES; PALOMINO; ROBLES, 2001), 

mas existem poucos relatos em algumas espécies de animais domésticos. Alguns 

trabalhos avaliaram os sistemas oxidativos e antioxidantes nos primeiros dias de 

vida em bezerros (GAÁL et al., 2006), leitões (YIN et al., 2013), ovelhas (SORIANO 

et al., 2015) e equinos (SGORBINI et al., 2015; SOUZA, 2016), porém na literatura 

consultada não foram encontrados trabalhos com muares.  

Desta forma, devido à escassez de informações na literatura, o objetivo do 

presente estudo é avaliar a vitalidade e os parâmetros comportamentais dos muares 

ao nascimento, bem como os parâmetros laboratoriais e perfil oxidativo e 

antioxidante no primeiro mês de vida, comparando com os neonatos equinos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A presente revisão de literatura irá abordar de forma comparativa os 

parâmetros de vitalidade e comportamentais dos neonatos equídeos ao nascimento, 

assim como os parâmetros laboratoriais e perfil oxidativo nos primeiros meses de 

vida. Todos os valores de referência laboratoriais utilizados para esta revisão estão 

descritos no Apêndice 2. 

 

 

2.1 AVALIAÇÃO NEONATAL 

 

 

2.1.1 Avaliação de vitalidade e do comportamento do neonato equídeo 

 

 

A transição da vida fetal para a neonatal é caracterizada por eventos 

fisiológicos e alterações anatômicas que se iniciam logo após o nascimento, e que 

culminam com a adaptação do neonato ao meio extrauterino. Assim, é de extrema 

importância o conhecimento da fisiologia, bem como a correta avaliação da 

vitalidade e do comportamento de cada espécie, a fim de identificar um neonato 

portador de anormalidades (ACWORTH, 2003; LOURENÇO; MACHADO, 2013).  

O escore Apgar foi desenvolvido em Medicina Humana pela anestesiologista 

norte-americana Virgínia Apgar em 1953, com o objetivo de avaliar o grau de asfixia 

neonatal por meio dos principais sinais vitais durante os primeiros minutos de vida 

(APGAR, 1953; PEREIRA et al., 1996).  

Em Medicina Veterinária, o escore Apgar vem sendo adaptado para as 

diferentes espécies de animais domésticos (VASSALO et al., 2014). Na espécie 

equina, foi modificado por Knottenbelt; Holdstock; Madigan (2004), com o objetivo de 

avaliar o estado de depressão neonatal ao nascimento, através da inspeção direta, 

verificando frequência cardíaca (FC) e respiratória (FR), tônus muscular e reflexo de 

irritabilidade, pontuando de 0 a 2 cada parâmetro avaliado (Quadro 1). Os neonatos 

são classificados de acordo com a pontuação obtida, como: escore 7-8 neonato 
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normal; 4-6 moderada depressão; 1-3 marcadamente deprimido e 0 indica morte do 

neonato.  

 

Quadro 1 - Escore Apgar modificado para espécie equina. 

Parâmetros 0 ponto 1 ponto 2 pontos 

FC Ausente < 60bpm > 60bpm 

FR Ausente Lenta / irregular > 60mrpm regular 

Tônus muscular Flácido 
Flexão das 

extremidades 
Posição esternal 

Estimulação 
nasal 

Sem resposta 
Movimento, reflexo 

facial 
Espirro, rejeição 

ativa 

FC: frequência cardíaca; FR: frequência respiratória; bpm: batimentos por minuto; mrpm: movimentos 
respiratórios por minuto 
Fonte: (KNOTTENBELT; HOLDSTOCK; MADIGAN, 2004) 

 

 Segundo Vaala (1999), o escore Apgar é mais confiável quando utilizado nos 

neonatos no intervalo entre 5-15 minutos de vida, já para Palmer (2007) o ideal é ser 

feito com 1, 5 e 10 minutos após parto. Knottenbelt; Holdstock; Madigan (2004) 

descrevem classificação mais fidedigna quando avaliada de 1 a 3 minutos de vida. 

Sgorbini et al. (2009) realizaram um estudo avaliando a vitalidade dos neonatos 

asininos nos primeiros 10 minutos de vida, utilizando a classificação de: 7-8 normal; 

4-6 moderada asfixia; 0-3 severa asfixia. 

A literatura descreve a importância de avaliar a vitalidade associada ao 

comportamento neonatal equino após o parto, a fim de identificar um neonato 

anormal nos primeiros momentos da vida. O potro normal se posiciona em decúbito 

esternal em até 5 minutos, inicia reflexo de sucção em 2-20 minutos, levanta entre 1-

2 horas e inicia a ingestão de colostro até 2 horas de vida. A maioria dos potros 

começa a eliminação de mecônio após a ingestão de colostro, variando entre 3-4 

horas. Uma vez que todo mecônio for eliminado, as fezes mudam de aparência até 

24 horas de vida, tornando-se macias e amareladas devido à ingestão de leite 

(STONEHAM, 2006; MCKINNON et al., 2011; MCCUE et al., 2017). 

Em neonatos asininos, Sgorbini e colaboradores (2009) relataram o intervalo 

de tempo no qual neonatos saudáveis realizaram: decúbito esternal (1-5 minutos); 

reflexo de sucção (2-7 minutos); levantar (30-240 minutos); e mamar (60-312 

minutos), demonstrando diferenças entre as espécies de equídeos.  



25 
 

 

 

 

2.1.2 Avaliação laboratorial 

 

 

Uma atenção especial deve ser dada ao exame clínico e laboratorial dos 

recém-nascidos, uma vez que neonatos saudáveis apresentam mudanças 

fisiológicas significativas nas primeiras horas de vida (AXON; PALMER, 2008), e que 

diferem dos parâmetros encontrados nos adultos. Uma vez que estas diferenças não 

sejam levadas em consideração, o diagnóstico dos neonatos das diferentes 

espécies pode ser errôneo (BAUER et al., 1984; BARTON, 2015). 

 

 

2.1.2.1 Hemograma, proteína e fibrinogênio 

 

 

Durante a vida fetal, o fígado é o principal órgão responsável pela 

hematopoiese (JEFFCOTT; ROSSDALE; LEADON, 1982). Ao nascimento, devido à 

considerável transfusão de sangue da placenta ao potro, o hemograma normal de 

um neonato equino saudável apresenta alto hematócrito (40-52%) e hemoglobina 

(13,4-19,9 g/dL). No entanto, entre 12 e 24 horas de vida esses valores diminuem 

em aproximadamente 10%, ficando em torno de 32-46% e 12-16,6 g/dL, 

respectivamente (HARVEY, 1990; AXON; PALMER, 2008). Isso se dá 

provavelmente devido à hemodiluição, à destruição fisiológica de eritrócitos e queda 

na produção dos eritrócitos secundária à oxigenação sanguínea pelos pulmões logo 

após o nascimento (HARVEY et al., 1984). 

Após duas semanas de vida esses valores diminuem ainda mais (29-41% e 

10,9-15,3 g/dL, respectivamente) e se mantém semelhantes aos encontrados em 

equinos adultos (HARVEY, 1990). 

O volume corpuscular médio (VCM) possui valores baixos durante os 

primeiros 4 meses de vida, com grau de microcitose nesta fase, provavelmente 

associado à destruição fisiológica dos eritrócitos fetais. Posteriormente ocorre um 

aumento gradativo até 1 ano de idade, quando apresenta valores diferentes aos de 

adultos (JEFFCOTT; ROSSDALE; LEADON, 1982; BAUER et al., 1984). Já a 
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concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) se mantém praticamente 

constante após o nascimento (HARVEY et al., 1984; STONEHAM, 2006; AXON; 

PALMER, 2008). 

Comparados com os neonatos equinos, os recém-nascidos asininos da raça 

Martina Franca possuem contagem de hemácias menor no primeiro dia de vida 

(7,41-10,15 x106/µL) e com sete dias (7,1-7,8 x106/µL), e hemoglobina (12,9-17 

g/dL) e hematócrito (38,6-43,6%) levemente elevados. Os valores do VCM e CHCM 

(40,7-49,3 fL e 36,2-42,7%) são maiores nos asininos quando comparados aos 

equinos (36-46 fL e 32-40%) com 24 horas de vida (HARVEY, 1990; VERONESI et 

al., 2014). Este valor maior de VCM nos asininos persiste até a vida adulta, fazendo 

com que, mesmo com valores semelhantes de hemácias, esses animais tenham um 

hematócrito maior que os equinos de raças "sangue frio", embora os valores ainda 

sejam menores do que os encontrados nos equinos de raças "sangue quente" 

(SCHALM, 1961; KRAMER, 2006).  

Ainda no hemograma, observamos valores constantes das plaquetas durante 

o primeiro ano de vida nos neonatos equinos e asininos (HARVEY, 1990; SGORBINI 

et al., 2013; VERONESI et al., 2014). 

Em relação à avaliação da série branca, devido à resposta ao cortisol no 

momento do parto, os neutrófilos segmentados dos neonatos equinos estão 

aumentados (5,55-12,38 x103/µl) dentro dos primeiros 30 minutos de vida. Após 24 

horas diminuem (3,36-9,57 x103/µl) e permanecem assim até os seis meses. No 

feto, a contagem de linfócitos é alta (>3x103/µl), porém ocorre um decréscimo 

poucas horas após o nascimento, sendo que com 12 horas de vida o intervalo é de 

0,46-2,54 x103/µl e, gradativamente, os valores aumentam (1,73-4,85 x103/µl com 30 

dias) até os três meses de vida. Os eosinófilos são ausentes ao nascimento, porém 

apresentam um pequeno aumento no primeiro mês de vida (0-0,12 x103/µl) devido à 

possíveis exposições a parasitas ou agentes alérgicos durante a vida. A contagem 

de monócitos e basófilos não apresenta alteração durante o primeiro ano de vida 

(HARVEY, 1990; STONEHAM, 2006; AXON; PALMER, 2008; GRONDIN; DEWITT, 

2010). 

Para asininos, os valores de neutrófilos segmentados ao nascimento (3,6-7,6 

x103/µl), 1 (2,9-6,7 x103/µl) e 7 dias (4,6-7,7 x103/µl) de vida são menores do que 

nos equinos, e os linfócitos aumentam a partir do parto (0,82-2,1 x103/µl) até 7 dias 

(2,1-3,4 x103/µl) de vida (VERONESI et al., 2014). A contagem dos monócitos é 
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inferior aos 7 dias (0,2-0,35 x103/µl), diferindo de eosinófilos (0,03-0,11 x103/µl) e 

basófilos (0,02-0,08 x103/µl) que possuem maiores valores em asininos do que em 

equinos (HARVEY, 1990; VERONESI et al., 2014).  

Sabe-se que a relação neutrófilo:linfócito (N:L) logo após o parto é indicador 

efetivo de maturidade para os potros equinos, sendo que neutropenia e relação N:L 

menor do que 1:1 indica incompleta maturação da glândula adrenal (LESTER, 

2005). Nos asininos, essa relação foi mostrada por Sgorbini e colaboradores (2009), 

onde a contagem total dos leucócitos, neutrófilos e linfócitos foi menor quando 

comparada aos equinos e a média da relação N:L encontrada nos recém-nascidos 

saudáveis foi de 2,10. 

Considerando os eventos pós nascimento, com à ingestão de colostro ocorre 

o aumento das globulinas, que consequentemente refletem no aumento dos níveis 

da proteína plasmática total. Assim, quando avaliados ao nascimento, os neonatos 

equinos (4,4-5,9 g/dL) e asininos (3,2-6,6 g/dL) possuem valores inferiores aos de 

adultos, porém após à ingestão do colostro ocorre um aumento das concentrações, 

tanto nos equinos (5,2-8,0 g/dL) como nos asininos (3,7-6,7 g/dL) (HARVEY, 1990; 

WILKINS, 2011; VERONESI et al., 2014). Porém os valores de albumina não sofrem 

alteração durante os primeiros meses de vida (GIRARDI et al., 2016). 

Já a concentração de fibrinogênio é menor nos equinos ao nascimento (100-

500 mg/dL) quando comparados aos valores dos adultos (JEFFCOTT; ROSSDALE; 

LEADON, 1982; HARVEY, 1990). Não encontramos na literatura pesquisada valores 

para neonatos asininos ao nascimento.  

 

 

2.1.2.2 Eletrólitos séricos 

 

 

As concentrações dos eletrólitos séricos nos neonatos equinos apresentam 

valores semelhantes durante os primeiros seis meses de vida. Quando ocorre no 

recém-nascido qualquer alteração eletrolítica, provavelmente é reflexo de alguma 

disfunção placentária, alteração no ambiente uterino, ou está associado a 

insuficiência renal ou doença gastrointestinal. A concentração de ferro ao 

nascimento nos equinos é alta (3,45-5,92 mg/L), tendo uma rápida diminuição até os 

três dias de vida (0,30-2,73 mg/L aos 7 dias), atingindo em seguida os valores 
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similares aos adultos (HARVEY, 1990; AXON; PALMER, 2008; WILKINS, 2011). A 

concentração de cálcio, provavelmente associada à atividade placentária, encontra-

se 25-30% mais alta ao nascimento quando comparado aos parâmetros de adultos 

(WOODING et al., 2000; AXON; PALMER, 2008). Após algumas horas do 

nascimento, ocorre um decréscimo até atingir valores 20% menores do que os 

valores normais de adultos, e gradualmente os níveis aumentam nos primeiros dias 

de vida (WILKINS, 2011). Já a concentração de fósforo é similar a dos adultos ao 

nascimento e aumenta gradativamente nas primeiras oito semanas, provavelmente 

pelo metabolismo ósseo neste período (BAUER et al., 1984; WILKINS, 2011). Em 

relação aos níveis séricos de sódio, podem estar baixos nas primeiras 48 horas de 

vida, relacionado provavelmente à hemodiluição fisiológica, que ocorre após a 

absorção das imunoglobulinas colostrais pelo neonato (BAUER et al., 1984). 

 Quando mensuradas em neonatos asininos, os valores eletrolíticos de cálcio, 

magnésio, sódio e cloro foram constantes pelas primeiras três semanas, não 

apresentando valores diferentes dos encontrados nos neonatos equinos (SGORBINI 

et al., 2013; VERONESI et al., 2014). 

 

 

2.1.2.3 Glicose e lactato 

 

 

Ao nascimento, a concentração de glicose no potro é de 50-60% dos valores 

maternos (54-63 mg/dL), permanecendo baixa nas primeiras 4 horas de vida, até 

que se inicie a nutrição enteral como fonte de glicose e a gliconeogênese (PALMER, 

2006).  

A partir dos dois dias de vida, as concentrações se encontram elevadas (121-

192 mg/dL aos 7 dias), em geral maiores do que nos adultos, por razão da ingestão 

constante de leite até dois a três meses de vida (HARVEY, 1990; KNOTTENBELT; 

HOLDSTOCK; MADIGAN, 2004; WILKINS, 2011). Nos asininos observa-se valor 

superior ao nascimento (60-134 mg/dL), e após 24 horas até 2 meses as 

concentrações se assemelham aos equinos da mesma idade (BAUER et al., 1984; 

KNOTTENBELT; HOLDSTOCK; MADIGAN, 2004; SGORBINI et al., 2013; 

VERONESI et al., 2014). 
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Nos neonatos, é de extrema importância a mensuração do lactato, uma vez 

que pode indicar redução da perfusão e até falta de oxigenação tecidual, doença 

intercorrente, exposição a medicamentos ou toxinas, alterações metabólicas 

congênitas ou inflamação com ativação do catabolismo proteico, como em casos de 

septicemia (FRANKLIN, 2007; AXON; PALMER, 2008; TENNENT-BROWN, 2014). A 

alta concentração após nascimento pode ocorrer de maneira fisiológica como reflexo 

do cortisol e das catecolaminas do parto, ou pela hipóxia fisiológica do feto ao 

nascer, com queda após 24 horas (ROSSDALE et al., 1984). Nos equinos, 

observamos concentrações de 3,8±1,9 e 2,1±0,8 mmol/L, ao nascimento e com 24 

horas respectivamente; enquanto nos asininos, 5,49±1,36 e 1,47±0,39 

(CASTAGNETTI et al., 2010; VERONESI et al., 2014). Em caso de neonatos 

doentes, a concentração sérica de lactato fornece informações prognósticas 

importantes, sendo clinicamente relevante nos cuidados neonatais de equinos 

(CORLEY; DONALDSON; FURR, 2005). 

 

 

2.1.2.4 Ureia e creatinina 

 

 

Ao nascimento em equinos, a ureia apresenta valores dentro do intervalo 

esperado para adultos (21-24 mg/dL), diminuindo entre o terceiro dia até a oitava 

semana de vida (4-20 mg/dL aos 7 dias; 6-21 mg/dL aos 30 dias; 15-30 mg/dL aos 6 

meses). Acredita-se que esta diminuição seja causada por um aumento na demanda 

de aminoácidos para síntese proteica. Já a concentração de creatinina é 

fisiologicamente elevada ao nascimento (1,7-4,19 mg/dL) e atinge valores 

semelhantes aos de adultos entre 24 e 36 horas após nascimento (1,2-2,8 mg/dL). 

Essa queda provavelmente está relacionada à depuração endógena da creatinina 

pela urina (BAUER et al., 1984; HARVEY, 1990; KNOTTENBELT; HOLDSTOCK; 

MADIGAN, 2004; CHANEY et al., 2010).  

Em asininos a concentração de ureia ao nascimento se apresenta similar aos 

adultos (24-52 mg/dL), ocorrendo um declínio fisiológico com 24 horas (24-42 mg/dL; 

20-36 mg/dL com 48 horas) e permanece constante até dois meses de vida, quando 

retorna as concentrações iniciais. A creatinina também tem valores aumentados ao 

nascimento (1,7-3,1 mg/dL), mantendo o mesmo padrão de declínio rápido com 24 
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horas de vida (1,0-1,6 mg/dL), porém atinge o valor de adulto mais rápido do que os 

neonatos equinos (SGORBINI et al., 2013; VERONESI et al., 2014). 

 

 

2.1.2.5 Avaliação hepática e muscular 

 

 

Em relação aos exames laboratoriais para avaliação hepática, utilizamos na 

rotina as mensurações: bilirrubina total (BT), bilirrubina direta (BD), bilirrubina 

indireta (BI), aspartato aminotransferase (AST), fosfatase alcalina (FA) e gama 

glutamiltransferase (GGT). 

Nos recém-nascidos, logo após o parto, ocorre uma rápida taxa de turnover 

das hemácias fetais, que causam um aumento da bilirrubina indireta e 

consequentemente uma hiperbilirrubinemia na primeira semana de vida, sendo 0,8-

3,0 mg/dL o valor de referência dos equinos aos 7 dias (BAUER; ASQUITH; 

KIVIPELTO, 1989; WILKINS, 2011); além disso, existe uma disponibilidade reduzida 

de proteína ligante à bilirrubina, que é responsável pela captação hepatocelular da 

bilirrubina. Após esse período, as concentrações decrescem e aos 30 dias os níveis 

estão entre 0,5-1,7 mg/dL, atingindo valores encontrados em adultos. Em asininos a 

concentração de bilirrubina total é menor no nascimento (0,12-0,39 mg/dL) quando 

comparado aos equinos, apresentando valor dentro do intervalo esperado para 

jumentos adultos (ALESSANDRO et al., 2012; VERONESI et al., 2014). 

 A FA é marcadamente elevada na primeira semana de vida dos neonatos 

equinos e asininos devido à alta atividade osteoblástica nos ossos em crescimento, 

desenvolvimento intestinal e pinocitose durante as primeiras 24 horas de vida (861-

2671 com 24 hrs). Esses níveis, nas duas espécies, diminuem gradualmente até 

atingir valores semelhantes aos de adultos às 4 semanas de vida (210-866 e 323-

421 UI/L, respectivamente) (WILKINS, 2011; SGORBINI et al., 2013; VERONESI et 

al., 2014). 

Em relação à GGT e AST, os níveis são transitoriamente elevados entre cinco 

e 14 dias de vida, provavelmente devido à maturação hepatocelular iniciada após o 

nascimento. Antes dos cinco dias e após os 14 dias os neonatos apresentam valores 

de indivíduos adultos (VAALA, 1994; BARTON; LEROY, 2007). Porém, de acordo 
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com Wilkins (2011), a AST apresenta aumento das concentrações após sete dias de 

vida (237-620 UI/L) devido ao aumento da atividade muscular. 

