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RESUMO 

 

 

MEIRELLES, M. G. Avaliação hormonal sérica e estereológica da membra na 
corioalantóide a termo de éguas : influência no desenvolvimento e nos parâmetros 
clínicos e metabólicos do potro. [Serum hormone and stereologic evaluation of the 
term chorioallantoic membrane in mares: influence on the development and in clinical 
and metabolic parameters of the foal]. 2014. 199 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2014. 
 

 

Muitos fatores podem influenciar o desenvolvimento placentário e fetal na égua, 

dentre eles destaca-se a idade, a paridade e o porte materno. A produção de 

hormônios esteroides pela unidade feto-placentária também pode ser influenciada 

pela paridade e raça, porém não existem relatos prévios que relacionem os efeitos 

da idade da égua sobre a produção desses hormônios na gestação. Este trabalho 

conta com três objetivos principais: o primeiro investigou a influência do número de 

partos e da idade materna sobre a eficiência placentária e a biometria do potro ao 

nascimento, utilizando a análise estereológica da placenta a termo. O segundo 

determinou a influencia da biometria parental na macro e microscopia placentária e 

consequências para o desenvolvimento fetal e para o crescimento, comportamento e 

funções fisiológicas pós-natais. Por último foi avaliada a influência da idade e 

paridade materna, e da raça do potro sob a produção de estrógenos, progesterona e 

cortisol plasmáticos em éguas prenhes. Quarenta fêmeas gestantes foram 

categorizadas de acordo com a idade (Id1: 4 a 8 anos; Id2: 8 a 12 anos; Id3: ≥ 13 

anos), a pluriparidade (Par1: nulíparas, Par 2: 1 a 3 partos; Par3: ≥ 4partos) e a raça 

do produto (MP: Mangalarga Paulista; BH: Brasileiro de Hipismo). As coletas de 

plasma foram realizadas semanalmente a partir do quinto mês de gestação até o 

termo, e a quantificação dos hormônios foi realizada pela técnica de Espectrometria 

de Massas. Os partos foram acompanhados a campo e dados do escore Apgar, 

comportamento e amostras sanguíneas para análise bioquímica dos potros foram 

coletados nas primeiras doze horas de vida. As membranas corioalantóides foram 

recolhidas após o delivramento, pesadas e fotografadas em escala.  Foram 

coletados fragmentos correspondentes às regiões do corpo do útero, corno uterino 

gestante e corno uterino contralateral para análise estereológica. Parâmetros de 



 
 

crescimento dos neonatos foram comparados do nascimento até os dois anos de 

idade, assim como foram coletados dados da altura, peso e perímetro torácico 

materno e paterno. Não foram observadas diferenças significativas na quantificação 

de esteróides quando considerados os fatores número de partos e raça do produto 

para a categorização das fêmeas. As concentrações de estrógenos foram 

estatisticamente superiores no grupo Id2 em relação ao Id3, em alguns meses do 

período gestacional avaliado. Foi observado que a idade e a paridade materna 

influenciam o desenvolvimento dos microcotilédones e a densidade total de 

superfície dos vilos, bem como a vascularização e a composição tecidual das 

diferentes regiões da placenta, contribuindo de fato para uma maior área de contato 

materno-fetal e transferência de gases e nutrientes entre mãe e feto, culminando 

com o nascimento de potros mais altos, mais pesados e com maior circunferência 

torácica. O porte paterno, e principalmente o materno, influenciou o desenvolvimento 

das vilosidades fetais e a área de superfície de contato materno-fetal, com efeito 

positivo no desenvolvimento e no crescimento fetal, resultando no nascimento de 

potros com melhores respostas adaptativas e metabólicas. Também destaca-se que 

o período de vida intrauterino foi determinante para a taxa de crescimento pós-natal 

até os 24 meses de vida.   

 

Palavras-chave: Equinos.  Biometria parental. Unidade feto-placentária. Crescimento 

pós-natal. Espectrometria de Massas.  

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

MEIRELLES, M. G. Serum hormonal and stereologic evaluation of term 
chorioallantoic membrane in mares : influence on the development and in clinical 
and metabolic parameters of the foal. [Avaliação hormonal sérica e estereológica da 
membrana corioalantóide a termo de éguas: influência no desenvolvimento e nos 
parâmetros clínicos e metabólicos do potro]. 2014. 199 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2013. 
 