Como indicador bioquímico da função muscular, a concentração da CK pode 

ter um leve aumento nas primeiras 24 horas de vida, sendo o intervalo de referência 

em equinos de 40 a 909 UI/L. Este aumento pode ocorrer em alguns indivíduos em 

decorrência de possíveis traumas ou dificuldade no momento parto (HARVEY, 1990; 

VAALA, 1994; WILKINS, 2011). 

Na literatura, conforme descrito por Sgorbini et al. (2013) e Veronesi et al. 

(2014), os valores de AST nos neonatos asininos são semelhantes aos equinos, 

entretanto, até dois meses o valor não se equiparou com os níveis encontrados em 

adultos, diferindo dos cavalos. Em relação à GGT os valores são semelhantes nas 

duas espécies, e os valores de CK permaneceram inferiores aos padrões de adultos 

durante os dois primeiros meses de vida, também diferindo da espécie equina. 

 

 

2.1.2.6 Colesterol e triglicérides 

 

 

As concentrações de colesterol e triglicérides nos neonatos equinos 

encontram-se elevadas nas primeiras duas semanas de vida, sendo que valores 

maiores de triglicérides neste período podem indicar imaturidade hepática ao 

nascimento (AXON; PALMER, 2008).  

Na avaliação dos níveis séricos nos neonatos asininos, Sgorbini et al. (2013) 

não observaram diferença entre os tempos, porém quando comparados aos 

parâmetros dos equinos, apesar dos níveis de triglicérides serem semelhantes, os 

níveis de colesterol são mais altos nos asininos. Com 24 horas de vida, os valores 

de referência do colesterol para equinos e asininos são 96-135 e 129-193 mg/dL, 

respectivamente (KNOTTENBELT; HOLDSTOCK; MADIGAN, 2004; SGORBINI et 

al., 2013). 

 

 

2.1.3 Perfil oxidativo e antioxidante neonatal 
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O parto dos mamíferos é caracterizado por uma transição súbita do ambiente 

intrauterino, para uma condição extrauterina. Considerando os acontecimentos 

fisiológicos dos neonatos nas primeiras horas de vida, é importante ressaltar que 

ocorrem eventos de adaptação para cada espécie. Qualquer alteração destes 

mecanismos pode desencadear o estresse oxidativo, que reflete o desequilíbrio 

entre a capacidade de produção das espécies reativas de oxigênio (EROs) e 

espécies reativas de nitrogênio (ERNs), com a capacidade de eliminação destas 

espécies por meio dos sistemas antioxidantes (LÁZÁR, 2012). As espécies reativas 

em excesso interagem com as células causando lesões oxidativas, principalmente 

em moléculas como lipídios, proteínas e DNA (HUSSAIN; HOFSETH; HARRIS, 

2003). 

Existem dois grupos de EROs, os radicalares: hidroxila (OH-), superóxido 

(O2
−), peroxila (ROO) e alcoxila (RO); e os não-radicalares: oxigênio (O2), peróxido 

de hidrogênio (H2O2) e ácido hipocloroso. Nas ERNs, incluem-se: óxido nítrico (NO), 

óxido nitroso (N2O3), ácido nitroso (HNO2), nitritos (NO2−), nitratos (NO3−) e 

peroxinitritos (ONOO−) (HALLIWELL, 1999).  

As EROs e as ERNs estão presentes em todos os organismos que vivem em 

ambiente aeróbico (AZIZ et al., 2010), geradas como produto do metabolismo 

oxidativo aeróbico (AITKEN; BAKER, 2004). A produção contínua e fisiológica de 

radicais livres nos processos metabólicos ativa o mecanismo de defesa antioxidante 

do organismo (BIANCHI; ANTUNES, 1999). 

O mecanismo de defesa antioxidante enzimático é conhecido por três 

sistemas: o primeiro é composto pela enzima superóxido dismutase (SOD), que 

catalisa a dismutação do radical superóxido (O2
−) que recebe íons de hidrogênio, 

convertendo em oxigênio e peróxido de hidrogênio (H2O2). Existem dois tipos de 

SOD no organismo, sendo que a primeira pode ser encontrada no citoplasma, 

dependente de cobre e zinco, porém sua atividade não é afetada pelo estresse 

oxidativo; e a segunda dependente do manganês como cofator, ocorrendo na 

mitocôndria, sendo que sua atividade aumenta o estresse oxidativo (BABIOR, 1997; 

FERREIRA; MATSUBARA, 1997). O segundo sistema enzimático é formado pela 

enzima catalase, sendo este mais simples pois atua realizando a dismutação do 

H2O2 em oxigênio e água. E o terceiro sistema é realizado pela glutationa em 

conjunto com duas enzimas, a glutationa peroxidase (GPx) e a glutationa redutase, 
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na presença de selênio, atuando também para catalisar a dismutase do H2O2 em 

água e oxigênio (BARREIROS; DAVID, 2006). 

A GPx e a catalase tem o objetivo de impedir o acúmulo de peróxido de 

hidrogênio. Esta espécie reativa, por meio das reações de Fenton e Haber-Weiss, 

geram o radical hidroxila, considerado o radical com maior potencial reativo, sendo 

desencadeador de danos oxidativos. Além disso, esse radical é capaz de iniciar o 

processo de peroxidação lipídica, resultando em uma alteração da função biológica 

das membranas celulares e das proteínas, além de atacar diretamente o DNA 

(FERREIRA; MATSUBARA, 1997; WELCH et al., 2002).  

Dentre os antioxidantes biológicos de baixo peso molecular, destaca-se a 

bilirrubina, a ubiquinona, os carotenóides e o ácido úrico (BABIOR, 1997). 

A bilirrubina possui propriedades pró e antioxidantes, porém em condições 

fisiológicas normais predomina seu papel antioxidante (ASAD et al., 2001), que 

ocorre a partir da redução da biliverdina para bilirrubina, mediada pela biliverdina 

redutase. A oxidação contrária ocorre a partir do peróxido de hidrogênio, formando 

um ciclo antioxidante catalítico (SEDLAK; SNYDER, 2004). Sabe-se que a bilirrubina 

é altamente lipofílica, protegendo as membranas celulares da peroxidação lipídica, 

conforme demostrado por Sedlak e colaboradores (2009), que observaram aumento 

da peroxidação lipídica associado à diminuição da bilirrubina. 

Atualmente, na Medicina Humana, muitos trabalhos descrevem os aspectos 

dos processos oxidativos e antioxidantes no período gestacional, placenta, parto e 

nos neonatos (ROBLES; PALOMINO; ROBLES, 2001; MALTI et al., 2014; 

MARSEGLIA et al., 2014; OZSUREKCI; AYKAC, 2016). Porém sabe-se que o 

desequilíbrio oxidativo pode estar relacionado ao desenvolvimento de algumas 

doenças, como: diabetes, câncer, processos inflamatórios, obesidade, doenças 

cardiovasculares, neurológicas e respiratórias, dentre outras (SIES, 1991). 

Em Medicina Veterinária poucos são os trabalhos com esse enfoque. Yin et 

al. (2013) descrevem em neonatos suínos um sistema antioxidante prematuro ao 

nascimento, que atinge seu equilíbrio oxidativo aos 7 dias de vida; corroborando 

com isso, Gaál et al. (2006) observaram uma diminuição gradativamente lenta dos 

EROs entre os dias 3-7 de vida em bezerros. 

Em ovinos, os autores relatam um desequilíbrio oxidativo nos neonatos no 

primeiro dia de vida, provavelmente desencadeado pelo parto, e estabilizado após 

cinco dias (SORIANO et al., 2015). 
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Nos equinos, Sgorbini e colaboradores (2015) demonstraram que os neonatos 

apresentaram um menor potencial antioxidante quando comparados as mães. Já 

Souza (2016) observou aumento no sistema antioxidante às 12 horas de vida dos 

potros equinos, sugerindo esta ativação em resposta aos níveis da peroxidação 

lipídica. 
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3 HIPÓTESE 

 

 

Nossas hipóteses são: 

 

✓ Os potros muares ao nascimento apresentam diferenças quando 

comparados aos equinos no escore Apgar e nos comportamentos de 

adaptação;  

 

✓ Os parâmetros hematológicos e bioquímicos no primeiro mês de vida são 

diferentes entre os neonatos muares e equinos; 

 

✓ Existe diferença no perfil oxidativo e antioxidante entre neonatos muares e 

equinos no primeiro mês de vida.  
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4 OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo geral desse estudo foi avaliar os neonatos muares, comparando 

com equinos nos parâmetros: 

 

✓ vitalidade e comportamentos de adaptação logo após nascimento; 

 

✓ laboratoriais durante o primeiro mês de vida; 

 

✓ perfil oxidativo e antioxidante durante o primeiro mês de vida. 
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5 ARTIGO I – AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL E VITALIDADE DO 

NEONATO MUAR AO NASCIMENTO: UM COMPARATIVO COM EQUINOS. 

 

 

RESUMO 

 

A avaliação da vitalidade associada ao comportamento após o parto é fundamental 

para o monitoramento neonatal e identificação de um neonato anormal de forma 

precoce. O objetivo deste trabalho foi avaliar os neonatos muares logo após o 

nascimento, comparando-os com os equinos, nos seguintes parâmetros: 

comportamento e vitalidade; tempo para delivramento dos anexos fetais das éguas 

gestantes de muares e equinos; peso dos neonatos e dos anexos fetais, bem como 

a relação entre eles nos muares. Foram acompanhados 47 partos, sendo 30 de 

muares e 17 de equinos. Avaliou-se  a vitalidade a partir do escore Apgar modificado 

ao nascimento, com 5, 10, 30 e 60 minutos pós-parto, além dos comportamentos 

(tempo para se posicionar em decúbito esternal, iniciar reflexo de sucção, levantar, 

iniciar ingestão de colostro e eliminar o mecônio) e a necessidade de realização de 

enema. Observou-se o tempo de delivramento e peso dos anexos fetais e dos 

potros. A relação entre peso dos potros e dos anexos fetais foi calculada no grupo 

dos muares. Houve diferença entre os grupos no escore Apgar ao nascimento, 5, 10 

e 30 minutos de vida, sendo maior nos muares (7,83±0,09; 7,9±0,05; 7,9±0,05; 8) do 

que nos equinos (7,40±0,21; 7,40±0,21; 7,46±0,19; 7,8±0,10). Não houve diferença 

entre muares e equinos para decúbito esternal (1±0,26 e 1,06±0,40 minutos), iniciar 

reflexo de sucção (8,13±1,61 e 14,26±4,16 minutos) e levantar (26,26±1,38 e 

32,2±3,08 minutos). O início da ingestão de colostro foi significativamente diferente 

entre os muares (49,3±2,71 minutos) e os equinos (81,86±8,41 minutos), bem como 

a eliminação de mecônio (255,86±18,14 e 76,66±7,79 minutos, respectivamente). 

Utilizou-se enema em 11/30 muares e 1/17 equinos que apresentaram desconforto. 

O tempo de delivramento dos anexos fetais em éguas gestantes de muar 

(38,32±5,12 minutos) foi menor que nas gestantes de equinos (52±4,46 minutos). 

Não houve diferença entre os pesos dos muares (41,92±0,79 Kg) e equinos 

(45,12±1,7 Kg), bem como nos pesos dos anexos fetais (4,12±0,14; 4,17±0,49 Kg, 

respectivamente). Não houve correlação entre os pesos dos neonatos e anexos 

fetais dos muares. Assim os resultados deste trabalho mostraram de forma inédita 
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diferenças significativas nos parâmetros de vitalidade e comportamentais de 

neonatos muares e equinos, bem como no tempo de delivramento dos anexos em 

éguas prenhes de muares e equinos. 

 

 

Palavras-chave: Mula. Apgar. Parâmetro etológico. Comportamento. Híbrido. 
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ARTICLE I - BEHAVIORAL EVALUATION AND VITALITY OF NEWBORN MULES 

AT BIRTH: A COMPARISON WITH EQUINE. 

 

 

ABSTRACT 

 

Evaluation of the postpartum behavior is of utmost importance for neonatal 

monitoring and early identification of an abnormal neonate. The aim of the present 

study was to evaluate newborn mules at birth, and compare with equine regarding 

the following parameters: behavior and vitality; time for fetal membrane elimination in 

mares pregnant with mules and horses, neonatal and placental weight and 

relationship between mule and placental weight. Forty-seven neonates were used, 

30 mules and 17 horses. Apgar score at birth, 5, 10, 30 and 60 minutes postpartum 

and behavioral traits (time to sit in sternal recumbency, to suckle reflex, to stand, to 

ingest colostrum and to eliminate meconium) and the need of enema were evaluated. 

Time for placental elimination and placental and foal weight were recorded. The 

relationship between placental and foal weight was calculated for the mule’s group. 

Apgar score at birth, 5, 10 and 30 minutes was higher in mules (7.83±0.09; 7.9±0.05; 

7.9±0.05; 8) than horses (7.40±0.21; 7.40±0.21; 7.46±0.19; 7.8±0.10). There was no 

difference between groups in times to sit in sternal recumbency (1±0.26 and 

1.06±0.40 minutes), to start the suckle reflex (8.13±1.61 and 14.26±4.16 minutes) 

and to stand (26.26±1.38 and 32.2±3.08 minutes). Ingestion of colostrum was 

significantly different between mules (49.3±2.71 minutes) and horses (81.86±8.41 

minutes), as well as meconium elimination (255.86±18.14 and 76.66±7.79 minutes, 

respectively). We used enema in 11/30 mules and 1/17 horses that presented signs 

of discomfort. Mares pregnant with mules (38.32±5.12 minutes) eliminated fetal 

membranes earlier than pregnant with horses (52±4.46 minutes). There was no 

difference between foal’s weight for mules (41.92±0.79 Kg) and horses (45.12±1.7 

Kg), as well as placental weight (4.12±0.14; 4.17±0.49 Kg, respectively). There was 

no correlation between placental and foal’s weight for mules. Thus, the results of this 

study showed for the first time significant differences and similarities between mule 

and horse neonates regarding behavioral and vitality parameters, as well as the time 

of fetal membrane elimination in mares pregnant with mule and horse. 
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5.1 INTRODUÇÃO 

 

 

O período neonatal é a fase de transição da vida fetal para a extrauterina 

(BAUER et al., 1984). Nos equinos, apesar de existirem muitos períodos 

considerados por diferentes autores, sabe-se que os primeiros 4 dias de vida são 

críticos devido ao estabelecimento da homeostase (BRINSKO et al., 2011) e durante 

o primeiro mês de vida o potro requer atenção especial, uma vez que afecções 

multissistêmicas são frequentes neste período (PIERCE, 2003). 

Para o monitoramento neonatal, a literatura descreve a avaliação da 

vitalidade associada ao comportamento após o parto, a fim de identificar um neonato 

anormal nos primeiros momentos da vida (STONEHAM, 2006). Para vitalidade 

utiliza-se o escore Apgar, desenvolvido inicialmente na Medicina Humana, pela 

anestesiologista Virgínia Apgar, com a finalidade de avaliar o grau de asfixia 

neonatal (APGAR, 1953). Em equinos e asininos foi desenvolvido um escore Apgar 

modificado, que classifica o estado de depressão neonatal após o parto. Nele avalia-

se: frequência cardíaca e respiratória, tônus muscular e reflexo de irritabilidade 

(KNOTTENBELT; HOLDSTOCK; MADIGAN, 2004; SGORBINI et al., 2009). 

As adaptações neurológicas se iniciam no momento em que o feto atravessa 

o canal do parto, onde imediatamente após a segunda fase do parto, eventos como 

posicionar-se em decúbito esternal, iniciar reflexo de sucção, levantar e mamar são 

adaptações necessárias. Esses parâmetros comportamentais são consagrados na 

literatura para equinos (VAALA, 1994; ACWORTH, 2003; KNOTTENBELT; 

HOLDSTOCK; MADIGAN, 2004; MCCUE et al., 2017) e asininos (SGORBINI et al., 

2009), porém não existem relatos da utilização de parâmetros comportamentais e 

escores de avaliação de vitalidade para os muares. 

Neonatos muares saudáveis e geneticamente superiores estão cada vez mais 

valorizados, uma vez que adultos apresentam alto potencial para trabalho e 

atividades atléticas por serem animais mais rústicos, inteligentes e menos reativos 

quando comparado aos equinos e asininos. Além disso, atualmente existe uma 

maior participação destes animais em categorias esportivas e lazer (OLIVEIRA, 

2011; MENEZES et al., 2013; FARIAS, 2014). 
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Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar os neonatos muares logo após o 

nascimento, comparando-os com os equinos, nos seguintes parâmetros: (1) 

vitalidade a partir do escore Apgar modificado; (2) comportamento, avaliando tempo 

para se posicionar em decúbito esternal, levantar, iniciar ingestão de colostro e 

eliminação de mecônio; (3) peso dos neonatos ao nascimento e dos anexos fetais, 

bem como a relação entre eles; (4) tempo para delivramento dos anexos fetais das 

éguas gestantes de muares e equinos. 

 

 

5.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

O experimento foi aprovado e desenvolvido conforme as diretrizes da 

Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo, sob o protocolo número 6001260715. 

 

 

5.2.1 Animais 

 

 

Os dados foram coletados em duas estações de nascimento (2015/2016 e 

2016/2017), onde foram monitoradas 47 éguas, em um haras localizado em 

Piracaia/SP – Brasil (Latitude: 23º 03' 14" S, Longitude: 46º 21' 29" W). Dessas 

éguas, 30 estavam prenhes de muares e 17 de equinos. As éguas foram mantidas 

durante toda gestação em pasto tifton, com acesso a água e sal mineral ad libitum. 

Todos os partos foram acompanhados e os critérios de inclusão utilizados foram: 

éguas saudáveis e neonatos  provenientes de eutocia. 

As éguas foram acompanhadas diariamente a partir dos 320 dias de gestação 

para observação de mudanças associadas ao parto (relaxamento do ligamento 

sacroisquiático e vulvar, e desenvolvimento da glândula mamária), além da 

avaliação do pH da secreção mamária, conforme descrito por Canisso et al. (2013), 

utilizando um teste de tira colorimétrico (intervalo de detecção de  pH variando de 

5,5 a 8 unidades; 8-Hydrion, Micro Essential Laboratory, EUA). As éguas foram 

continuamente monitoradas quando apresentaram sinais de parto iminente, 
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associados à informação do decréscimo do pH da secreção mamária. O piquete 

maternidade era plano, com iluminação reduzida no período noturno, sem trânsito de 

pessoas e veículos. Desta forma, todas as fases do parto dos animais incluídos no 

experimento foram acompanhadas.  

 

 

5.2.2 Avaliação da Vitalidade e Comportamento Neonatal 

 

 

A avaliação da vitalidade foi realizada utilizando o escore Apgar modificado 

por Knottenbelt; Holdstock; Madigan (2004) no momento do nascimento, 5, 10, 30 e 

60 minutos (T0, T5, T10, T30 e T60, respectivamente) pós parto. Foram analisados: 

frequência cardíaca (FC) e respiratória (FR), tônus muscular e irritabilidade reflexa 

por estimulação nasal, pontuando cada parâmetro de 0 a 2, conforme apresentado 

no Quadro 2.  

 

Quadro 2 - Escore Apgar modificado para a espécie equina. 

Parâmetros 0 ponto 1 ponto 2 pontos 

FC Ausente < 60bpm > 60bpm 

FR Ausente Lenta / irregular > 60mrpm regular 

Tônus muscular Flácido 
Flexão das 

extremidades 
Posição esternal 

Estimulação 
nasal 

Sem resposta 
Movimento, reflexo 

facial 
Espirro, rejeição 

ativa 

Escore 7-8: normal; 4-6: moderada depressão; 1-4: marcadamente deprimido; 0: morte do neonato 
FC: frequência cardíaca; FR: frequência respiratória; bpm: batimentos por minuto; mrpm: movimentos 
respiratórios por minuto 
Fonte: (KNOTTENBELT; HOLDSTOCK; MADIGAN, 2004) 

 

Imediatamente após a expulsão do neonato foram observados os tempos 

para permanecer em decúbito esternal, iniciar o reflexo de sucção, levantar, iniciar a 

ingestão de colostro e a eliminação de mecônio, bem como a necessidade de 

realização de enema (Fleet Enema®) em animais que apresentaram sinais de 

desconforto abdominal (rolar, cavar, olhar para o abdômen). 
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5.2.3 Delivramento dos Anexos Fetais, Peso dos Neonatos e dos Anexos Fetais 

 

 

O tempo para delivramento dos anexos fetais dos dois grupos foi avaliado e o 

peso total dos anexos foi obtido em balança convencional (digital, capacidade de 

100 gramas a 150 quilogramas, EB821, Rahda®, Brasil). 

 Após ingestão de colostro os neonatos também foram pesados no colo do 

técnico em balança convencional (digital, capacidade de 100 gramas a 150 

quilogramas, EB821, Rahda®, Brasil). Assim o peso real do neonato foi calculado 

subtraindo o peso do técnico. A proporção do peso dos neonatos em relação aos 

anexos fetais foi calculada posteriormente, dividindo os dois pesos (neonato/anexo). 

 

 

5.2.4 Análise Estatística 

 

 

Foi utilizado o programa SAS System for Windows 9.3 (SAS, 2000) para 

análise dos dados. Previamente, os dados foram testados quanto à normalidade dos 

resíduos (distribuição de Gauss) e homogeneidade das variâncias. Quando não 

obedeciam às premissas, os dados eram transformados (logarítmo na base 10) e se 

a normalidade não era obtida, empregava-se, então, um procedimento não 

paramétrico.  

A comparação das médias foi realizada pelo teste t de Student para variáveis 

paramétricas e pelo teste de Wilcoxon para variáveis não paramétricas. 

A avaliação do efeito do tempo (T0, T5, T10, T30 e T60) sobre a variável 

Apgar foi realizada através de medidas repetidas no tempo pelo PROC MIXED e as 

médias foram submetidas ao teste de Wilcoxon para variáveis não paramétricas. 

Além disso, foi realizada análise de correlação de Pearson entre as variáveis 

peso dos anexos fetais e peso dos neonatos no grupo muar. 

O nível de significância utilizado para rejeitar H0 (hipótese de nulidade) para 

todas as variáveis foi de 5%. Os resultados foram apresentados por médias (médias 

± erro padrão da média) dos dados originais. 
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5.3 RESULTADOS 

 

 

5.3.1 Avaliação da Vitalidade e Comportamento Neonatal 

 

 

Os resultados das avaliações de vitalidade feitas a partir do escore Apgar 

modificado nos grupos de neonatos muares e equinos estão representados na 

Tabela 1. Houve efeito de grupo no nascimento, com 5, 10 e 30 minutos de vida (T0, 

T5, T10, T30). Já aos 60 minutos (T60) os dois grupos apresentam valores 

estatisticamente iguais. 

 

Tabela 1 - Média ± erro padrão do escore Apgar modificado durante a primeira hora de vida nos 
neonatos muares e equinos. 

VARIÁVEIS  GRUPOS  VALOR DE P 

 
 MUAR EQUINO  

T0  7,83 ± 0,09 7,4 ± 0,21  0,02 

T5  7,9 ± 0,05 7,4 ± 0,21  0,01 

T10  7,9 ± 0,05 7,46 ± 0,19  0,01 

T30  8 7,8 ± 0,1  0,01 

T60  8 7,9 ± 0,06  0,17 
T0: nascimento; T5: 5 minutos; T10: 10 minutos; T30: 30 minutos; T60: 60 minutos 
p < 0,05 na mesma linha indica diferença significativa 
Fonte: (RICCIO, 2017)  

 

As médias ± erro padrão dos tempos aferidos de cada avaliação 

comportamental em muares e equinos estão demostradas na Tabela 2. Foi 

observado efeito de grupo para iniciar ingestão de colostro (p<0,0001) e iniciar 

eliminação de mecônio (p<0,0001). 
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Tabela 2 - Média ± erro padrão dos tempos para decúbito esternal (DE), iniciar reflexo de sucção 
(RS), levantar (L), iniciar ingestão de colostro (C) e iniciar eliminação de mecônio (M) dos grupos 
muar e equino, cronometrados a partir da expulsão completa do neonato no momento do parto. 

VARIÁVEIS  GRUPOS  VALOR DE P 

 
 MUAR EQUINO  

DE (min)  1 ± 0,26 1,06 ± 0,4  0,79 

RS (min)  8,13 ± 1,61 14,26 ± 4,16  0,74 

L (min)  26,26 ± 1,38 32,2 ± 3,08  0,09 

C (min)  49,3 ± 2,71 81,86 ± 8,41  < 0,0001 

M (min)  255,86 ± 18,14 76,66 ± 7,79  < 0,0001 
p < 0,05 na mesma linha indica diferença significativa 
Fonte: (RICCIO, 2017)  
 

Dos animais analisados, 11/30 muares e 1/17 equinos (p=0,0063) 

apresentaram desconforto, assim foi realizado enema com medicação comercial 

(Fleet Enema®), conforme demonstrado no Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 - Utilização de medicação comercial laxativa (Fleet Enema®) nos neonatos muares e 
equinos. 
 

 

p=0,0063 
Fonte: (RICCIO, 2017) 

 

 

5.3.2 Delivramento dos Anexos Fetais, Peso dos Neonatos e dos Anexos Fetais 

 

Para o tempo de delivramento dos anexos fetais houve efeito de grupo 

(p=0,04), sendo observado o tempo de 38,32 ± 5,12 minutos para o grupo muar e 52 

± 4,46 minutos para o grupo equinos. 
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Não houve efeito de grupo para o peso dos neonatos, bem como para o peso 

dos anexos fetais, conforme descrito na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Média ± erro padrão dos pesos dos neonatos nas primeiros horas de vida após ingestão de 
colostro, e dos anexos fetais após delivramento nos grupos muar e equino. 

PESO  GRUPO  VALOR DE P 

 
 MUAR EQUINO  

NEONATOS (Kg)  41,92 ± 0,79 45,12 ± 1,7  0,07 

ANEXOS FETAIS (Kg)  4,12 ± 0,14 4,17 ± 0,49  0,90 
p < 0,05 na mesma linha indica diferença significativa 
Fonte: (RICCIO, 2017)  

 

 A relação entre o peso dos anexos fetais e peso dos neonatos muares está 

demostrada no Gráfico 2. Não observamos correlação entre as duas variáveis 

(r=0,60 e p=0,39), porém houve uma concentração dos animais apresentando uma 

relação de 9-11% entre os pesos do neonato e anexo fetal (Apêndice 1). 

 

Gráfico 2 - Relação entre o peso dos neonatos e o peso dos anexos fetais, para 27 potros muares. 
 

 
Fonte: (RICCIO, 2017) 

 

 

5.4 DISCUSSÃO 

 

 

Em toda a literatura revisada, não foram encontrados dados de referência 

para híbridos muares nas primeiras horas de vida. Desta forma, este trabalho 

avaliou de forma inédita a vitalidade, o comportamento neonatal, tempo de 
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delivramento dos anexos fetais, bem como os pesos dos neonatos e anexos fetais e 

sua relação nos muares ao nascimento, comparando com neonatos equinos.  

O escore Apgar avalia a vitalidade dos neonatos logo após o parto, permitindo 

identificar aqueles com sinais de depressão que possam ter repercussões negativas 

para adaptação à vida extra uterina, para a saúde e sobrevida (KNOTTENBELT; 

HOLDSTOCK; MADIGAN, 2004; VERONESI et al., 2005, 2009). Apesar da literatura 

sugerir a avaliação nos primeiros minutos de vida (VAALA, 1999; KNOTTENBELT; 

HOLDSTOCK; MADIGAN, 2004; SGORBINI et al., 2009), no presente estudo os 

neonatos dos dois grupos foram avaliados ao nascimento, com 5, 10, 30 e 60 

minutos de vida, já que os dados são escassos na literatura. Considerando a 

classificação dos parâmetros nos neonatos conforme descrito na literatura 

(KNOTTENBELT; HOLDSTOCK; MADIGAN, 2004), o escore obtido no presente 

experimento demonstra neonatos muares e equinos normais, assim como 

observado em asininos por Sgorbini et al. (2009). Porém notamos que ao longo dos 

tempos analisados os potros muares provavelmente atingem uma adaptação pós-

parto ao ambiente extrauterino mais rapida, quando avaliados por meio de FC, FR, 

tônus muscular e irritabilidade reflexa. Uma hipótese seria o fenômeno de heterose, 

onde os muares adquiriram as melhores características dos equinos e asininos, 

nascendo com maior rusticidade, rapidez (observação pessoal) e maior capacidade 

para adaptação ao meio extrauterino. 

Nas avaliações dos parâmetros comportamentais, não foram encontradas 

diferenças entre os muares e equinos para se posicionar em decúbito esternal, 

iniciar o reflexo de sucção e levantar. Os dados assemelham-se aos descritos na 

literatura para equinos (STONEHAM, 2006; MCKINNON et al., 2011; MCCUE et al., 

2017) e asininos (SGORBINI et al., 2009), o que nos sugere que nestes aspectos os 

muares se comportam de forma semelhante aos outros equídeos. 

Apesar dos dois grupos de neonatos apresentarem tempos iguais para 

levantar, os muares iniciaram a ingestão de colostro mais rapidamente quando 

comparados aos equinos. De acordo com Sgorbini e colaboradores (2009) os 

neonatos asininos iniciam a ingestão de colostro em tempo semelhante aos equinos 

(STONEHAM, 2006), demostrando que resultado do presente trabalho em muares 

sugere uma adaptação acelerada ao ambiente extrauterino ou que os híbridos 

tenham mecanismos diferenciados de adaptação neonatal. 
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Uma hipótese que poderia ajudar a explicar as diferenças obtidas tanto na 

vitalidade neonatal bem como nos parâmetros comportamentais seria um 

mecanismo de depuração hormonal diferenciado entre muares e equinos. Madigan 

(2014) acredita que a pressão gerada no potro pelo canal do parto no momento da 

expulsão, é um importante sinalizador para que o feto deixe de produzir hormônios 

neuroesteróides que causam efeito sedativo, e que juntamente com o calor do 

ambiente uterino, possui ações neuroinibitórias que mantém o feto em estado 

sonolento durante a vida intrauterina. Após o nascimento, sinalizado pela passagem 

pelo canal do parto, ocorre um declínio rápido das concentrações destes hormônios 

em neonatos saudáveis (HIRST et al., 2006). Nossos dados sugerem mecanismos 

adaptativos diferentes entre muares e equinos, assim especulamos que os 

resultados obtidos no presente estudo se justifiquem com o trabalho de Madigan 

(2014). 

A eliminação do mecônio na espécie equina é comumente associada a 

ingestão do colostro. Quando não completa pode acarretar em desconforto 

abdominal nos recém-nascidos, levando à complicações e morte (KNOTTENBELT; 

HOLDSTOCK; MADIGAN, 2004). Stoneham (2006) e McCue et al. (2017) relatam 

que o início da eliminação do mecônio nos equinos ocorre geralmente antes das 3 

horas de vida, confirmando os resultados obtidos para o grupo de equinos. No 

presente estudo, apesar da ingestão mais rápida o início da eliminação do mecônio 

ocorreu significativamente mais tarde nos potros muares. 

Por precaução, optou-se em realizar enema em 11 dos 30 animais muares 

que apresentaram desconforto. Provavelmente a eliminação tardia seja uma 

característica inerente a espécie, e maiores estudos sobre o trânsito intestinal 

normal e composição do mecônio nesses animais devem ser realizados. 

Segundo Sharma (1973) ocorre uma liberação fisiológica de ocitona pelo 

estímulo da glândula mamária no momento que o neonato inicia a ingestão do 

colostro, desencadeando contrações miometriais que auxiliam na eliminação dos 

anexos. Tal mecanismo, foi contradito por Vivrette e colaboradores (2000) em 

estudo que concluiu que a amamentação não está significativamente relacionada à 

liberação sérica de ocitocina nas éguas. Nossos resultados demonstraram que tanto 

a ingestão de colostro como o delivramento dos anexos fetais no grupo dos muares 

foi mais precoce que nos equinos, sugerindo que o estímulo da glândula mamária 

pode estar relacionado ao tempo de eliminação dos anexos fetais conforme teoria 
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descrita por Sharma (1973). Apesar dos anexos dos dois grupos serem 

macroscopicamente semelhantes, outra hipótese seria uma diferença estrutural ou 

de eficiência placentária, como observado em jumentas por Veronesi e 

colaboradores (2010). Porém na literatura, não foram encontrados estudos 

histomorfométricos de anexos fetais de éguas prenhes de jumento. 

A proporção do peso do neonato em relação ao anexo fetal foi avaliada por 

Wilsher; Allen (2003), demonstrando que quando alterada pode ser um indicativo de 

comprometimento da gestação e pode refletir no bem estar fetal e 

consequentemente neonatal (ELLIOTT et al., 2009). Esta relação está descrita na 

literatura como 11% nos equinos (MCKINNON et al., 2011) e 12% nos asininos 

(CARLUCCIO et al., 2008). Neste trabalho não houve correlação entre as variáveis, 

porém a maioria os anexos fetais representaram de 9 a 11% do peso dos neonatos 

muares (Apêndice 1). 

 

 

5.5 CONCLUSÃO 

 

 

Este estudo conclui de forma inédita que os neonatos muares tiveram escore 

Apgar maior do nascimento até 30 minutos de vida; ingeriram colostro mais 

rapidamente; a eliminação do mecônio foi mais tardia; o tempo de delivramento dos 

anexos fetais foi menor no grupo muar; e não houve diferença entre os pesos dos 

neonatos e dos anexos fetais. 
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6 ARTIGO II - ANÁLISE HEMATOLÓGICA E BIOQUÍMICA EM MUARES 

SAUDÁVEIS DO NASCIMENTO ATÉ 1 MÊS DE VIDA: UM COMPARATIVO 

COM EQUINOS.  

 

 

RESUMO 

 

Hoje em dia, há um maior interesse nos muares e no número destes animais que 

participam de atividades de lazer e esportes. Alguns autores estabeleceram 

parâmetros hematológicos e bioquímicos para muares a partir dos 2 meses de idade 

e mostraram diferenças entre as idades e diferentes espécies de equídeos. No 

entanto não existem dados na literarura que descrevam estas análises em neonatos 

muares. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi comparar os parâmetros 

hematológicos e bioquímicos de neonatos muares (n=15) e equinos (n=16) durante 

o primeiro mês de vida. Foram realizadas avaliações hematológicas (hemograma e 

plaquetas) e avaliações bioquímicas (ureia, creatinina, aspartato aminotransferase - 

AST, gama glutamiltransferase - GGT, albumina, fosfatase alcalina - FA, lactato 

desidrogenase - LDH, creatinoquinase - CK, bilirrubina total - BT, bilirrubina direta - 

BD, bilirrubina indireta - BI, lactato, glicose, proteína total - PT, triglicérides, 

colesterol, cálcio, fósforo, magnésio, ferro, cloro, sódio e potássio) nos dois grupos 

de neonatos ao nascimento, com 12, 24 horas, 7 e 30 dias. Os maiores valores 

foram obtidos nos muares para CHCM, plaquetas, albumina, cálcio, cloro, ferro e 

magnésio, enquanto que a contagem dos leucócitos totais, neutrófilos segmentados, 

linfócitos, assim como a relação neutrófilo:linfócito (N:L), fibrinogênio, BT, BD, BI, 

colesterol e enzima CK foram menores nos muares quando comparados aos 

equinos. Houve interação entre grupo e tempo nas variáveis hemácias, hematócrito, 

hemoglobina, leucócitos totais, neutrófilos segmentados, glicose, ureia, albumina, 

triglicérides, colesterol, CK e ferro. A contagem de hemácias, hematócrito e 

hemoglobina às 12 e 24 horas nos muares apresentaram menores valores quando 

comparados aos equinos. Menor contagem dos leucócitos totais e neutrófilos 

segmentados também ocorreu nos muares ao nascimento, com 12 horas, 7 e 30 

dias. A glicose no grupo muar teve menor concentração ao nascimento, porém 

maiores valores com 12 e 24 horas, enquanto a ureia somente foi maior nos muares 
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aos 7 dias. Os muares deste estudo tiveram maior concentração de albumina, 

enquanto que o colesterol foi menor do que nos equinos em todos os tempos 

analisados. Os triglicérides foram menor nos muares às 12 horas e 7 dias. CK e a 

concentração de ferro foram menores nos muares com 12 e 24 horas de vida. Assim 

concluímos que muitos parâmetros hematológicos e bioquímicos avaliados são 

diferentes entre equinos e muares no decorrer do primeiro mês de vida. Tendo em 

vista as diferenças encontradas entre as espécies, este estudo oferece dados de 

referência que podem ser úteis para o diagnóstico e tratamento de neonatos muares 

comprometidos.  

 

 

Palavras-chave: Mula. Híbrido. Hematologia. Bioquímico. Neonato.  
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ARTICLE II - HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS IN HEALTHY 

MULES FROM BIRTH UNTIL 1 MONTH OF LIFE: A COMPARISON WITH 

EQUINE. 

 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, there is an increased interest in mules and the number of animals 

participating in leisure activities and sports. Some authors established hematological 

and biochemical parameters for mules beginning at 2 months of age and showed that 

there are differences among the ages and different species of equids. However, we 

could not find these parameters in neonates. The aim of the present study was to 

compare hematological and biochemical parameters of mule (n = 15) and horse (n = 

16) neonates at birth, 12 and 24 hours, 7 and 30 days postpartum. Hematological 

(red blood cells, hematocrit, hemoglobin, mean corpuscular volume – MCV, mean 

corpuscular hemoglobin – MCH, mean corpuscular hemoglobin concentration - 

MCHC, platelets, total leukocytes, band and segmented neutrophils, lymphocytes, 

monocytes, basophils and eosinophils) and biochemical evaluations were performed 

(urea, creatinine, aspartate aminotransferase - AST, gamma-glutamyl-transferase - 

GGT, albumin, alkaline phosphatase - FA, dehydrogenase lactate - LDH, creatine 

phosphokinase - CK, total bilirubin - BT, direct bilirubin - BD, indirect bilirubin - BI, 

lactate, glucose, total protein, triglycerides, cholesterol, calcium, phosphorus, 

magnesium, iron, chlorine, sodium and potassium) in the two groups of neonates at 

birth, 12, 24 hours, 7 and 30 days. Mules had higher MCHC, platelets, albumin, 

calcium, chloride, iron and magnesium, while total leukocytes, segmented 

neutrophils, lymphocytes, neutrophil:lymphocyte ratio (N:L), fibrinogen, BT, BD, BI, 

cholesterol and CK were lower in mule compared to horses. Interaction was found 

between group and time for red blood cells, hematocrit, hemoglobin, total leukocytes, 

segmented neutrophils, glucose, urea, albumin, triglycerides, cholesterol, CK and 

iron. Red blood cells, hematocrit, hemoglobin were lower in mules at 12 and 24 hours 

compared to horses. Lower total leukocytes and segmented neutrophils was also 

detected in mules at birth, 12 hours, 7 and 30 days. Glucose was lower in mules at 

birth, but higher at 12 and 24 hours, while urea was only higher in mules at 7 days. 

The mules from this study had higher concentration of albumin, whereas cholesterol 
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was lower than in horses at all times studied. Triglycerides were lower in mules at 12 

hours and 7 days. CK and iron concentration were lower in mules at 12 and 24 

hours. Thus, we conclude that many hematological and biochemical parameters 

evaluated are different between horses and mules during the first month of life. 

Considering the differences found among the species, this study provides reference 

data that may be useful for the diagnosis and treatment of compromised mule 

neonates. 

 

 

Keywords: Mule. Hybrid. Hematology. Biochemical. Neonate.  
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6.1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os muares são considerados animais rústicos, inteligentes, de percepção 

aguçada e menor reatividade a estímulos externos quando comparados a equinos. 

Essas características fazem com que se tornem ótimas opções para trabalho e lazer, 

além do maior número de animais em competições esportivas (OLIVEIRA, 2011; 

FARIAS, 2014; RIBEIRO, 2017). Alguns autores estabeleceram parâmetros 

hematológicos e bioquímicos para muares a partir dos 2 meses de idade (GUL et al., 

2007; MCLEAN; WANG, 2013; DIAS, 2014; MCLEAN et al., 2016) e mostraram 

diferenças entre as idades e com outras espécies de equídeos. 

Ao nascimento, ocorrem eventos de adaptação ao meio extrauterino (BAUER 

et al., 1984; BARTON, 2015) que se refletem em importantes alterações 

hemodinâmicas e bioquímicas. Esses valores de referência já estão estabelecidos 

na literatura para neonatos equinos (HARVEY et al., 1984; BAUER; ASQUITH; 

KIVIPELTO, 1989; HARVEY, 1990; AXON; PALMER, 2008) e asininos (SGORBINI 

et al., 2009, 2013; VERONESI et al., 2014), monstrando semelhanças e diferenças 

entre as espécies. 