 

Many factors may influence placental and fetal development in the mare, like age, 

parity and maternal size. The production of steroid hormones by fetal-placental unit 

can also be influenced by parity and breed, but there are no previous reports relating 

the effects of the mare’s age on the production of these hormones during pregnancy. 

This paper has three main objectives: the first investigated the influence of maternal 

age and parity on placental efficiency and size of the foal at birth, using stereological 

analysis of the term placenta. The second determined the influence of parental size 

on macro and microscopy of the placenta and consequences for fetal development 

and growth, behavior and postnatal physiological functions. Finally, the influence of 

maternal age and parity was evaluated, and the breed´s foal in the production of 

plasmatic oestrogens, progesterone and cortisol in pregnant mares. Forty pregnant 

females were categorized according to age (Id1: 4-8 years; Id2: 8-12 years; Id3: ≥ 13 

years), parity (Par1: nulliparous, Par2: 1 to 3 births; Par3: ≥ 4 births) and foal´s breed 

(MP: Mangalarga Paulista; BH: Brazilian Sporthorse). Plasma samples were 

collected weekly from the fifth month of pregnancy to term, and quantification of 

hormones was performed by Mass Spectrometry. Deliveries were accompanied and 

Apgar score, behavior and blood samples for biochemical analysis of the foals were 

collected within the first twelve hours of life. The chorioallantoic membranes were 

collected after delivery, weighed and photographed to scale.  Tissue sections were 

collected from regions: uterine body, pregnant uterine horn and contralateral uterine 

horn to be analyzed stereologically. Neonate´s growth parameters were compared 

from birth up to two years old, as well as data on maternal and paternal height, 

weight, and thoracic perimeter were collected. No significant differences were 

observed in the quantification of steroids when considering maternal parity and foal´s 



 
 

breed for the mares groups. The concentrations of oestrogens were significantly 

higher in Id2 group when compared with Id3, in some months of the gestational 

period evaluated. It was observed that maternal age and parity influence the 

development of the microcotyledons and total villi surface density, as well as the 

vascularization and tissue composition of different regions of the placenta, 

contributing in fact to a larger area of fetomaternal contact and transfer of gases and 

nutrients between mother and fetus, culminating with foals that were taller, heavier 

and with larger thoracic circumference at birth. The paternal, and mainly maternal 

size, influenced the development of fetal villi and the area of fetomaternal contact 

surface with a positive effect on the development and fetal growth, resulting in the 

birth of foals with better metabolic and adaptive responses. It also highlights that the 

period of intrauterine life was decisive for the postnatal growth rate up to 24 months 

of life. 

 

Keywords: Equine.  Parental biometrics.  Fetoplacental unit.  Postnatal growth.  Mass 

Spectrometry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O peso e a altura dos potros ao nascimento são parâmetros importantes para o 

mercado esportivo equestre, visto que neste setor há uma percepção que potros 

maiores apresentam melhor valor para comercialização, devido ao provável 

desempenho atlético superior no futuro (ELLIOTT; MORTON; CHOPIN, 2009). 

 Em mamíferos, o maior determinante para o crescimento intrauterino é o 

suprimento de nutrientes placentários para o feto. A capacidade de transferência de 

nutrientes depende do tamanho, morfologia, fluxo sanguíneo e a eficiência de 

transporte deste órgão (FOWDEN et al., 2006).  

A placenta apresenta como principais funções a sintetize e metabolização de 

hormônios e nutrientes (TROEDSSON; SAGE, 2001; FOWDEN; FORHAED, 2004), 

respiração fetal (ABD-ELNAEIM et al., 2006; FOWDEN et al., 2006), remoção de 

resíduos e excretas (WESTER, 2009), e confere proteção biológica e mecânica que 

o feto necessita na vida intrauterina (GINTHER,1992).  

Problemas em quaisquer desses fatores podem acarretar em mudanças no 

padrão de crescimento fetal (FOWDEN et al., 2006; JONES; POWELL; JANSSON, 

2007). 

Análise estereológica da placenta e subsequente correlação com a estrutura e 

função desse órgão tem sido importante para avaliar relações feto - maternas na 

espécie equina (ALLEN et al., 2002a; VERONESI et al., 2010), e em outros 

mamíferos (COAN et al., 2006; MAYHEW; 2006). 