No entanto, apesar desta avaliação ser fundamental para identificação 

precoce de alterações nos recém-nascidos, não existem parâmetros laboratoriais 

estabelecidos para neonatos muares durante o primeiro mês de vida.  

Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar os parâmetros 

hematológicos e bioquímicos dos neonatos muares, comparando com os equinos 

durante o primeiro mês de vida. 

 

 

6.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Todos os procedimentos foram aprovados e desenvolvidos conforme as 

diretrizes da Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, sob o protocolo número 

6001260715. 
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6.2.1 Animais 

 

 

O estudo foi conduzido em uma população de 15 neonatos muares e 16 

equinos, todos filhos de éguas da raça Mangalarga Paulista e jumento da raça Pêga 

nascidos na mesma propriedade, localizada em Piracaia, São Paulo - Brasil (latitude 

23º 03’ 14’’ S e longitude 46º 21’ 29’’), durante duas estações de nascimento 

(2015/2016 e 2016/2017). 

As éguas prenhes de equinos foram suplementadas com concentrado no 

terço fnal da gestação. Todos os partos foram acompanhados e os critérios de 

inclusão utilizados foram: (1) neonatos provenientes de eutocia; (2) pontuação do 

escore APGAR ≥ 7 ao nascimento; (3) IgG ≥ 800 mg/dL às 24 horas de vida (IgG 

Check – Teste para deteção de IgG em potros, Vencofarma®, Brasil); (4) saudáveis 

nos momentos das coletas. 

  

 

6.2.2 Coleta e Armazenamento das Amostras 

 

 

Foram considerados cinco momentos: ao nascimento (imediatamente após 

expulsão; T0h), 12 horas (T12h), 24 horas (T24h), 7 dias (T7d) e 30 dias (T30d) pós-

parto.  

O sangue foi coletado por venopunção jugular em tubos estéreis a vácuo 

contendo EDTA para análise hematológica (BD Vacutainer®, BD, Brasil); fluoretado 

para dosagem de glicose e lactato (BD Vacutainer® Fluoreto/EDTA, BD, Brasil) e 

seco com ativador de coágulo jateado na parede para análise bioquímica (BD 

Vacutainer®, BD, Brasil). 

Os tubos com EDTA foram encaminhados ao Zoonóstico Centro de 

Diagnóstico Veterinário, localizado em Bragança Paulista/SP. Os demais tubos 

foram submetidos à centrifugação (151 x g por 10 minutos) para separação do  soro 

e plasma. Em seguida, as amostras foram aliquotadas e armazenadas em criotubos 

transparente e âmbar a -20°C, para posterior análise no Laboratório Clínico do 
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Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da Universidade de São Paulo. 

 

 

6.2.3 Análise Hematológica 

 

 

 A avaliação hematológica (hemácias, hematócrito, hemoglobina, volume 

corpuscular médio - VCM, hemoglobina corpuscular média - HCM, concentração de 

hemoglobina média - CHCM, plaquetas, leucócitos totais, neutrófilos bastonetes e 

segmentados, linfócitos, monócitos, basófilos e eosinófilos) foi realizada em aparelho 

de Hematologia (T890, Coulter) previamente calibrado para as espécies em estudo. 

A contagem diferencial dos leucócitos foi realizada em lâmina no microscópio 

binocular (E-100, Nikon®).  

 

 

6.2.4 Análise Bioquímica 

 

 

 Após descongelamento das alíquotas de soro sanguíneo armazenadas nos 

criotubos, as amostras foram analisadas com kit de reagentes específicos da marca 

Randox®, sendo eles ureia (UR 3825), creatinina (CR 3814), aspartato 

aminotransferase (AS 3804), gama glutamiltransferase (GT 3817), albumina (AB 

3800), fosfatase alcalina (AP 3803), lactato desidrogenase (LD 3818), 

creatinoquinase (CK 3892), proteína total (TP 4001), cálcio (CA 3871), fósforo (PH 

3820), magnésio (MG 3880), ferro (SI 250), triglicérides (TR 3823), colesterol (CH 

3810), cloro (CL 1645), sódio (NA 3851) e potássio (PT 3852). As alíquotas de soro 

sanguíneo armazenadas em criotubo âmbar foram utilizadas para análise da 

bilirrubina total (BR 3859) e direta (BR 3807). A bilirrubina indireta foi calculada a 

partir da diferença entre elas. As alíquotas de plasma armazenadas foram utilizadas 

para análise do lactato (LC 3980) e glicose (GL 3815). O fibrinogênio foi mensurado 

pela técnica da precipitação por calor (banho maria, FANEM) analisado após 

centrifugação de microhematócrito. 
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 Todas as avaliações bioquímicas foram realizadas por método de eletrodo íon 

seletivo, em analisador bioquímico automático da marca Randox® (modelo Daytona, 

Reino Unido), com exceção das avaliações de cloro, sódio e potássio, que foram 

realizadas no analisador de gasometria e eletrólitos Cobas® B121 (Alemanha). 

    

 

6.2.5 Análise Estatística 

 

 

Os dados obtidos foram analisados pelo programa SAS System for Windows 

9.3 (SAS, 2000). Previamente, os dados foram testados quanto à normalidade dos 

resíduos e homogeneidade das variâncias. Transformações (logaritmo na base 10, 

raiz quadrada, quadrado dos valores) foram utilizadas sempre que necessárias. 

As variáveis foram analisadas pelo PROC MIXED, utilizando modelo linear 

misto para medidas repetidas no tempo, sendo considerados os efeitos fixos grupo, 

e tempo de vida. As variáveis que apresentaram interação foram submetidas ao 

Teste T para efeito de grupo, e teste de Tukey para efeito de tempo. Algumas das 

variáveis não respeitaram as premissas e então foram submetidas ao teste não-

paramétrico de Wilcoxon. O nível de significância utilizado para rejeitar H0 (hipótese 

de nulidade) para todas as variáveis foi de 5%. Os resultados foram apresentados 

por médias e erro padrão da média. 

 

 

6.3 RESULTADOS 

 

 

6.3.1 Análise Hematológica 

 

 

No exame hematológico foi observado efeito de grupo nas variáveis CHCM, 

plaquetas, leucócitos totais, neutrófilos segmentados e linfócitos, assim como na 

relação neutrófilo:linfócito (N:L). Foi observado efeito de interação entre tempo e 

grupo para as variáveis hemácias, hematócrito, hemoglobina, leucócitos totais e 

neutrófilos segmentados (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Parâmetros hematológicos expressos pela média ± erro padrão dos grupos muar e equino, 
e valores de p do grupo e da interação grupo e tempo. 

VARIÁVEIS  GRUPO  VALOR DE P 

 
 Muar Equino  Grupo 

Grupo x 
Tempo 

Hemácias (x106/µL)  7,40 ± 0,14 7,87 ± 0,11  0,23 0,0082 

Hematócrito (%)  38,26 ± 0,69 40,41 ± 0,59  0,71 0,01 

Hemoglobina(g/L)  12,94 ± 0,22 13,25 ± 0,18  0,66 0,0047 

VCM (fL)  51,61 ± 0,36 51,22 ± 0,45  0,13 0,93 

HCM (pg)  17,43 ± 0,16 16,79 ± 0,18  0,92 0,63 

CHCM (%)  33,85 ± 0,18 32,65 ± 0,21  0,04 0,40 

Plaquetas (x103/µl)  342.179 ± 15.691 221.589 ± 10.949  0,0051 0,63 

Basófilo (x103/µl)  0 0  0,30 0,33 

Leucócito total (x103/µl)  6.311 ± 260 9.283 ± 383  0,0014 0,02 

N Bastonete (x103/µl)  0 0  0,40 0,53 

N Segmentado (x103/µl)  3.784 ± 193 6.311 ± 301  0,0013 0,01 

Linfócito (x103/µl)  2.221,88 ± 94,11 2.572,59 ± 141,50  0,01 0,81 

N:L  1,74 ± 0,10 2,75 ± 0,19  <0,0001 0,08 

Monócito (x103/µl)  249,92 ± 17,68 237,46 ± 28,26  0,97 0,27 

Eosinófilo (x103/µl)  39,93 ± 13,38 38 ± 12,25  0,94 0,74 

VCM: volume corpuscular médio; HCM: hemoglobina corpuscular média; CHCM: concentração de 
hemoglobina corpuscular média; N: neutrófilo; N:L: relação entre neutrófilo e linfócito 
p < 0,05 na mesma linha indica diferença significativa 
Fonte: (RICCIO, 2017)  

 

Na variável hemácias houve diferença entre os grupos nos tempos 12h e 24h. 

Nos muares, a contagem de hemácias foi igual nos tempos 0h e 30d, que diferiram 

dos outros momentos avaliados. Nos neonatos equinos, a contagem das hemácias 

foi igual nos tempos 0h, 12h, 24h e 30d, enquanto que o T7d foi estatisticamente 

inferior ao T0 (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Média ± erro padrão da contagem de hemácias (x106/µL) entre os grupos muar e equino, 
avaliados do nascimento até 30 dias. 

TEMPO  GRUPO  VALOR DE P 

 
 Muar Equino  

T0h  8,22 ± 0,21ª 8,31 ± 0,21 a  0,75 

T12h  6,83 ± 0,24b 7,95 ± 0,22 ab  0,002 

T24h  7,05 ± 0,29 b 7,94 ±0,23 ab  0,02 

T7d  6,52 ± 0,29 b 7,21 ± 0,33 b  0,13 

T30d  8,17 ± 0,22ª 7,80 ± 0,19 ab  0,21 
T0h: ao nascimento; T12h: 12 horas; T24h: 24 horas; T7d: 7 dias; T30d: 30 dias 
Letras minúsculas diferentes dentro da mesma coluna representam diferença estatística (P<0,05) 
O efeito do grupo nos tempos está representado por valor de p, enquanto que o efeito do tempo 
nos grupos está indicado por letras minúsculas diferentes dentro das colunas. 
Fonte: (RICCIO, 2017)  
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Observamos diferença entre os grupos nos tempos 12h e 24h para a variável 

hematócrito. Nos muares, o hematócrito no tempo 0h foi maior que todos os outros 

momentos avaliados e não foram observadas diferenças estatísticas entre os 

tempos 12h, 24h e 7d. Já nos equinos, o hematócrito nos tempos 12h, 24h, 7d e 30d 

foram iguais e houve diferença significativa do tempo 0h quando comparado aos 

tempos 7d e 30d (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Média ± erro padrão do hematócrito (%) entre os grupos muar e equino, avaliados do 
nascimento até 30 dias. 

TEMPO  GRUPO  VALOR DE P 

 
 Muar Equino  

T0h  44,50 ± 0,70 ª 44,52 ± 0,98 a  0,99 

T12h  35,75 ± 0,96 bc 41,04 ± 1,12 ab  0,001 

T24h  36,69 ± 1,14 bc 40,85 ± 0,97 ab  0,01 

T7d  33,45 ± 1,34 c 36,72 ± 1,73 b  0,14 

T30d  39,87 ± 1,36 b 38,15 ± 1,14 b  0,33 
T0h: ao nascimento; T12h: 12 horas; T24h: 24 horas; T7d: 7 dias; T30d: 30 dias 
Letras minúsculas diferentes dentro da mesma coluna representam diferença estatística (P<0,05) 
O efeito do grupo nos tempos está representado por valor de p, enquanto que o efeito do tempo 
nos grupos está indicado por letras minúsculas diferentes dentro das colunas. 
Fonte: (RICCIO, 2017)  

 

Para variável hemoglobina, houve diferença entre os grupos nos tempos 12h, 

24h e 30d. Nos muares, a concentração de hemoglobina nos tempos 0h e 30d foi 

maior que todos os outros momentos avaliados e não foram observadas diferenças 

estatísticas entre os tempos 12h, 24h e 7d. Nos equinos, a concentração de 

hemoglobina nos tempos 12h, 24h, 7d e T30d foram iguais e houve diferença 

significativa entre o tempo 0h quando comparado aos tempos 7d e 30d (Tabela 7). 

 
Tabela 7 - Média ± erro padrão da concentração de hemoglobina (g/L) entre os grupos muar e equino, 
avaliados do nascimento até 30 dias.  

TEMPO  GRUPO  VALOR DE P 

 
 Muar Equino  

T0h  14,90 ± 0,24 a  14,65 ± 0,27 a  0,49 

T12h  12,14 ± 0,27 c 13,41 ± 0,34 ab  0,01 

T24h  12,50 ± 0,26 bc 13,45 ± 0,34 ab  0,04 

T7d  11,20 ± 0,46 c 12,15 ± 0,49 b  0,17 

T30d  13,63 ± 0,39 ab 12,35 ± 0,36 b  0,02 
T0h: ao nascimento; T12h: 12 horas; T24h: 24 horas; T7d: 7 dias; T30d: 30 dias 
Letras minúsculas diferentes dentro da mesma coluna representam diferença estatística (P<0,05) 
O efeito do grupo nos tempos está representado por valor de p, enquanto que o efeito do tempo 
nos grupos está indicado por letras minúsculas diferentes dentro das colunas. 
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Fonte: (RICCIO, 2017)  

  

A contagem de leucócitos totais foi diferente entre os grupos nos tempos 0h, 

12h, 7d e 30d. Não foi observada diferença estatística na contagem de leucócitos 

totais para os muares. Já nos equinos, a contagem de leucócitos nos tempos 0h, 

12h e 24h foram iguais, diferindo do tempo 7d que foi estatisticamente superior aos 

demais, sendo igual somente ao 30d (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Média ± erro padrão da contagem de leucócito total (x106/µL) entre os grupos muar e 
equino, avaliados do nascimento até 30 dias. 

TEMPO  GRUPO  VALOR DE P 

 
 Muar Equino  

T0h  5.526 ± 400 8.233 ± 465 bc  0,0002 

T12h  5.583 ± 406 8.646 ± 721 bc  0,003 

T24h  6.166 ± 678 6.887 ± 674 c  0,58 

T7d  7.078 ± 536 12.016 ± 920 a  0,0001 

T30d  7.135 ± 731  11.340 ± 785 ab  0,0002 
T0h: ao nascimento; T12h: 12 horas; T24h: 24 horas; T7d: 7 dias; T30d: 30 dias 
Letras minúsculas diferentes dentro da mesma coluna representam diferença estatística (P<0,05) 
O efeito do grupo nos tempos está representado por valor de p, enquanto que o efeito do tempo 
nos grupos está indicado por letras minúsculas diferentes dentro das colunas. 
Fonte: (RICCIO, 2017)  

 

 Observamos diferença estatística entre os grupos na contagem de neutrófilos 

segmentados em todos os tempos, menos no 24h. Não foi observada diferença 

significativa na contagem de neutrófilos segmentados para os muares. Já nos 

equinos, a contagem dos neutrófilos foi igual nos tempos 0h, 12h e 24h, diferindo do 

tempo 7d que foi estatisticamente superior aos demais, sendo igual somente ao 30d  

(Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Média ± erro padrão da contagem de neutrófilo segmentado (x106/µL) entre os grupos 
muar e equino, avaliados do nascimento até 30 dias. 

TEMPO  GRUPO  VALOR DE P 

 
 Muar Equino  

T0h  3.279,80 ± 339,07 5.553,13 ± 322,22 bc  < 0,0001 

T12h  3.562,42 ± 309,53 5.884,53 ± 627,88 bc  0,006 

T24h  3.912,75 ± 527,62 4.466,50 ± 500,05 c  0,48 

T7d  4.150,36 ± 437,04 8.745,42 ± 733,28 a  < 0,0001 

T30d  4.041,57 ± 527,22 7.518,47 ± 624,61 ab  0,0001 
T0h: ao nascimento; T12h: 12 horas; T24h: 24 horas; T7d: 7 dias; T30d: 30 dias 
Letras minúsculas diferentes dentro da mesma coluna representam diferença estatística (P<0,05) 
O efeito do grupo nos tempos está representado por valor de p, enquanto que o efeito do tempo 
nos grupos está indicado por letras minúsculas diferentes dentro das colunas. 
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Fonte: (RICCIO, 2017)  

 

 

6.3.2 Análise Bioquímica 

 

 

Os exames bioquímicos revelaram efeito de grupo nas bilirrubinas (total, 

indireta e direta), albumina, colesterol, fibrinogênio, CK, cálcio, cloro magnésio e 

ferro. Foi observado efeito de interação entre tempo e grupo para as variáveis 

glicose, ureia, albumina, triglicérides, colesterol, CK e ferro conforme descrito na 

Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Parâmetros bioquímicos das substâncias não eletrolíticas expressos pela média ± erro 
padrão dos grupos muar e equino, e valores de p do grupo e da interação grupo e tempo. 

VARIÁVEIS  GRUPO  VALOR DE P 

 
 Muar Equino  Grupo 

Grupo x 
Tempo 

Glicose (mg/dL)  145,09 ± 6,41 142,46 ± 4,17  0,52 0,0002 

Lactato (mg/dL)  2,09 ± 0,17 2,39 ± 0,14  0,07 0,23 

BT (mg/dL)  1,28 ± 0,10 2,30 ± 0,14  0,0093 0,10 

BI (mg/dL)  1,09 ± 0,10 1,89 ± 0,13  0,01 0,08 

BD (mg/dL)  0,19 ± 0,01 0,40 ± 0,02  0,01 0,87 

Ureia (mg/dL)  34,08 ± 1,40 33,91 ± 1,73  0,63 0,02 

Creatinina (mg/dL)  1,60 ± 0,09 1,52 ± 0,07  0,82 0,32 

PT (g/dL)  6,07 ± 0,11 5,92 ± 0,13  0,14 0,14 

Albumina (g/dL)  3,24 ± 0,05 2,84 ± 0,03  0,0039 0,0005 

Triglicérides (mg/dL)  39,06 ± 2,52 45,40 ± 3,38  0,09 0,0054 

Colesterol (mg/dL)  141,65 ± 4,98 196,44 ± 8,39  0,0095 0,02 

Fibrinogênio (mg/dL)  152,38 ± 10,81 246,47 ± 16,15  0,01 0,48 

AST (U/L)  80,57 ± 4,67 87,83 ± 4,48  0,22 0,69 

GGT (U/L)  13,94 ± 0,96 18,70 ± 1,22  0,11 0,68 

CK (U/L)  65,39 ± 3,66 91,50 ± 7,20  0,03 0,0048 

FA (U/L) 
 

1891,46 ± 
130,78 

2134,65 ± 
136,97 

 
0,22 0,20 

LDH (U/L)  350,49 ± 18,92 425,04 ± 22,67  0,05 0,10 

Sódio (mEq/L)  136,33 ± 0,66 137,61 ± 0,52  0,61 0,61 

Potássio (mEq/L)  4,33 ± 0,07 4,50 ± 0,10  0,39 0,40 

Cálcio (mg/dL)  12,27 ± 0,14 11,16 ± 0,12  0,03 0,48 

Fósforo (mg/dL)  5,45 ± 0,25 5,40 ± 0,21  0,22 0,05 

Cloro (µmol/L)  100,78 ± 0,52 100,29 ± 0,50  0,03 0,90 

Magnésio (µmol/L)  0,82 ± 0,01 0,71 ± 0,01  0,0071 0,06 

Ferro (mmol/L)  35,01 ± 2,48 43,06 ± 2,34  0,02 0,04 
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BT: bilirrubina total; BI: bilirrubina indireta; BD: bilirrubina direta; PT: proteína total; AST: aspartato 
aminotransferase; GGT: gama glutamiltransferase; CK: creatinoquinase; FA: fosfatase alcalina; LDH: 
lactato desidrogenase. 
Todos os resultados estão à 25°C 
p < 0,05 na mesma linha indica diferença significativa 
Fonte: (RICCIO, 2017)  

 

Na concentração de glicose observamos diferença entre os grupos nos 

tempos 0h, 12h e 24h. Nos muares houve maior concentração de glicose nos 

tempos 12h e 24h, enquanto que o tempo 7d foi igual ao 30d. Nos equinos a 

concentração de glicose foi igual nos tempos 12h, 7d e 30d e o tempo 0h foi 

estatisticamente inferior dos demais momentos nos dois grupos (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Média ± erro padrão da concentração de glicose (mg/dL) dos grupos muar e equino, 
avaliados do nascimento até 30 dias. 