A gestação na espécie equina tem sido estudada em diversos aspectos 

relacionados a fisiologia, endocrinologia e neurobiologia com o objetivo de melhor 

estabelecer os mecanismos e atividades biológicas relacionadas a esta fase. Trata-

se de um processo dinâmico que compreende desde a concepção até o parto e este 

período de vida intrauterino é necessário para garantir o desenvolvimento fetal e a 

capacidade de sobrevivência ao meio externo (FOWDEN et al., 2006). 

Na égua o período gestacional é longo, entre 320 a 360 dias, sendo que o 

término da maturação fetal ocorre rapidamente nos últimos cinco dias anteriores ao 

parto (ROSSDALE; SILVER, 1982; LEBLANC, 1996). Outra característica peculiar 

desta espécie é que o segundo estágio do parto é rápido, com duração entre 20-30 

minutos. O nascimento de um potro viável depende da coordenação de eventos 
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endócrinos envolvidos na manutenção da gestação, maturação fetal e preparação 

materna para o parto. Quando estes processos não ocorrem em conjunto, existe um 

elevado risco de morte neonatal e em alguns casos materna (OUSEY, 2004a). 

Os marcadores endócrinos da função placentária e bem-estar fetal são 

caracterizados como uma ferramenta importante para o diagnóstico clínico de 

insuficiência placentária. O perfil hormonal da égua gestante pode sinalizar 

alterações que prejudicam o desenvolvimento fetal e/ou interfiram na manutenção da 

gestação a termo (LEBLANC; MACPHERSON; SHEERIN, 2004). 

Progestágenos e estrógenos apresentam função de mediadores específicos 

responsáveis pela manutenção da gestação avançada, maturação fetal e 

desencadeamento do parto, sendo que essas considerações permanecem no foco 

de muitas pesquisas e controvérsias. Em éguas com prenhez comprometida a 

alteração no nível desses hormônios e dos seus metabólitos pode ser muito aguda e 

fornecer um indicativo de estresse e/ou morte fetal (VAALA, 2011).  

Uma melhor compreensão da estrutura e endocrinologia placentária e sua 

influência sobre o crescimento e desenvolvimento fetal são o foco de muitos estudos 

em várias espécies, com uma escassez desses dados para a espécie equina. Isto é 

contrastante quando se considera que as mortes pré e pós-natais representam uma 

perda considerável para a indústria do cavalo (WHITWELL, 1980; MORLEY; 

TOWNSEND, 1997; MORRIS; ALLEN, 2002a). Além disso, as possíveis implicações 

de deficiências placentárias podem ser ainda mais desvantajosas para uma espécie 

que é destinada principalmente para o desempenho atlético (MORLEY; 

TOWNSEND, 1997). 

Visto que as funções da placenta são vitais para o desenvolvimento e maturação 

fetal, uma placenta normal e eficiente é um pré-requisito indispensável para que a 

gestação seja conduzida com sucesso e resulte no nascimento de um produto sadio 

e com desenvolvimento adequado. Assim, um conjunto de avaliações que forneçam 

dados sobre as características maternas, paternas, eficiência placentária e 

monitoramento da gestação e do parto são de extrema importância para a criação e 

o mercado esportivo equestre. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 PLACENTA EQUINA 

 

 

Durante muitos anos, a inter-relação entre placenta e feto tem sido alvo de 

muitas investigações científicas. A placenta é um órgão complexo e especializado, 

constituída de componentes maternos e fetais, capaz de sintetizar e secretar uma 

gama de hormônios, fatores de crescimento, citocinas e outros produtos bioativos 

indispensáveis para o desenvolvimento do feto (REGNALT et al., 2002; WILSHER; 

ALLEN, 2003). 

A placenta equina é classificada como epitéliocoreal (conforme classificação 

de GROSSER, 1909), difusa, microcotiledonária (AMOROSO, 1952; ABD-ELNAEIM 

et al., 2006; WOODING; BURTON, 2008) e adeciduada, com uma placentação não 

invasiva e que produz uma mínima resposta celular materna (GINTHER, 1992; 

LUNN; VAGNONI; GINTHER, 1997). É do tipo epitéliocorial, uma vez que o epitélio 

uterino está em contato com a camada do corio, sendo composta por seis camadas 

de tecido entre os capilares materno e fetal, denominadas: endotélio uterino, tecido 

conjuntivo uterino, epitélio uterino, epitélio coriônico, tecido conjuntivo 

corioalantoideano e endotélio alantoideano. Devido a isso, nesta espécie não ocorre 

a passagem de imunoglobulinas via transplacentária da mãe para o feto 

(GINTHER,1992). 