TEMPO  GRUPO  VALOR DE P 

 
 Muar Equino  

T0h  60,61 ± 5,79 c 82,86 ± 6,27 c  0,01 

T12h  184,90 ± 7,02 ª 146,64 ± 4,86 b  < 0,0001 

T24h  196,18 ± 9,52 ª 169,83 ± 5,07 ª  0,01 

T7d  153,95 ± 4,51 b 163,7 ± 3,40 ab  0,09 

T30d  136,67 ± 3,78 b 148,6 ± 4,74 b  0,06 
T0h: ao nascimento; T12h: 12 horas; T24h: 24 horas; T7d: 7 dias; T30d: 30 dias 
Letras minúsculas diferentes dentro da mesma coluna representam diferença estatística (P<0,05) 
O efeito do grupo nos tempos está representado por valor de p, enquanto que o efeito do tempo 
nos grupos está indicado por letras minúsculas diferentes dentro das colunas. 
Fonte: (RICCIO, 2017)  

 

 Na variável ureia houve diferença entre os grupos somente no tempo 7d. 

Dentro do grupo dos muares a concentração foi estatisticamente superior nos 

tempos 0h e 12h, diferindo dos tempos 7d e 30d, que tiveram menores 

concentrações que os demais tempos analisados. Para os equinos, houve maior 

concentração de ureia nos tempos 0h, 12h e 24h, enquanto que o tempo 30d diferiu 

de todos os outros. O tempo 7d foi estatisticamente inferior dos demais (Tabela 12). 

 

Tabela 12 - Média ± erro padrão da concentração de ureia (mg/dL) entre os grupos muar e equino, 
avaliados do nascimento até 30 dias. 

TEMPO  GRUPO  VALOR DE P 

 
 Muar Equino  

T0h  46,13 ± 2,76 ª 47,45 ± 3,41 ª  0,81 

T12h  36,72 ± 2,15 ab 41,84 ± 2,47 ª  0,13 

T24h  34,74 ± 2,82 bc 37,80 ± 2,85 ª  0,45 

T7d  27,25 ± 2,16 cd 15,97 ± 1,82 c  0,0004 



67 
 

 

T30d  24,55 ± 2,30 d 25,44 ± 2,43 b  0,80 
T0h: ao nascimento; T12h: 12 horas; T24h: 24 horas; T7d: 7 dias; T30d: 30 dias 
Letras minúsculas diferentes dentro da mesma coluna representam diferença estatística (P<0,05) 
O efeito do grupo nos tempos está representado por valor de p, enquanto que o efeito do tempo 
nos grupos está indicado por letras minúsculas diferentes dentro das colunas. 
Fonte: (RICCIO, 2017)  

 

 Na variável albumina houve diferença entre os grupos nos tempos 0h, 12h, 24h 

e 7d. Nos muares, a concentração de albumina no tempo 0h foi maior que todos os 

outros momentos avaliados e não houve diferença estatística entre os tempos 12h, 

24h, 7d e T30d. Já nos equinos, a concentração de albumina nos tempos 0h, 12h, 

24h e 7d foram iguais e houve diferença significativa entre os tempos 24h e 30d 

(Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Média ± erro padrão da concentração de albumina (g/dL) entre os grupos muar e equino, 
avaliados do nascimento até 30 dias. 

TEMPO  GRUPO  VALOR DE P 

 
 Muar Equino  

T0h  3,70 ± 0,07 ª 2,97 ± 0,09 ab  < 0,0001 

T12h  3,17 ± 0,08 b 2,78 ± 0,08 ab  0,001 

T24h  3,13 ± 0,10 b 2,68 ± 0,07 b  0,001 

T7d  3,07 ± 0,10 b 2,73 ± 0,08 ab  0,01 

T30d  3,12 ± 0,11 b 3,04 ± 0,07ª  0,55 
T0h: ao nascimento; T12h: 12 horas; T24h: 24 horas; T7d: 7 dias; T30d: 30 dias 
Letras minúsculas diferentes dentro da mesma coluna representam diferença estatística (P<0,05) 
O efeito do grupo nos tempos está representado por valor de p, enquanto que o efeito do tempo 
nos grupos está indicado por letras minúsculas diferentes dentro das colunas. 
Fonte: (RICCIO, 2017)  

 

 Houve diferença entre os grupos para concentração de triglicérides somente 

nos tempos 12h e 7d. No grupo muar, a concentração nos tempos 24h, 7d e 30d foi 

estatisticamente superior, que diferiram dos outros momentos avaliados. Nos 

equinos, a maior concentração foi observada no tempo 7d, enquanto que os tempos 

24h e 30d foram iguais. A menor concentração foi no tempo 0h (Tabela 14). 

 

Tabela 14 - Média ± erro padrão da concentração de triglicérides (mg/dL) entre os grupos muar e 
equino, avaliados do nascimento até 30 dias. 

TEMPO  GRUPO  VALOR DE P 

 
 Muar Equino  

T0h  18,70 ± 1,93 b 17,25 ± 1,57 d  0,66 

T12h  22,49 ± 1,73 b 29,67 ± 2,61 c  0,01 

T24h  50,30 ± 5,14 a 48,08 ± 5,19 b  0,64 

T7d  52,89 ± 5,05 a 85,02 ± 8,35 ª  0,001 



68 
 

 

T30d  54,40 ± 4,47 a 48,63 ± 4,96 b  0,39 
T0h: ao nascimento; T12h: 12 horas; T24h: 24 horas; T7d: 7 dias; T30d: 30 dias 
Letras minúsculas diferentes dentro da mesma coluna representam diferença estatística (P<0,05) 
O efeito do grupo nos tempos está representado por valor de p, enquanto que o efeito do tempo 
nos grupos está indicado por letras minúsculas diferentes dentro das colunas. 
Fonte: (RICCIO, 2017)  

 

Na variável colesterol observamos diferença entre os grupos nos tempos 12h, 

24h, 7d e 30d. No grupo muar, a concentração de colesterol foi significativamente 

inferior nos tempos 7d e 30d. As maiores concentrações foram nos tempos 12h e 

24h. Já nos equinos, as concentrações de colesterol foram iguais nos tempos 0h, 

12h, 24h e 7d, sendo que a concentração do tempo 30d foi igual somente ao 0h 

(Tabela 15). 

 

Tabela 15 - Média ± erro padrão da concentração de colesterol (mg/dL) entre os grupos muar e 
equino, avaliados do nascimento até 30 dias. 

TEMPO  GRUPO  VALOR DE P 

 
 Muar Equino  

T0h  141,96 ± 8,93 b 182,34 ± 17,78 ab  0,09 

T12h  163 ± 8,93 ab 211,33 ± 18,46 a  0,04 

T24h  184,25 ± 12,09 a 241,80 ± 21,45 a  0,03 

T7d  111,38 ± 4,45 c 205,15 ± 14,38 a  < 0,0001 

T30d  109,15 ± 5,40 c 137,24 ± 7,18 b  0,007 
T0h: ao nascimento; T12h: 12 horas; T24h: 24 horas; T7d: 7 dias; T30d: 30 dias 
Letras minúsculas diferentes dentro da mesma coluna representam diferença estatística (P<0,05) 
O efeito do grupo nos tempos está representado por valor de p, enquanto que o efeito do tempo 
nos grupos está indicado por letras minúsculas diferentes dentro das colunas. 
Fonte: (RICCIO, 2017)  

 

Observamos diferença entre os grupos para variável CK nos tempos 12h e 

24h. Não houve diferença estatistica na concentração de CK para o grupo muar. Já 

nos equinos a concentração foi significativamente superior nos tempos 12h e 24h, 

diferindo do tempo 0h (Tabela 16). 

 

Tabela 16 - Média ± erro padrão da concentração de CK (U/L), dos grupos muar e equino, avaliados 
do nascimento até 30 dias. 

TEMPO  GRUPO  VALOR DE P 

 
 Muar Equino  

T0h  61,91 ± 10,90 58,85 ± 9,66 c  0,78 

T12h  70,68 ± 7,66 152,93 ± 22,97 a  0,0007 

T24h  54,45 ± 3,06 99,80 ± 10,01 ab  < 0,0001 

T7d  71,20 ± 10,22 67,71 ± 8,83 bc  0,68 

T30d  67,80 ± 5,95 68,22 ± 6,32 bc  0,99 
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T0h: ao nascimento; T12h: 12 horas; T24h: 24 horas; T7d: 7 dias; T30d: 30 dias 
Letras minúsculas diferentes dentro da mesma coluna representam diferença estatística (P<0,05) 
O efeito do grupo nos tempos está representado por valor de p, enquanto que o efeito do tempo 
nos grupos está indicado por letras minúsculas diferentes dentro das colunas. 
Fonte: (RICCIO, 2017)  

 

Houve diferença para variável ferro entre os grupos nos tempos 12h e 24h. 

Nos muares, a concentração de ferro nos tempos 12h, 7d e 30d foram iguais. Já nos 

equinos, a concentração nos tempos 24h, 7d e 30d foi significativamente inferior dos 

demais momentos analisados. A concentração no tempo 0h foi estatisticamente 

superior nos dois grupos (Tabela 17). 

 

Tabela 17 - Média ± erro padrão da concentração de ferro (mmol/L), entre os grupos muar e equino, 
avaliados do nascimento até 30 dias. 

TEMPO  GRUPO  VALOR DE P 

 
 Muar Equino  

T0h  64,20 ± 3,26 a 69,65 ± 3,13 a  0,24 

T12h  33,09 ± 2,85 b 48,76 ± 2,83 b  0,0005 

T24h  18,44 ± 2,49 c 37,62 ± 2,88 bc  < 0,0001 

T7d  26,77 ± 3,82 bc  24,04 ± 4,23 c  0,63 

T30d  28,22 ± 5,06 bc 34,46 ± 4,58 c  0,36 
T0h: ao nascimento; T12h: 12 horas; T24h: 24 horas; T7d: 7 dias; T30d: 30 dias 
Letras minúsculas diferentes dentro da mesma coluna representam diferença estatística (P<0,05) 
O efeito do grupo nos tempos está representado por valor de p, enquanto que o efeito do tempo 
nos grupos está indicado por letras minúsculas diferentes dentro das colunas. 
Fonte: (RICCIO, 2017)  

 

 

6.4 DISCUSSÃO 

 

 

Com base na literatura pesquisada, este é o primeiro trabalho que avaliou os 

parâmetros hematológicos e bioquímicos de neonatos muares durante o primeiro 

mês de vida, comparando-os com neonatos equinos. Estas informações são 

importantes para a correta avaliação clínica e interpretação dos exames laboratoriais 

em muares saudáveis, e identificação de alterações permitindo diagnóstico e 

tratamento de afecções.  

A série vermelha do exame hematológico compreende a contagem de 

hemácias, hemoglobina e hematócrito, além do VCM, HCM e CHCM (WEISS; 

WARDROP, 2010). Observamos que os muares são diferentes na contagem de 

hemácias, hemoglobina e hematócrito com 12 e 24 horas de vida. Essa diferença 



70 
 

 

não foi observada ao nascimento, o que nos faz pensar que durante a vida fetal à 

hematopoiese ocorra da mesma maneira nos muares e equinos. No entanto, com 12 

e 24 horas, provavelmente ocorreu uma menor produção ou maior destruição dos 

eritrócitos nos muares. Corroborando estas hipóteses, alguns autores relatam 

eventos fisiológicos logo após o nascimento que justificam esta menor contagem de 

células vermelhas, como: hemodiluição, destruição fisiológica dos eritrócitos fetais 

nas primeiras horas de vida e diminuição da produção de eritrócitos devido ao 

aumento da oxigenação sanguínea pelo início da respiração pulmonar (LEE; 

BROWN; HUTZLER, 1976; HARVEY et al., 1984). Após este período, nossos dados 

monstram que aos 7 e 30 dias os valores dessas variáveis são similares em muares 

e equinos. 

Não foi encontrada diferença entre os grupos para VCM e HCM, porém a 

CHCM foi maior nos muares, podendo sugerir que a hemácia dos muares carrega 

maior concentração de hemoglobina, provavelmente às 12 e 24 horas, porém se 

equiparam a partir dos 7 dias (WEISS; WARDROP, 2010). 

A quantidade de plaquetas é constante durante o primeiro mês de vida nos 

neonatos equinos (HARVEY, 1990) e asininos (SGORBINI et al., 2013), o que 

também ocorreu nos muares deste trabalho. Porém observamos nos muares uma 

média maior do que nos equinos, podendo sugerir que este aumento seja uma 

característica fisiológica destes híbridos, ou possivelmente exista uma precocidade 

na maturação da função hematopoiética nos mesmos (AOKI; ISHII, 2012) ou 

mecanismos homeostáticos mais imaturos nos neonatos equinos (CLEMMONS et 

al., 1984), uma vez que os valores de referência para equinos e muares adultos são 

iguais (DIAS, 2014). 

Os neutrófilos e linfócitos são os leucócitos mais comuns, sendo a relação 

entre eles (N:L) logo após o parto um indicador efetivo de maturidade neonatal em 

equinos. A relação menor que 1:1 juntamente com neutropenia é indicativo de 

incompleta maturação da glândula adrenal (LESTER, 2005). Os muares deste 

estudo, apesar de saudáveis, apresentaram menor contagem de leucócitos totais, 

neutrófilos segmentados e linfócitos, bem como menor relação N:L da mesma forma 

que neonatos asininos (Sgorbini et al. 2009) quando comparados aos equinos. 

Assim, acreditamos que estes valores sejam fisiológicos nos neonatos muares 

maduros, confirmando desta forma a existência de padrões diferentes entre as 

espécies de equídeos. 
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Quando avaliados os neutrófilos segmentados, ocorreu interação entre grupo 

e tempo, e os muares tiveram menor contagem que os equinos ao nascimento e 

com 12 horas de vida. Segundo Weiss; Wardrop (2010) ocorre um aumento 

transitório na contagem dos neutrófilos segmentados nas primeiras horas de vida 

nos equinos em resposta a presença de cortisol no momento do parto, porém esse 

aumento transitório não foi visto nos muares e equinos deste estudo. Nossos 

resultados demonstraram uma menor contagem de neutrófilos segmentados no 

muares ao nascimento e às 12 horas de vida, sugerindo uma liberação menor de 

cortisol desencadeada pelo parto de muares ou que a resposta ao cortisol seja 

diferente nos híbridos. Nos asininos, de acordo com Veronesi e colaboradores 

(2014), não foi observada alteração na contagem dos neutrófilos nas primeiras 24 

horas de vida, concordando com os resultados para muares, onde não houve 

alteração na contagem de neutrófilos no decorrer das 24 horas de vida. 

A contagem dos basófilos, eosinófilos e monócitos foi igual nos muares e 

equinos deste estudo, monstrando que as duas espécies se comportaram de forma 

igual nos tempos coletados. Da mesma forma, Veronesi e colaboradores (2014), 

monstram que a contagem de basófilos e eosinófilos não se alterou do nascimento 

até 7 dias nos asininos, entretanto ocorreu aumento na contagem de monócitos a 

partir das 48 horas, o que não foi observado nos neonatos muares e equinos deste 

estudo. 

Os valores de fibrinogênio dos muares no presente estudo foram 

estatisticamente menores que dos equinos, sendo possivelmente uma característica 

dos híbridos, uma vez que Gul e colaboradores (2007) mostraram valores inferiores 

em muares adultos quando comparados aos equinos e asininos. A concentração de 

lactato que fornece informações prognósticas importantes, podendo indicar redução 

da perfusão e até falta de oxigenação tecidual, alterações metabólicas congênitas ou 

inflamação com ativação do catabolismo proteico, como em casos de septicemia 

(CORLEY; DONALDSON; FURR, 2005; TENNENT-BROWN, 2014) foi igual nos dois 

grupos avaliados. Considerando que todos os animais estudados eram saudáveis, 

acreditamos que os muares tenham parâmetros iguais aos equinos nesta avaliação. 

Os níveis glicêmicos dos neonatos ao nascimento é aproximadamente 50-

60% dos níveis maternos, uma vez que no terço final da gestação ocorre uma 

captação de glicose pela unidade fetoplacentária, entre as circulações materna e 

fetal (SIMMONS; BATTAGLIA; MESCHIA, 1979; PALMER, 2006). A influência da 
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dieta materna e o aumento das concentrações de glicose podem alterar a 

transferência de nutrientes do sangue materno para o fetal, especificamente o 

gradiente de glicose (GEORGE et al., 2009). Esse fato pode explicar a menor 

concentração de glicose nos neonatos muares, uma vez que os valores obtidos nos 

equinos ao nascimento também foram superiores aos descritos por Knottenbelt; 

Holdstock; Madigan (2004) e Palmer (2006), sendo 25-45 mg/dL e 54-63 mg/dL, 

respectivamente. Os níveis de glicose permanecem baixos até as primeiras 4 horas 

de vida nos equinos, até que se inicie a nutrição enteral como fonte de glicose e 

gliconeogênese (PALMER, 2006). Houve às 12 e 24 horas aumento dos níveis de 

glicose nos dois grupos, sendo que foi observada a ingestão de colostro em todos os 

neonatos estudados, porém os muares tiveram valores maiores que os equinos. 

Uma hipótese seria que os muares usam energia fornecida pela via metabólica 

lipídica, reservando glicose e utilizando gordura nas primeiras horas. Essa ideia é 

reforçada uma vez que às 12 horas de vida os muares tiveram concentrações 

menores de triglicérides e colesterol do que os equinos, diferença esta não vista 

entre os grupos ao nascimento, sugerindo que a passagem destes lipídios durante o 

terço final da gestação via placenta ocorreu de forma igual nos dois grupos 

estudados, uma vez que os achados de Stammers et al. (1994) sustentam a ideia 

que ocorra este fornecimento através da placenta entre mãe e feto. 

Os níveis de colesterol permanecem menores nos muares quando comparado 

aos equinos às 24 horas, 7 e 30 dias, evidenciando diferença entre os muares e 

equinos neste parâmetro. Notamos que os muares se comportam de forma 

semelhante aos neonatos asininos descritos por Veronesi et al. (2014), onde ocorreu 

uma maior concentração de colesterol às 24 horas e queda com 7 e 30 dias. 

Os muares tiveram maiores concentrações de albumina do que os equinos 

desde o nascimento até os 7 dias, assim sugerindo valores fisiológicos diferente dos 

equinos neste parâmetro. Sabe-se que os valores de albumina não apresentam 

variações em neonatos saudáveis nos primeiros dias de vida (GIRARDI et al., 2016), 

corroborando os dados encontramos nos animais deste estudo. Já as concentrações 

da proteína total foram iguais entre os muares e equinos. 

As bilirrubinas dos muares tiveram concentrações significativamente menores 

quando comparados aos equinos. Alguns trabalhos relatam valores baixos da 

bilirrubina total em asininos nos primeiros dias de vida (SGORBINI et al., 2013; 
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VERONESI et al., 2014), demonstrando que os muares se assemelham mais aos 

neonatos jumentos. 

Em relação a ureia, sabe-se que os níveis ao nascimento são similares aos 

de adultos, e que decrescem nos primeiros dias de vida (BAUER et al., 1984), 

concordando com os valores observados nos muares e equinos deste trabalho. 

Acredita-se que essa queda ocorra por um aumento na demanda de aminoácidos 

para síntese proteica ou início da micção na vida extra-uterina (CHANEY et al., 

2010; AOKI; ISHII, 2012). Já a creatinina foi igual nos dois grupos dentro do intervalo 

esperado para equinos. Valores aumentados nas primeiras horas de vida sugerem 

condições patológicas placentárias e estresse fetal (PALMER, 2006), o que não 

ocorreu nos neonatos incluídos neste trabalho. 

 Em relação às enzimas hepáticas pesquisadas, não observamos diferença 

entre muares e equinos, demonstrando que durante o tempo estudado ambos se 

comportaram de forma semelhante. Dias (2014) não observou variação nas 

concentrações de GGT e da enzima muscular CK em muares dos 2 meses até 3 

anos de vida. Em vacas e ovelhas os anticorpos e a GGT presente no colostro 

promove uma absorção intestinal no neonato e consequente alteração nos 

parâmetros fisiológicos destas espécies. Porém a GGT não está presente no 

colostro das éguas (THOMPSON; PAULI, 1981; KANEKO; HARVEY; BRUSS, 1997), 

portanto, conforme confirmado neste experimento, espera-se que não ocorra o 

aumento desta enzima nos neonatos equinos e muares após a ingestão de colostro. 

 A enzima muscular CK, nos muares, apresentou concentração menor às 12 e 

24 horas de vida. Esta enzima pode estar aumentada nas primeiras 24 horas pós-

parto, em casos de distocias e traumas (HARVEY, 1990; WILKINS, 2011). O tempo 

de expulsão dos neonatos muares do presente estudo foi mais rápido quando 

comparado aos equinos (observação pessoal), o que pode justificar níveis menores 

neste grupo.  

 As concentrações dos minerais mensuradas nos neonatos refletem as 

concentrações presentes no leite materno (AOKI; ISHII, 2012). O colostro ofertado 

pelas éguas é composto por minerais como: cálcio, fósforo, magnésio, sódio, 

potássio, zinco e cobre (SCHRYVER et al., 1986; CSAPÓ-KISS et al., 1995). No 

presente estudo observamos efeito de grupo para as variáveis cálcio e magnésio, 

apesar de todos os neonatos ingerirem colostro de égua. Podemos supor que o 

aproveitamento ou absorção nutricional dos muares provavelmente seja diferente 
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dos equinos, ou uma possível diferença na composição do colostro das éguas 

prenhes de muar. 

  

 

6.5 CONCLUSÃO 

 

 

Este trabalho concluiu que os muares possuem maiores valores para CHCM, 

plaquetas, albumina, cálcio, cloro, ferro e magnésio; menor contagem de leucócitos 

totais, neutrófilos segmentados, linfócitos, N:L, fibrinogênio, BT, BI, BD, colesterol e 

CK quando comparado aos equinos; e valores diferentes entre os grupos ao longo 

dos tempos para as variáveis hemácias, hematócrito, hemoglobina, leucócitos totais, 

neutrófilos segmentados, glicose, ureia, albumina, triglicérides, cholesterol, CK e 

ferro. 
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7 ARTIGO III – PERFIL OXIDATIVO E ANTIOXIDANTE EM NEONATOS 

MUARES: UM COMPARATIVO COM EQUINOS. 

 

 

RESUMO 

 

Logo após o nascimento ocorre uma mudança súbita do ambiente intrauterino para o 

extrauterino, que expõe os neonatos a eventos fisiológicos de adaptação e à 

condições oxidativas, que desencadeiam a produção de espécies reativas de 

oxigênio. Esses radicais livres são importantes porém, em excesso ou desequilíbrio, 

podem desencadear um estresse oxidativo. O objetivo do presente estudo foi 

acompanhar as alterações fisiológicas do estado oxidativo de neonatos muares 

saudáveis, comparando com equinos durante o primeiro mês de vida. Foram 

avaliados dois grupos de neonatos, sendo 11 muares e 11 equinos ao nascimento, 

com 1, 6, 12 e 24 horas, 7 e 30 dias de vida. Para avaliação do perfil oxidativo foi 

mensurada a peroxidação lipídica, por meio do teste das substâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico (TBARS) e a oxidação de proteína. O perfil antioxidante foi 

avaliado a partir da atividade enzimática da glutationa peroxidase (GPx) e 

superóxido dismutase (SOD), e não enzimática a partir das quantidades séricas de 

bilirrubina total (BT), indireta (BI) e direta (BD). Não houve interação entre grupo e 

tempo para nenhuma variável analisada neste estudo. O TBARS foi menor no grupo 

dos muares, enquanto que a atividade enzimática da GPx foi maior. Ao longo do 

tempo, observamos uma queda progressiva do TBARS nos neonatos estudados, 

sendo que a GPx se manteve constante do nascimento até os 7 dias de vida, tendo 

um aumento significativo aos 30 dias. A oxidação de proteína não teve efeito de 

tempo e de grupo. Já a SOD, apesar de não ter apresentado efeito de grupo, 

demonstrou atividade constante entre os tempos analisados, com exceção da 1 hora 

que teve menor atividade em relação às 6 horas, 7 e 30 dias. Quanto as bilirrubinas, 

observamos menores concentrações nos muares quando comparados aos equinos. 

Assim, concluimos que os neonatos muares deste estudo demonstraram atividade 

oxidativa e capacidade antioxidante diferente dos equinos, sugerindo uma 

adaptação neonatal diferenciada entre os grupos estudados. 

 

Palavras chave: Peroxidação lipídica. Estresse oxidativo. TBARS. ERO. Bilirrubina.  
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ARTICLE III - OXIDATIVE AND ANTIOXIDANT PROFILE IN NEWBORN MULES: 

A COMPARATIVE WITH EQUINE 

 

 

ABSTRACT 

 

After birth, there is a sudden change from intrauterine to extrauterine environment, 

which exposes neonates to physiological events of adaptation and oxidative 

conditions that trigger the production of reactive oxygen species. These free radicals 

are important but the excess or unbalance can trigger oxidative stress. The aim of 

the present study was to monitor the physiological alterations of oxidative status in 

healthy neonate mules, and compare with equine during the first month of life. Two 

groups of neonates were evaluated: 11 mules and 11 horses at birth, at 1, 6, 12 and 

24 hours, 7 and 30 days. To evaluate the oxidative profile, lipid peroxidation was 

measured using TBARS and protein oxidation. Glutathione peroxidase activity, 

superoxide dismutase and total, indirect and direct bilirubin were used to evaluate the 

antioxidant profile. Oxidative profile results showed no interaction between group and 

time for the analyzed variables. TBARS was lower in mules, while GPx activity was 

higher. TBARS decreased progressively over time in the studied neonates, with GPx 

remaining constant from birth to 7 days, with a significant increase at 30 days. Time 

and group did not affect protein oxidation. SOD did not have a group effect and 

showed constant activity between analyzed times, except at 1 hour, when activity 

was lower than 6 hours, 7 and 30 days. Bilirubins were lower in mules. Thus, we 

conclude that the mules in this study demonstrated different oxidative activity and 

antioxidant capacity from the horse, suggesting a differentiated neonatal adaptation 

among the groups studied. 

 

 

Keywords: Lipid peroxidation. Oxidative stress. TBARS. ROS. Bilirubin.  
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7.1 INTRODUÇÃO 

 

 

Logo após o nascimento dos mamíferos, ocorre uma mudança súbita do 

ambiente intrauterino para extrauterino, que estimula os neonatos a eventos 

fisiológicos de adaptação e a condições oxidativas, que desencadeiam a produção 

de espécies reativas de oxigênio (EROs) (MUTINATI et al., 2014). As EROs mais 

importantes são o radical superóxido (·O2
−), radical hidroxila (·OH) e o peróxido de 

hidrogênio (H2O2) (HALLIWELL, 1999). Esses radicais livres são importantes nessa 

fase de adaptação, porém em excesso ou desequilíbrio podem desencadear um 

estresse oxidativo, que causa danos estruturais a biomoléculas, proteínas, lipídios, 

carboidratos e DNA (MARZOCCHI et al., 2005). 

É difícil a mensuração das espécies reativas devido a sua meia vida curta. 

Por isso, como uma forma indireta de mensurar as EROs, podem ser avaliados os 

produtos do estresse oxidativo como, por exemplo, as substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) (JANERO, 1990). 

Como mecanismo de defesa contra os radicais livres, o organismo possui um 

sistema de proteção antioxidante, dividido em não enzimático e enzimático. Este 

último é composto pelas enzimas superóxido dismutase (SOD), glutationa 

peroxidase (GPx) e catalase. A SOD catalisa a dismutação do radical superóxido 

(O2
-), que recebe íons de hidrogênio, convertendo em oxigênio e peróxido de 

hidrogênio (H2O2); a GPx e a catalase têm o objetivo de impedir o acúmulo de 

peróxido de hidrogênio. Esta, por meio das reações de Fenton e Haber-Weiss, 

geram o radical hidroxila, sendo este o radical com maior potencial reativo, por ser 

desencadeador de danos oxidativos (BABIOR, 1997; BARREIROS; DAVID, 2006). 

Dentre os antioxidantes biológicos de baixo peso molecular, destaca-se a 

bilirrubina (BABIOR, 1997), inicialmente estudada por Stocker et al. (1987). 

Atualmente sabe-se que, em condições fisiológicas normais, tem um potente papel 

antioxidante (ASAD et al., 2001) e é altamente lipofílica, protegendo contra a 

degradação oxidativa dos lipídios, ou seja a peroxidação lipídica das membranas 

celulares, conforme demostrado por Sedlak e colaboradores (2009), que observaram 

aumento da peroxidação lipídica associado à diminuição da bilirrubina.  
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Na Medicina Veterinária os estados antioxidante e oxidativo foram estudados 

em algumas espécies de animais domésticos, com ênfase no período gestacional, 

no parto e nos neonatos de éguas (SGORBINI et al., 2015; SOUZA, 2016), vacas 

(GAÁL et al., 2006), ovelhas (RIZZO et al., 2008; SORIANO et al., 2015) e porcas 

(YIN et al., 2013). Porém não encontramos relatos de perfil oxidativo e antioxidante 

em muares. Trabalho recente do nosso grupo de pesquisa encontrou diferenças 

fisiológicas na avaliação comportamental e de vitalidade após o parto entre equinos 

e muares (dados não publicados), sugerindo que a adaptação ao meio extrauterino 

ocorre de maneira diferente entre eles. Essa particularidade poderia estar 

relacionada à diferenças no perfil oxidativo e antioxidante entre as duas espécies. 

Desta forma, o objetivo do presente estudo foi acompanhar as alterações 

fisiológicas do estado oxidativo e as atividades antioxidantes da GPx, SOD e 

bilirrubinas de neonatos muares saudáveis, comparando com equinos ao 

nascimento, 1, 6, 12, 24 horas, 7 e 30 dias de vida. 

 

 

7.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

7.2.1 Animais 

 

 

Foram avaliados dois grupos de neonatos, sendo 11 muares e 11 equinos 

durante duas estações de nascimento (2015/2016 e 2016/2017), todos nascidos na 

mesma propriedade localizada em Piracaia, São Paulo - Brasil, latitude 23º 03’ 14’’ S 

e longitude 46º 21’ 29’’. Todos os partos foram acompanhados e os critérios de 

inclusão utilizados foram: (1) neonatos provenientes de eutocia; (2) neonatos filhos 

de éguas da raça Mangalarga Paulista; (3) pontuação do escore APGAR ≥ 7 ao 

nascimento (VAALA, 1994); (4) IgG ≥ 800 mg/dL às 24 horas de vida (IgG Check – 

Teste para deteção de IgG em potros, Vencofarma®, Brasil); (5) neonatos saudáveis 

nos momentos das coletas (comprovado por exames hematológicos e bioquímicos). 

O experimento foi aprovado e desenvolvido conforme as diretrizes da Comissão de 

Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo, sob o protocolo número 6001260715. 
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7.2.2 Coleta e Armazenamento das Amostras 

 

 

O sangue foi coletado por venopunção jugular em tubos estéreis a vácuo 

contendo EDTA (BD Vacutainer®, BD, Brasil) e seco com ativador de coágulo 

jateado na parede (BD Vacutainer®, BD, Brasil) nos tempos: ao nascimento 

(imediatamento após expulsão; T0h), 1 hora (T1h), 6 horas (T6h), 12 horas (T12h), 

24 horas (T24h), 7 dias (T7d) e 30 dias (T30d) de vida.  

Após a coleta, os tubos foram submetidos à centrifugação (151 x g por 10 

minutos) para separação do plasma e soro sanguíneo. Foi aliquotado 300 μL de soro 

em criotubos de cor âmbar de 1,5 mL para análise de bilirrubina total e direta, 100 μL 

de plasma foram colocados em criotubos de 1,5 mL para análise da atividade da 

GPx, SOD e oxidação proteica e 300 μL para o teste de TBARS. Todas as amostras 

foram armazenadas a -20°C para posterior análise no Laboratório de Andrologia do 

Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo. As bilirrubinas foram analisadas no 

Laboratório Clínico do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 

 

 

7.2.3 Perfil Oxidativo 

 

 

7.2.3.1 Peroxidação Lipídica e Oxidação de Proteína 

 

 

Após o descongelamento das alíquotas de plasma sanguíneo, a peroxidação 

lipídica dos neonatos foi avaliada por meio mensuração das Substâncias Reativas 

ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS). Essas medidas foram feitas de acordo com 

protocolo descrito por Ohkawa; Ohishi; Yagi (1979). O método baseia-se na reação 

de duas moléculas de ácido tiobarbitúrico com uma molécula de malondialdeído 

(MDA), a altas temperaturas e baixo pH, resultando em um cromogênio rosa que 
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pode ser quantificado com um espectrofotômetro, com comprimento de onda de 532 

nm (Ultrospec 3300 pro®, Amersham Biosciences). 

 Para a avaliação da oxidação de proteína, a metodologia foi baseada em Odetti 

et al. (1996) e Levine et al. (1990), utilizando o protocolo modificado e padronizado 

para plasma sanguíneo na espécie equina por Souza (2016). A mensuração da 

oxidação ocorreu pela reação entre 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH) e o grupamento 

carbonil. Ao reagirem, houve formação da base de Schiff para produzir hidrazona, a 

qual foi quantificada por espectrofotômetro (Ultrospec 3300 pro®, Amersham 

Biosciences). 

 

 

7.2.4 Perfil Antioxidante 

 

 

7.2.4.1 Enzimático 

 

 

A quantificação da atividade da GPx em soro sanguíneo dos neonatos seguiu 

a técnica descrita por Nichi e colaboradores (2006). Este método baseia-se na 

medição do consumo de NADPH. A reação entre um hidroperóxido e glutationa 

reduzida (GSH) é induzida, sendo catalisada pela GSPH-Px juntamente com a 

enzima glutationa redutase (GSSGr). Esta reação provoca a conversão de 

dissulfureto de glutationa (GSSH - glutationa oxidada) para GSH, que por sua vez 

consome NADPH, medido em espectrofotômetro (Ultrospec 3300 pro®, Amersham 

Biosciences). 

A atividade enzimática da SOD foi medida indiretamente, por meio da redução 

do citocromo C pelo ânion superóxido (O2
-). O sistema xantina-xantina oxidase gerou 

continuamente O2
- (que reduziu o citocromo C). O SOD presente na amostra 

competiu com o citocromo C convertendo o radical livre de superóxido para H2O2 e 

O2
-, diminuindo assim a taxa de redução do citocromo C, segundo técnica proposta 

por Flohé; Otting (1984). Durante o ensaio, a absorbância foi determinada a cada 5 

minutos em espectrofotômetro (Ultrospec 3300 pro®, Amersham Biosciences) 

equipado com um regulador de temperatura mantido a 25°C. 
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7.2.4.2 Não enzimático 

 

 

As alíquotas de soro após descongelamento foram analisadas com kit de 

reagentes específicos da marca Randox® para Bilirrubina total (BR 3859) e 

Bilirrubina direta (BR 3807), por método de eletrodo íon seletivo, em analisador 

bioquímico automático da marca Randox® (modelo Daytona, Reino Unido). A 

bilirrubina indireta foi obtida pela diferença entre as bilirrubinas total e direta. 

 

 

7.2.5 Análise Estatística 

 

 

Foi utilizado o programa SAS System for Windows 9.3 (SAS, 2000) para 

análise dos dados. Previamente, os dados foram testados quanto à normalidade dos 

resíduos (distribuição de Gauss) e homogeneidade das variâncias pelo aplicativo 

Guided Data Analysis. Transformações (logaritmo na base 10, raiz quadrada, 

quadrado dos valores) foram utilizadas sempre que necessárias. 

As variáveis foram analisadas pelo PROC MIXED, utilizando modelo linear 

misto para medidas repetidas no tempo, sendo considerados efeitos fixos grupo e 

tempo de vida. O nível de significância utilizado para rejeitar H0 (hipótese de 

nulidade) para todas as variáveis foi de 5%. Os resultados foram apresentados por 

médias (médias ± erro padrão da média) dos dados originais. As variáveis que 

apresentaram efeito significativo foram submetidas ao teste de Tukey. 

 

 

7.3 RESULTADOS 

 

 

7.3.1 Perfil Oxidativo  
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7.3.1.1 Peroxidação Lipídica e Oxidação de Proteína 

 

 

Não houve interação entre tempo e grupo para as variáveis TBARS (p=0,48) e 

oxidação de proteína (p=0,21; Tabela 20). 

A peroxidação lipídica, avaliada pela mensuração do TBARS, sofreu efeito do 

tempo (p<0,0001), apresentando uma queda progressiva (T0h=159,13±16,01; 

T1h=143,55±10,25; T6h=114,63±7,17; T12h=100,35±9,25; T24h=97,29±10,18; 

T7d=92,82±13,86; T30d=88,06±6,82), enquanto que a oxidação de proteína não 

sofreu efeito de tempo (T0h=3,34±1,14; T1h=2,29±0,18; T6h=1,98±0,12; 

T12h=1,71±0,12; T24h=2,37±0,48; T7d=2,33±0,54; T30d=2,04±0,36; p=0,05) 

(Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 - Variação do teste TBARS e oxidação de proteínas nos neonatos do nascimento até 30 
dias. 

abc Letras minúsculas diferentes no gráfico representam diferença estatística (p<0,05) 
Unidades de medida:TBARS em ng/mL; Oxidação de Proteína em [ ] carbonil mm/mg de proteína 
T0h: ao nascimento; T1h: 1 hora; T6h: 6 horas; T12h: 12 horas; T24h: 24 horas; T7d: 7 dias; e T30d: 
30 dias. 
Fonte: (RICCIO, 2017)  

 

Não observamos efeito de grupo para oxidação de proteína (p=0,37), 

enquanto que os valores de TBARS demonstraram diferença entre os grupos 

(p=0,01) (Tabela 18).  
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Tabela 18 - Média ± erro padrão do grau de peroxidação lipídica (TBARS) e oxidação de proteína 
(Ox. Prot.) entre os grupos de neonatos muares e equinos e valores de p do grupo e da interação 
grupo x tempo. 

VARIÁVEIS  GRUPOS  VALOR DE P 

 
 Muar Equino Grupo 

Grupo x 
Tempo 

TBARS  107,92 ± 6,88 118,07 ± 5,71  0,01 0,48 

OX. PROT.  2,27 ± 0,23 2,27 ± 0,30  0,37 0,21 
p < 0,05 na mesma linha indica diferença significativa 
Unidades de medida: TBARS em ng/mL; Oxidação de proteína em [ ] carbonil mm/mg de proteína 
Fonte: (RICCIO, 2017)  

 

 

7.3.2 Perfil Antioxidante 

 

 

7.3.2.1 Enzimático 

 

 

Para as variáveis SOD e GPx não houve interação entre tempo e grupo 

(SOD, p=0,50; GPx, p=0,36; Tabela 21), porém observamos efeito do tempo em 

ambas (SOD, p=0,005; GPx, p<0,0001). 

Em relação aos valores da SOD todos os tempos foram estatisticamente 

iguais, com exceção do T1h que apresentou menor atividade em relação ao T6h, 

T7d e T30d (T0h=41,78±7,27; T1h=32,64±6,17; T6h=64,07±8,11; T12h=51,14±6,7; 

T24h=57,9±7,21; T7d=62,41±6,87; T30d=58,83±6,24; p=0,005). Em contrapartida, 

para a GPx, só observamos diferença no T30d, os demais não diferiram entre si 

(T0h=69,13±14,32; T1h=50,33±6,96; T6h=46,78±3,62; T12h=49,40±6,86; 

T24h=54,93±5,3; T7d=52,13±8,28; T30d=124,05±16,88; p<0,0001) (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 - Variação das atividades enzimáticas da superóxido dismutase (SOD) e glutationa 
peroxidase (GPx) em neonatos do nascimento até 30 dias de vida. 

ab Letras minúsculas diferentes no gráfico representam diferença estatística para SOD 
cd Letras minúsculas diferentes no gráfico representam diferença estatística para GPx 
Unidades de medida: SOD e GPx em UI/mL 
T0h: ao nascimento; T1h: 1 hora; T6h: 6 horas; T12h: 12 horas; T24h: 24 horas; T7d: 7 dias; e T30d: 
30 dias. 
Fonte: (RICCIO, 2017)  

 

Já para o efeito do grupo, houve diferença para variável GPx (p=0,01), porém 

esta diferença não foi observada na atividade da SOD (p=0,18) (Tabela 19).  

 

Tabela 19 - Média ± erro padrão da atividade enzimática da superóxido dismutase (SOD) e glutationa 
peroxidase (GPx) em neonatos muares e equinos, e valores de p do grupo e da interação grupo e 
tempo. 

VARIÁVEIS  GRUPOS  VALOR DE P 

 
 Muar Equino Grupo 

Grupo x 
Tempo 

SOD  49,82 ± 3,93 56,38 ± 3,77  0,18 0,50 

GPx  70,89 ± 5,44 57,09 ± 5,49  0,01 0,36 
p < 0,05 na mesma linha indica diferença significativa 
Unidades de medida: SOD e GPx em UI/mL 
Fonte: (RICCIO, 2017)  

 

 

7.3.2.2 Não enzimático  

 

 

Em relação as bilirrubinas não houve interação entre tempo e grupo (BT, 

p=0,47; BI, p=0,32; BD, p=0,97; Tabela 22). Entretanto, houve efeito de tempo para 

as três variáveis (BT, p<0,0001; BI, p<0,0001; BD, p=0,004). 
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A bilirrubina total foi estatisticamente superior nos tempos 12h e 24h, diferindo 

dos tempos 0h, 1h, 7d e 30d (T0h=1,20±0,15; T1h=1,11±0,12; T6h=1,99±0,16; 

T12h=2,51±0,17; T24h=2,96±0,28; T7d=1,43±0,19; T30d=0,98±0,11; p<0,0001). 

A bilirrubina indireta foi significativamente superior nos tempos 12h e 24h, 

enquanto que as menores concentrações foram nos tempos 0h, 1h, 7d e 30d 

(T0h=0,99±0,12; T1h=0,94±0,12; T6h=1,75±0,15; T12h=2,23±0,15; T24h=2,63±0,27; 

T7d=1,06±0,16; T30d=0,69±0,07; p<0,0001).  

Já as concentrações da bilirrubina direta foram iguais nos tempos 6h, 12h, 

24h, 7d e 30d. O tempo 7d foi igual a todos os demais tempos analisados, com 

exceção do tempo 0h e 1h (T0h=0,20±0,04; T1h=0,16±0,03; T6h=0,23±0,03; 

T12h=0,27±0,04; T24h=0,33±0,04; T7d=0,37±0,04; T30d=0,28± 0,04; p=0,004) 

(Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 - Variação das bilirrubinas total, direta e indireta nos neonatos do nascimento até 1 mês de 
vida. 

abcd Letras minúsculas diferentes no gráfico representam diferença estatística para BT, BD e BI 
Unidades de medida: mg/dL 
[ ]: concentraçã0; BT: bilirrubina total; BD: bilirrubina direta; BI: bilirrubina indireta 
T0h: nascimento; T1h: 1 hora; T6h: 6 horas; T12h: 12 horas; T24h: 24 horas; T7d: 7 dias; e T30d: 30 
dias de vida 
Fonte: (RICCIO, 2017)  

 

Observamos que as três variáveis (BT, BD e BI) sofreram efeito de grupo, 

conforme descrito na Tabela 20. 
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Tabela 20 - Média ± erro padrão das concentrações de BT, BD e BI em neonatos muares e equinos, e 
valores de p do grupo e da interação grupo e tempo. 

VARIÁVEIS  GRUPOS  VALOR DE P 

 
 

Muar Equino Grupo 
Grupo x 
Tempo 

BT  1,31 ± 0,09 2,20 ± 0,13  < 0,0001 0,47 

BD  0,18 ± 0,01 0,36 ± 0,02  < 0,0001 0,97 

BI  1,13 ± 0,09 1,84 ± 0,12  < 0,0001 0,32 
p < 0,05 na mesma linha indica diferença significativa 
Unidades de medida: mg/dL 
BT: bilirrubina total; BD: bilirrubina direta; BI: bilirrubina indireta 
Fonte: (RICCIO, 2017)  

 

 

7.4 DISCUSSÃO 

 

 

 O estresse oxidativo ocorre quando há um desequilíbrio entre a atividade 

oxidativa e a neutralização dos antioxidantes, podendo resultar em lesão celular ou 

afecções nos recém nascidos (MUTINATI et al., 2014). Poucos são os trabalhos que 

tem estudado o perfil oxidativo neonatal em Medicina Veterinária e mais raros ainda 

são os trabalhos efetuados na espécie equina. Assim, este trabalho investigou o 

perfil oxidativo e antioxidante em neonatos muares saudáveis, comparando com 

equinos do nascimento até 30 dias de vida. 

O MDA é um dos principais marcadores de estresse oxidativo do organismo, 

sendo o produto da peroxidação lipídica causada pelas EROs. Barreiros; David 

(2006) associam a redução da peroxidação lipídica com o aumento da atividade 

enzimática da GPx, concordando com os nossos dados onde os neonatos muares 

demonstraram uma menor concentração de TBARS associado a maior atividade da 

GPx, sugerindo um balanço oxidativo diferente entre os muares e equinos, apesar 

de eficaz em ambos uma vez que todos neonatos estudados eram saudáveis. 

Nossos dados sugerem uma adaptação ao meio extrauterino diferente nos muares, 

uma vez que observamos em outro trabalho do nosso grupo de estudos (dados não 

publicados) uma pontuação maior na avaliação de vitalidade e parâmetros 

comportamentais diferentes nas primeiras horas de vida entre os muares e equinos. 

Nos tempos analisados, obtivemos maiores concentrações do TBARS ao 

nascimento, 1 e 6 horas de vida, com posterior diminuição às 12, 24 horas, 7 e 30 

dias, concordando com os dados observados em neonatos equinos (SOUZA, 2016) 
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e suínos (Yin et al., 2013) onde foram observados nas primeiras horas de vida maior 

concentração de TBARS quando comparados aos 7 dias de vida. Enquanto que, em 

recém-nascidos humanos, a atividade pró oxidativa aumentou do primeiro para o 

terceiro dia, sendo observado também a presença de marcadores de estresse 

oxidativo no sangue do cordão umbilical, indicando possível exposição as EROs 

durante a vida intrauterina (WILINSKA et al., 2015).  

No presente estudo, observamos uma queda da peroxidação lipídica antes 

das 12 horas de vida dos neonatos, sugerindo que haja realmente uma menor 

peroxidação lipídica nos primeiros momentos pós-parto e/ou um sistema 

antioxidante mais precoce nos equídeos.  

Outra forma de medir os danos causados pelas EROs é a mensuração da 

oxidação de proteína, porém não observamos efeito de grupo e de tempo, o que nos 

sugere que neste aspecto os muares são iguais aos equinos. Para a espécie equina, 

em um trabalho mensurando a oxidação de proteína no terço final da gestação em 

éguas saudáveis, não foi observada diferença entre o quarto mês antecedente ao 

parto e a segunda ovulação pós-parto (SOUZA, 2016). Trabalhos com neonatos 

humanos demonstraram aumento significativo dos produtos da oxidação de proteína 

na primeira semana de vida de recém nascidos saudáveis, sugerindo ser um evento 

fisiológico desencadeado pelo parto (BUONOCORE et al., 2002), porém não 

observamos esse aumento nos neonatos equídeos deste estudo. 

O perfil antioxidante dos animais estudados apresentou maior atividade da 

GPx nos muares, que pode explicar a menor concentração de TBARS observada no 

mesmo grupo. A redução do TBARS pode ocorrer por uma ação eficaz da atividade 

da GPx, reduzindo o peróxido de hidrogênio, uma vez que este é um dos radicais 

responsáveis pelo aumento da peroxidação lipídica (BARREIROS; DAVID, 2006). 

Quando analisamos o efeito do tempo sobre a atividade enzimática da GPx, 

obtivemos uma concentração constante do nascimento até os 7 dias de vida. Porém 

aos 30 dias ocorreu um aumento significativo na atividade da GPx juntamente com 

uma menor concentração de TBARS, como esperado. Com isso, nossos dados 

demonstraram que apesar da diferença entre grupos nas concentrações de TBARS 

e atividade da GPx, todos os neonatos deste estudo estavam em balanço oxidativo 

durante todos os tempos analisados, pois todos eram saudáveis. Corroborando, 

Souza (2016) observou em estudo recente com neonatos equinos níveis de TBARS 

altos ao nascimento, com posterior diminuição até os 7 dias de vida, porém a 
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atividade enzimática da GPx foi menor ao nascimento com aumento às 12 horas de 

vida, diferente do observado neste estudo. Já em bezerros, a atividade enzimática 

da GPx foi a mesma nos tempos estudados: dia do parto, pré ingestão de colostro, 

3, 7, 14 e 21 dias de vida (GAÁL et al., 2006). 

Não foi observado efeito do grupo na atividade enzimática da SOD, assim 

sugerindo que a dismutação do radical O2, que é convertido em oxigênio e peróxido 

de hidrogênio (BABIOR, 1997), aconteceu de forma semelhante nos neonatos 

muares e equinos deste trabalho. Foi também proposto por Kwak et al. (1991), em 

estudo in vitro com células do sistema nervoso, uma atividade inibitória da bilirrubina 

sobre o radical superóxido, o que causaria uma estabilidade na atividade da SOD, 

corroborando com os dados observados neste estudo, pois tivemos as maiores 

concentrações de BI às 6, 12 e 24 horas de vida, sendo que a atividade da SOD não 

variou nestes momentos. Outros autores demonstraram esta hipótese em 

experimentos com neonatos humanos (SHEKEEB SHAHAB et al., 2008) e equinos 

(SOUZA, 2016), uma vez que em ambos os estudos não foram observadas 

variações na atividade enzimática da SOD, enquanto que a bilirrubina indireta se 

apresentou elevada. 

Nos neonatos equinos, ocorre um aumento fisiológico da bilirrubina indireta 

durante a primeira semana de vida, provavelmente causada por uma rápida taxa de 

turnover das hemácias fetais (BAUER; ASQUITH; KIVIPELTO, 1989; WILKINS, 

2011). No entanto, sabe-se que as bilirrubinas apresentam capacidade antioxidante 

no plasma sanguíneo humano sendo altamente lipofílica, protegendo as membranas 

celulares da peroxidação lipídica, conforme relatado por Sedlak e colaboradores 

(2009), onde ocorreu um aumento da peroxidação lipídica associado a diminuição da 

bilirrubina. Observamos que os muares deste estudo apresentaram uma menor 

concentração das bilirrubinas total, indireta e direta quando comparados aos 

equinos, desta forma, sugerimos que as bilirrubinas estejam sendo utilizadas para 

inibição do processo de peroxidação lipídica, o que concordaria com menor 

peroxidação lipídica encontrada nos muares. Também observamos efeito de tempo 

para as bilirrubinas, onde tivemos baixas concentrações da BT e BI ao nascimento e 

à 1 hora de vida, com posterior aumento e hiperbilirrubinemia a partir das 12 horas 

de vida, nos mesmos tempos em que ocorreu uma queda na peroxidação lipídica 

(TBARS), corroborando com a hipótese de que haja uma inibição desencadeada 

pelo papel antioxidante da bilirrubina indireta. Souza (2016) também observou em 
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potros equinos concentrações baixas da BT e BI ao nascimento e posterior aumento 

às 12 horas de vida. Assim, acreditamos que a bilirrubina indireta tenha um 

importante papel como antioxidante nas primeiras horas de vida, com posterior 

aumento fisiológico na primeira semana devido a adaptações e alterações 

hematológicas nos neonatos, porém são necessários mais estudos para entender o 

mecanismo fisiológico nos equídeos. 

 

 

7.5 CONCLUSÃO 

 

 

Assim, fica demonstrado que os muares estudados neste trabalho 

apresentaram menor peroxidação lipídica e maior atividade enzimática da GPx, além 

de menor concentração das bilirrubinas, quando comparado aos equinos. Não houve 

diferença para SOD e oxidação de proteína. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Tendo em vista as diferenças encontradas entre as espécies, este estudo 

oferece dados de referência comportamentais, hematológicos, bioquímicos e 

oxidativos para muares saudáveis no primeiro mês de vida, podendo ser útil para o 

diagnóstico e tratamento de neonatos muares comprometidos.  
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9 APÊNDICES 

 

9.1 APÊNDICE A - RELAÇÃO ENTRE O PESO DOS NEONATOS E O PESO DOS 

ANEXOS FETAIS, PARA 27 POTROS MUARES 

 

Tabela 21 - Peso dos neonatos muares ao nascimento e peso dos anexos fetais logo após 
delivramento, bem como a relação entre eles. 

ANIMAL 

 

 PESO (Kg) 

 

RELAÇÃO ENTRE 
PESOS (%) 

  NEONATOS ANEXOS 
NEONATOS: 

ANEXOS FETAIS 

1  47 4,7 10 

2   48 4,9  9,7 

3   41 4,0  10,2 

4   41 5,0  8,2 

5   40 4,8  8,3 

6   36 3,6  10 

7   40 3,0  13,3 

9   45 4,8  9,3 

11   40 3,5  11,4 

12   40 3,6  11,1 

13   50 4,6  10,8 

15   45 2,9  15,5 

17   36 3,4  10,5 

18   40 4,3  9,3 

20   36 5,4  6,6 

21   45 4,2  10,7 

22   41 4,6  8,91 

24   45 3,9  11,5 

25   36 3,6  10 

26   38 5,6  6,78 

27   41 4,6  8,91 

28   45 5,0  9 

29   50 4,7  11,3 

30   41 3,7  11 

31   45 4,3  10,4 

32   42 3,7  12,3 

33   38 3,9  9,7 
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10 ANEXOS 

 

10.1 ANEXO A - PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS EM EQUINOS E ASININOS DO NASCIMENTO ATÉ 30 DIAS DE VIDA 

Tabela 22 - Valores de referência da série vermelha e plaquetas em equinos (Equus caballus) do nascimento até 30 dias de vida. 

VARIÁVEIS 
 

TEMPOS  REF. 

 
  0 hora 12 horas 24 horas 7 dias 30 dias    

Hematócrito (%) 

  40-52 37-49 32-46 28-43 29-41  [2] 

  44,8-45,8 - 39,1-41,1 35,1-37 35,6-37,1  [4] 

  40-52  -- 34-46 31-40  -  [3] 

Hemoglobina (g/dL) 

  - 12,6-17,4 11,7-16,5 11,8-17,6 -  [1] 

  13,4-19,9 12,6-17,4 12,0-16,6 10,7-15,8 10,9-15,3  [2] 

  12,0-18,0 -  13-15,5 11,5-17,5  -  [3] 

Hemácia (x106/µL) 
  9,3-12,9 9,0-12,0 8,2-11,0 7,4-10,6 7,9-11,1  [2] 

  9,0-13,0  - 8-11 7,5-10,5  -  [3] 

VCM (fL) 

  - 36-45 37-49 35-42 35-39  [1] 

  37-45 36-45 36-46 35-44 33-40  [2] 

     - 37-49 -   -  [3] 

CHCM (g/dL) 

  - 33-39 31-38 35-40 33-39  [1] 

  33-39 32-40 32-40 35-40 34-40  [2] 

  -   - 33-36  -  -  [3] 

Plaquetas (x103/µl) 

  - 105-448 125-390 98-385 135-458  [1] 

  - 105-446 129-409 111-387 136-468  [2] 

  100-250  - 125-300 100-400  -  [3] 

[1] HARVEY, J. W.; ASQUITH, R. L.; MCNULTY, P. K.; KIVIPELTO, J.; BAUER, J. E. Haematology of foals up to one year old. Equine Veterinary Journal, v. 
16, n. 4, p. 347–353, 1984. 
[2] HARVEY, J. W. Normal hematologic values. In: KOTERBA, A.; DRUMMOND, W.; KOSCH, P. Equine clinical neonatology. 1st. ed. Philadelphia: 
Lea&Febiger, 1990. p. 561–570.  
[3] KNOTTENBELT, D. C.; HOLDSTOCK, N.; MADIGAN, J. E. Equine Neonatology: Medicine and Surgery. 1. ed. [s.l.] Elsevier, 2004.  
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Tabela 23 - Valores de referência (média ± desvio padrão) da série vermelha e plaquetas em asininos (Equus asinus) do nascimento até 28 dias de vida. 

VARIÁVEIS 
 

TEMPOS  REF. 

Hematócrito (%) 
 

< 1 hora 12 horas 24 horas 48 horas 7 dias 28 dias  
 

 
50,2 ± 2,6 - 42,5 ± 1,3 40 ± 2,4 35,3 ± 2,0 29,3 ± 1,1  [1] 

 
46,3 ± 5,2 42,55 ± 2,9 41,1 ± 1,4 39,63 ± 2,68 33,4 ± 3,1 -  [2] 

Hemoglobina (g/dl) 
 

16,8 ± 1,1 - 15,1 ± 2,3 13,5 ± 0,8 12,6 ± 1,7 11,4 ± 1,1  [1] 

 
18,07 ± 0,55 16,45 ± 1,18 15,54 ± 1,39 15,60 ± 1,24 13,2 ± 1,4 -  [2] 

 
13,6 ± 1,36 - - - 12,6 ± 1,49 12 ± 1,1  [3] 

 
Hemácia (x106/µL) 

 
9,9 ± 0,8 - 8,9 ± 1,9 7,4 ± 1,7 7,4 ± 1,3 7,7 ± 1,2  [1] 

 
9,8 ± 1,0 9,42 ± 0,20 8,8 ± 0,8 8,76 ± 0,69 7,5 ± 0,2 -  [2] 

 
9,11 ± 0,84 - - - 8,27 ± 0,97 8,74 ± 0,59  [3] 

VCM (fl)  
49,8 ± 2 - 50,7 ± 2,1 50,3 ± 2,9 49,7 ± 2,3 42,6 ± 1,5  [1] 

 
47,72 ± 2,44 46,89 ± 2,21 45,87 ± 2,83 45,39 ± 3,08 45,4 ± 2,4 -  [2] 

CHCM (g/dl)  
34,3 ± 2,0 - 33,9 ± 1,8 34,2 ± 1,3 34,2 ± 1,2 37,3 ± 1,5  [1] 

 
38,34 ± 2,52 38,74 ± 1,93 39,01 ± 2,05 39,20 ± 2,05 39,7 ± 1,6 -  [2] 

Proteína total (g/dl)  
4,37 ± 1,06 5,03 ± 1,07 4,8 ± 1,02 5 ± 0,88 4,96 ± 0,66 -  [2] 

 
4,57 ± 0,96 - - - 5,2 ± 0,59 5,65 ± 0,42  [3] 

Plaquetas (x103/uL) 
 

342 ± 58,2 - 285,6 ± 43,9 259 ± 27,8 254,7 ± 32,5 267,7 ± 51,7  [1] 

 
235,4 ± 74,3 284,5 ± 94,5 275,1 ± 60,3 316,8 ± 87,9 284 ± 59,1 -  [2] 

 
404 ± 143 - - - 380 ± 148 498 ± 223  [3] 

          
[1] SGORBINI, M.; BONELLI, F.; ROTA, A.; BARAGLI, P.; MARCHETTI, V.; CORAZZA, M. Hematology and Clinical Chemistry in Amiata Donkey Foals from 
Birth to 2 Months of Age. Journal of Equine Veterinary Science, v. 33, n. 1, p. 35–39, 2013. 
[2] VERONESI, M. C.; VILLANI, M.; WILSHER, S.; CONTRI, A.; CARLUCCIO, A. A comparative stereological study of the term placenta in the donkey, pony 
and Thoroughbred. Theriogenology, v. 74, n. 4, p. 627–631, 2010. 
[3] GIRARDI, A. M.; TOLEDO, C. Z. P.; SABES, A. F.; OLIVEIRA, J. A.; MARQUES, L. C. Serum protein fractions, hematological and biochemical variables of 
the Pêga donkey (Equus asinus) breed in the first year of age. Veterinarski Arhiv, v. 86, n. 3, p. 335–349, 2016.  
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Tabela 24 - Valores de referência da contagem dos leucócitos em equinos (Equus caballus) do nascimento até 30 dias de vida. 

VARIÁVEIS 
 

TEMPOS  REF. 

 
  0 hora 12 horas 24 horas 7 dias 30 dias    

Leucócitos Totais 
(x106/µl) 

  - 6,9-17 4,50-11,50 7,20-13,50 4,60-12,90  [1] 

  - 6,9-14,4 4,9-11,7 6,3-13,6 5,3-12,2  [2] 

  5,8-6,2 - 7,7-8,7 8,2-9,4 6,8-7,5  [4] 

  5,5-11,5 -   - 7,0-12,0  -  [3] 

Neutrófilos (x106/µl) 

  - 5,55-15,82 3,04-9,57 5,02-10,72 1,72-9,74  [1] 

  - 5,55-12,38 3,36-9,57 4,35-10,55 2,76-9,27  [2] 

  3,5-10  - 3,0-9,6 7,0-10,0  -  [3] 

Linfócito (x106/µl) 

  - 0,46-2,81 0,63-2,06 1,04-3,80 1,78-9,74  [1] 

  - 0,46-2,54 0,67-2,17 1,43-2,28 1,73-4,85  [2] 

     - 1,8-3,0 2,0-4,0  -  [3] 

Monócito (x106/µl) 

  - 0,04-0,49 0,05-0,38 0,02-0,43 0,05-0,71  [1] 

  - 0,04-0,43 0,07-0,30 0,03-0,54 0,05-0,63  [2] 

     - 0.2  - -   [3] 

Eosinófilo (x106/µl) 

  - 0 0-0,108 0-0,134 0-0,540  [1] 

  - 0 0-0,02 0-0,09 0-0,12  [2] 

     - 0,0-0,1  -  -  [3] 

Basófilo (x106/µl) 

  - 0-0,035 0-0,035 0-0,238 0-0,129  [1] 

  - 0-0,02 0-0,03 0-0,18 0-0,08  [2] 

  -  - 0.1 -  -   [3] 

         
[1] HARVEY, J. W.; ASQUITH, R. L.; MCNULTY, P. K.; KIVIPELTO, J.; BAUER, J. E. Haematology of foals up to one year old. Equine Veterinary Journal, v. 
16, n. 4, p. 347–353, 1984. 
[2] HARVEY, J. W. Normal hematologic values. In: KOTERBA, A.; DRUMMOND, W.; KOSCH, P. Equine clinical neonatology. 1st. ed. Philadelphia: 
Lea&Febiger, 1990. p. 561–570.  
[3] KNOTTENBELT, D. C.; HOLDSTOCK, N.; MADIGAN, J. E. Equine Neonatology: Medicine and Surgery. 1. ed. [s.l.] Elsevier, 2004.  
[4] SANTOS, F.C.C.; FEIJÓ, L.S.; KASINGER, S.; FREY JUNIOR, F.; CURCIO, B.R.; NOGUEIRA, C.E.W. Hematologic values of Thoroughbred foals from 
birth to six months of age. Ciência Animal Brasileira. v. 15, n. 3, p. 307-312, 2014. 



109 
 

 

Tabela 25 - Valores de referência (média ± desvio padrão) da contagem dos leucócitos em asininos (Equus asinus) do nascimento até 28 dias devida. 

VARIÁVEIS 
 

TEMPOS 
 

REF. 

  
< 1 hora 12 horas 24 horas 48 horas 7 dias 28 dias 

  
  5,9 ± 1,5 - 7,3 ± 0,9 7,9 ± 1,7 8,4 ± 0,7 8,3 ± 1,4  [1] 

Leucócitos Totais 
(x106/uL) 

 

 
7,2 ± 1,3 6,8 ± 1,5 7,2 ± 1,4 8,1 ± 1,3 9,3 ± 1,3 - 

 
[2] 

 
7,9 ± 2,1 - - - 9,3 ± 2,4 12,5 ± 5,4 

 
[3] 

Neutrófilos (x106/uL) 
 

5,2 ± 1,5 4,8 ± 1,5 4,9 ± 1,1 5,9 ± 1,3 5,9 ± 1,0 - 
 

[2] 

Linfócitos (x106/uL)  
1,4 ± 0,4 1,8 ± 0,3 2,0 ± 0,6 1,8 ± 0,6 2,7 ± 0,4 - 

 
[2] 

 
1,25 ± 0,58 - - - 2,52 ± 0,95 3,85 ± 1,1 

 
[3] 

Monócitos (x106/uL)  
0,097 ± 0,048 0,119 ± 0,054 0,127 ± 0,05 0,218 ± 0,071 0,255 ± 0,050 - 

 
[2] 

 
0,19 ± 0,08 - - - 0,31 ± 0,17 0,50 ± 0,28 

 
[3] 

Eosinófilos (x106/uL)  
0,086 ± 0,057 0,081 ± 0,095 0,073 ± 0,062 0,073 ± 0,052 0,070 ± 0,029 - 

 
[2] 

 
0,09 ± 0,19 - - - 0,11 ± 0,14 0,22 ± 0,24 

 
[3] 

Basófilos (x106/uL)  
0,076 ± 0,032 0,055 ± 0,030 0,049 ± 0,028 0,041 ± 0,013 0,040 ± 0,017 - 

 
[2] 

 
0,00 ± 0,00 - - - 0,01 ± 0,02 0,01 ± 0,02 

 
[3] 

[1] SGORBINI, M.; BONELLI, F.; ROTA, A.; BARAGLI, P.; MARCHETTI, V.; CORAZZA, M. Hematology and Clinical Chemistry in Amiata Donkey Foals from 
Birth to 2 Months of Age. Journal of Equine Veterinary Science, v. 33, n. 1, p. 35–39, 2013. 
[2] VERONESI, M. C.; VILLANI, M.; WILSHER, S.; CONTRI, A.; CARLUCCIO, A. A comparative stereological study of the term placenta in the donkey, pony 
and Thoroughbred. Theriogenology, v. 74, n. 4, p. 627–631, 2010. 
[3] GIRARDI, A. M.; TOLEDO, C. Z. P.; SABES, A. F.; OLIVEIRA, J. A.; MARQUES, L. C. Serum protein fractions, hematological and biochemical variables of 
the Pêga donkey (Equus asinus) breed in the first year of age. Veterinarski Arhiv, v. 86, n. 3, p. 335–349, 2016.  
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10.2 ANEXO B - PARÂMETROS BIOQUÍMICOS EM EQUINOS E ASININOS DO NASCIMENTO ATÉ 30 DIAS DE VIDA 

 

Tabela 26 - Valores bioquímicos de referência em equinos (Equus caballus) do nascimento até 30 dias de vida. 

VARIÁVEIS 
 

TEMPOS  REF. 

Glicose (mg/dL) 

 0 hora 12 horas 24 horas 7 dias 30 dias 
 

 
 

 

 - 116-172 137-193 144-180 141-183  [1] 

 
- 108-190 121-233 121-192 130-216  [2] 

 
54-63 - 81-108 - 

 
 [3] 

Lactato (mmol/L) 
 - - 0,7-1,5 - -  [3] 

 3,8 ± 1,9 2,8 ± 1,3 2,1 ± 0,8 1,9 ± 0,7 -  [4] 

Ureia (mg/dL)  
- 12,0-27,0 9,0-40,0 4,0-20,0 6,0-21,0  [2] 

 
21-24 - - 14-24 -  [3] 

Creatinina (mg/dL) 
 

- - 1,2-4,3 1,0-1,7 1,1-1,8  [2] 

 
- 2,5 ± 0,59 2,0 ± 0,8 1,3 ± 0,20 1,50 ± 0,20  [1] 

 
1,7-4,19 - 1,8-4,29 0,99-1,69 -  [3] 

BT (mg/dL) 
 

- 0,9-2,8 1,3-4,5 0,8-3,0 0,5-1,7  [2] 

 
0,9-2,8 - - 1,9-3,3 1,0-1,6  [5] 

 
0,76-5,78 - - 0,99-3,33 

 
 [3] 

FA (IU/L) 
 

- 152-2835 861-2671 137-1169 210-866  [2] 

GGT (IU/L)  
- 13-39 18-43 14-164 17-99  [2] 

 8-33   16-98 14-44  [5] 

AST (IU/L) 
 

- 97-315 146-340 237-620 252-440  [2] 

CK (IU/L) 
 

- 65-380 40-909 52-143 81-585  [2] 

Proteína total (g/dL) 
  - 5,1-7,8 5,1-7,7 5,1-7,5 5,6-7,8  [1] 

  4,4-5,9 5,1-7,6 5,2-8,0 5,2-7,5 5,1-7,1  [2] 
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  6,4-6,6 - 7,4-7,8 7,5-7,8 7,6-7,8  [6] 

Triglicérides (mg/dL)  11-35 - - 35-200 14-134  [5] 

Fibrinogênio (mg/dL) 

    100-332 108-448 160-418 230-712  [1] 

 100-500 100-350 100-400 150-450 200-700  [2] 

  302-327 - 270-316 343-387 404-440  [6] 

[1] BAUER, J. E.; HARVEY, J. W.; ASQUITH, R. L.; MCNULTY, P. K.; KIVIPELTO, J. Clinical chemistry reference values of foals during the first year of life. 
Equine Veterinary Journal, v. 16, p. 361–363, 1984.  
[2] HARVEY, J. W. Normal hematologic values. In: KOTERBA, A.; DRUMMOND, W.; KOSCH, P. Equine clinical neonatology. 1st. ed. Philadelphia: 
Lea&Febiger, 1990. p. 561–570.  
[3] KNOTTENBELT, D. C.; HOLDSTOCK, N.; MADIGAN, J. E. Equine Neonatology: Medicine and Surgery. 1. ed. [s.l.] Elsevier, 2004.  
[4] CASTAGNETTI, C.; PIRRONE, A.; MARIELLA, J.; MARI, G. Venous blood lactate evaluation in equine neonatal intensive care. Theriogenology. v. 73, p. 
343-357, 2010. 
[5] BARTON, M.H.; LEROY, B.E. Serum bile acids concentrations in healthy and clinically ill neonatal foals. J. Vet Intern Med. v. 21, p. 508-513, 2007 
[6] SANTOS, F.C.C.; FEIJÓ, L.S.; KASINGER, S.; FREY JUNIOR, F.; CURCIO, B.R.; NOGUEIRA, C.E.W. Hematologic values of Thoroughbred foals from 
birth to six months of age. Ciência Animal Brasileira. v. 15, n. 3, p. 307-312, 2014. 
 
 



112 
 

 

Tabela 27 - Valores bioquímicos de referência (média ± desvio padrão) em asininos (Equus asinus) do nascimento até 28 dias de vida. 

VARIÁVEIS 
 

 TEMPOS REF. 

  
 

 < 1 hora 12 horas 24 horas 48 horas 7 dias 21 dias 28 dias   

Glicose (mg/dL)  
 97,6 ± 37,1  - 128,6 ± 15,7 126,6 ± 7,4 109,9 ± 22,6  - 130 ± 19,4  [2] 

 
 125,8 ± 33,3 150,3 ± 28,8 132,5 ± 20,4 142,1 ± 24,6 127,5 ± 29 119,5 ± 17,4  -  [3] 

 
 93,7 ± 24,5  - -   -  -  -  -  [1] 

Lactato (mmol/L) 
 

 5,49 ± 1,36 2,54 ± 0,44 1,47 ± 0,39  -  -  -  -  [3] 

 
 2,08 ± 0,5  -  -  -  -  -  -  [1] 

Ureia (mg/dL) 
 

 38,4 ± 14,1  - 32,9 ± 9 28,3 ± 8,7 23,4 ± 6,3  - 24,6 ± 10,6  [2] 

 
 33,7 ± 8 35,8 ± 8,1 33,8 ± 6,5 24,7 ± 9,5 19,2 ± 8,1 20,7 ± 8,5  -  [3] 

Creatinina 
(mg/dL)  

 2,4 ± 0,7  - 1,3 ± 0,3 1,2 ± 0,3 0,9 ± 0,1  - 1,2 ± 0,3  [2] 

 
 1,67 ± 0,22 1,51 ± 0,2 1,45 ± 0,24 1,25 ± 0,19 1,02 ± 0,21 1,03 ± 0,16  -  [3] 

BT  (mg/dL) 
 

 0,3 ± 0,2  - 0,3 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,5 ± 0,3  - 0,1 ± 0,03  [2] 

 
 0,23 ± 0,1 0,25 ± 0,11 0,23 ± 0,1 0,19 ± 0,05 0,18 ± 0,03 0,16 ± 0,03 -  [3] 

FA (IU/L)  
 879,7 ± 658,3  - 1041,6 ± 408,1 656 ± 233,4 378,6 ± 152,9  - 372,9 ± 49  [2] 

 
 1065,8 ± 334,5 1273,8 ± 346,8 988,2 ± 211,2 834,6 ± 172,3 560,4 ± 165,9 497,6 ± 174,2 -  [3] 

 
 905,9 ± 336,5  -  -  - 441 ± 101,4  - 379,4 ± 132,7  [4] 

GGT (IU/L)  
 20,5 ± 7,9  - 35,5 ± 17 29,4 ± 11,3 23,2 ± 11,4  - 14,3 ± 10  [2] 

 
 26,9 ± 12,7 32,8 ± 15,8 38 ± 17,1 38,9 ± 17,6 38,7 ± 13,2 35,1 ± 12,6 -  [3] 

 
 63,11 ± 15,7  -  -  - 63,11 ± 19,5  - 58,33 ± 20,8  [4] 

AST (IU/L)  
 60,3 ± 14,6  - 107,9 ± 26,3 125,1 ± 57,7 109,7 ± 43,4  - 114 ± 31,9  [2] 

 
 171,9 ± 114,3 263,7 ± 187,6 336,9 ± 279,1 375,6 ± 326,2 263,7 ± 158,6 227,1 ± 104 -  [3] 

 
 175,5 ± 71,3  -  -  - 208,5 ± 40,1  - 185,9 ± 33,6  [4] 

CK (IU/L)  
 80,8 ± 41,1  - 20,2 ± 16,4 17,4 ± 13,5 57,4 ± 24  - 73 ± 36,3  [2] 

 
 126,1 ± 74 149,4 ± 104,3 108 ± 76,8 123,4 ± 121 76 ± 36,4 127,4 ± 82,3 -  [3] 

 
 315,8 ± 191,9  - -  -  321 ± 247,1  - 315 ± 140,3  [4] 

[1] SGORBINI, M.; CRISCI, A.; FALCONCINI, A.; ROTA, A.; CORAZZA, M. Valutazione dei dati semeiologici e di alcuni parametri ematologici e biochimici nel 
puledro di asino sorcino crociato dell’amiata alla nascita. In: Atti del Congresso Nazionale SISVET, Udine. Anais... Udine: 2009.  
[2] SGORBINI, M.; BONELLI, F.; ROTA, A.; BARAGLI, P.; MARCHETTI, V.; CORAZZA, M. Hematology and Clinical Chemistry in Amiata Donkey Foals from 
Birth to 2 Months of Age. Journal of Equine Veterinary Science, v. 33, n. 1, p. 35–39, 2013. 



113 
 

 

[3] VERONESI, M. C.; VILLANI, M.; WILSHER, S.; CONTRI, A.; CARLUCCIO, A. A comparative stereological study of the term placenta in the donkey, pony 
and Thoroughbred. Theriogenology, v. 74, n. 4, p. 627–631, 2010. 
[4] GIRARDI, A. M.; TOLEDO, C. Z. P.; SABES, A. F.; OLIVEIRA, J. A.; MARQUES, L. C. Serum protein fractions, hematological and biochemical variables of 
the Pêga donkey (Equus asinus) breed in the first year of age. Veterinarski Arhiv, v. 86, n. 3, p. 335–349, 2016.  
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Tabela 28 - Valores de referência para substâncias eletrolíticas em equinos (Equus caballus) do nascimento até 30 dias de vida. 

VARIÁVEIS 
 

TEMPOS 
 

REF. 

 
  0 hora 12 horas 24 horas 7 dias 30 dias 

  

Ferro  (mg/L)  
- 2,62-4,88 0,68-3,67 0,66-3,15 0,49-2,60 

 
[2] 

 
3,45-5,92 2,62-4,88 0,78-3,48 0,30-2,73 0,49-2,88 

 
[3] 

Sódio (mmol/L)  
 - 148 ± 15 141 ± 18 142 ± 12 145 ± 9 

 
[3] 

 
 -  - 134-143  -  - 

 
[4] 

Potássio (mmol/L)  
 - 4,4 ± 1,0 4,6 ± 1,0 4,8 ± 1,0 4,6 ± 0,8 

 
[3] 

 
 -  - 3,5-5,5  -  - 

 
[4] 

Cloro (mmol/L)  
 - 105 ± 12 102 ± 12 102 ± 8 103 ± 6 

 
[3] 

 
 -  - 90-105  -  - 

 
[4] 

Cálcio (mmol/L) 
 

 - 3,20 ± 0,25 2,9 ± 0,25 3,1 ± 0,15 3,05 ± 0,15 
 

[1] 

 
 - 3,20 ± 0,5 2,92 ± 0,5 3,12 ± 0,3 3,04 ± 0,3 

 
[3] 

 
 -  - 2,5-4,0  -  - 

 
[4] 

Magnésio (mg/dL)  
 - 0,62 ± 0,41 0,99 ± 0,74 0,82 ± 0,24 0,82 ± 0,41 

 
[3] 

 
 -  - 0,6-1,0  -  - 

 
[4] 

Fósforo (mmol/L) 
 

 - 1,52 ± 0,26 1,81 ± 0,29 2,39 ± 0,32 2,29 ± 0,36 
 

[1] 

 
 - 1,5 ± 0,5 1,8 ± 0,6 2,4 ± 0,6 2,3 ± 0,7 

 
[3] 

 
 - -  2,2-5,2  - -  

 
[4] 

[1] BAUER, J. E.; HARVEY, J. W.; ASQUITH, R. L.; MCNULTY, P. K.; KIVIPELTO, J. Clinical chemistry reference values of foals during the first year of life. 
Equine Veterinary Journal, v. 16, p. 361–363, 1984.  
[2] HARVEY, J. W.; ASQUITH, R. L.; MCNULTY, P. K.; KIVIPELTO, J.; BAUER, J. E. Haematology of foals up to one year old. Equine Veterinary Journal, v. 
16, n. 4, p. 347–353, 1984. 
[3] HARVEY, J. W. Normal hematologic values. In: KOTERBA, A.; DRUMMOND, W.; KOSCH, P. Equine clinical neonatology. 1st. ed. Philadelphia: 
Lea&Febiger, 1990. p. 561–570.  
[4] KNOTTENBELT, D. C.; HOLDSTOCK, N.; MADIGAN, J. E. Equine Neonatology: Medicine and Surgery. 1. ed. [s.l.] Elsevier, 2004.  
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Tabela 29 - Valores de referência (média ± desvio padrão) para substâncias eletrolíticas em asininos (Equus asinus) do nascimento até 28 dias devida. 

VARIÁVEIS 
 

TEMPOS 
 

REF 

  
 

< 1 hora 12 horas 24 horas 48 horas 7 dias 21 dias 28 dias 
  

Sódio (mmol/L)  
132,5 ± 11,6  - 136,6 ± 3,7 135 ± 3,8 133,9 ± 4,1  - 132,5 ± 4,7 

 
[1] 

 
137,2 ± 3,9 136,4 ± 5,4 135,6 ± 4,2 135,3 ± 3,8 133,6 ± 6 135,2 ± 2,2 -  

 
[2] 

Potássio (mmol/L)  
4,5 ± 0,6  - 4,3 ± 0,8 4,5 ± 0,6 4,2 ± 0,5  - 4,5 ± 0,3 

 
[1] 

 
4,34 ± 0,37 4,28 ± 0,45 4,14 ± 0,39 4,53 ± 0,34 4,55 ± 0,19 4,71 ± 0,3  - 

 
[2] 

Cloro (mmol/L)  
 -  -  - - -  -   - 

 
[1] 

 
101,2 ± 4,3 101,9 ± 2,8 100,9 ± 3,1 101,8 ± 4,2 100,7 ± 3,7 101,1 ± 2,4  - 

 
[2] 

Cálcio (mg/dL)  
10,7 ± 1,6  - 10,8 ± 0,9 10,9 ± 1,1 11,3 ± 2,3  - 12 ± 2,1 

 
[1] 

 
12,1 ± 0,9 11,6 ± 0,6 11,7 ± 0,8 11,9 ± 1 11,7 ± 0,5 12 ± 0,8  - 

 
[2] 

Magnésio (mg/dL)  
 -  -  - - -   -  - 

 
[1] 

 
1,85 ± 0,45 2,12 ± 0,31 1,92 ± 0,24 1,91 ± 0,33 2,13 ± 0,48 2,14 ± 0,44  - 

 
[2] 

Fósforo (mg/dL)  
4,7 ± 1,4  - 4,9 ± 1 5,6 ± 1,7 7,4 ± 2,4  - 6,4 ± 1,7 

 
[1] 

 
4,09 ± 0,78 4,47 ± 0,53 5,05 ± 1,5 6,48 ± 1,04 7,16 ± 1,49 7,11 ± 0,56  - 

 
[2] 

[1] SGORBINI, M.; BONELLI, F.; ROTA, A.; BARAGLI, P.; MARCHETTI, V.; CORAZZA, M. Hematology and Clinical Chemistry in Amiata Donkey Foals from 
Birth to 2 Months of Age. Journal of Equine Veterinary Science, v. 33, n. 1, p. 35–39, 2013. 
[2] VERONESI, M. C.; VILLANI, M.; WILSHER, S.; CONTRI, A.; CARLUCCIO, A. A comparative stereological study of the term placenta in the donkey, pony 
and Thoroughbred. Theriogenology, v. 74, n. 4, p. 627–631, 2010. 

 