A denominação difusa se dá por apresentar vilosidades do corio em toda 

extensão do tecido materno, formando pequenos agrupamentos dos vilos 

aparentando microcotilédones (AMOROSO, 1952; ALLEN et al., 2002a, WILSHER; 

ALLEN, 2003). A característica adeciduada se deve ao fato de não ocorrer perda de 

tecido materno durante o delivramento (GINTHER, 1992). Além dessas 

características, a placenta apresenta padrão circulatório contracorrente. 

Na égua, o processo de placentação inicia em torno dos 40 dias de gestação, 

por meio da invasão de células trofoblásticas no endométrio materno, resultando em 

interdigitações dessas camadas epiteliais por meio de microvilosidades (STEVEN, 

1982). O trofectoderma fetal e células do epitélio uterino materno produzem os vilos, 
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cujo crescimento é controlado por hormônios esteroides e fatores de crescimento 

(ALLEN; STEWART, 2001). 

Modificações tanto na macroscopia como na ultraestrutura placentária 

ocorrem com o avançar da idade gestacional em resposta a estímulos locais 

(ALLEN; STEWART, 2001). Muitas dessas mudanças estão inter-relacionadas e 

levam a alterações na área de superfície, vascularização, espessura da barreira e 

composição celular da placenta, influenciando diretamente nas suas características 

de transporte (FOWDEN et al., 2006). 

Segundo a literatura, o principal fator que influencia o desenvolvimento 

intrauterino do feto equino é a área de troca na interface materno-fetal (COTTRILL et 

al., 1991; BRACHER; MATHIAS; ALLEN, 1996; ALLEN et al., 2002a; WILSHER; 

ALLEN, 2003), caracterizada como a área total e saudável de contato entre a 

camada do trofoblasto fetal, as vilosidades alantocoriônicas e a camada de epitélio 

luminal oposta, que reveste o endométrio materno. Essas estruturas são arranjadas 

em multi-ramificações, chamadas microcotilédones, que revestem a superfície difusa 

do corioalantóide (WILSHER; ALLEN, 2012), e são o principal local de transferência 

de nutrientes transplacentário na égua (MACDONALD; CHAVETTE; FOWDEN, 

2000). 

Cada estrutura microcotiledonária é irrigada por uma artéria materna e um 

vaso fetal (WILSHER; ALLEN, 2003), e a troca de nutrientes entre mãe e feto é 

dependente da vascularização estabelecida entre os tecidos. Essas trocas estão 

relacionadas principalmente ao tamanho e à capacidade de irrigação dos 

microcotilédones (ABD-ELNAEIM et al., 2006), que podem variar em tamanho e 

forma nas diferentes regiões da placenta (COTTRILL et al., 1991) e estágios da 

gestação (MACDONALD; CHAVETTE; FOWDEN, 2000). Embora os 

microcotilédones apresentem-se maduros e bem desenvolvidos na placenta equina 

aos 150 dias de gestação (SAMUEL; ALLEN; STEVEN; 1974), progressivo 

alongamento e sub-ramificações das microvilosidades continuam até o termo 

(MACDONALD; CHAVETTE; FOWDEN, 2000). 

Em muitas espécies, a área de superfície placentária para troca de nutrientes 

aumenta aproximadamente 5 a 10 vezes entre o terço médio e final da gestação 

(BAUR, 1977; COAN et al., 2001; ROBERTS et al., 2011). Em éguas, essa 

modificação ocorre por meio do alongamento e aumento das ramificações dos vilos 

fetais (MACDONALD; CHAVETTE; FOWDEN, 2000). 
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O desenvolvimento e a sub-ramificação dos microcotiledones continuam até o 

final da gestação (MACDONALD; CHAVETTE; FOWDEN, 2000), sendo que os 

microcotilédones passam de 0,66 mm de comprimento no terço médio da gestação a 

1-2 mm próximo ao termo (ABD-ELNAEIM et al., 2006), expandindo a área 

microscópica de interface materno-fetal e maximizando as trocas hemotrópicas entre 

mãe e feto (WILSHER; ALLEN, 2012). 

Além disso, a partir da segunda metade da gestação, o epitélio uterino sofre 

uma redução de até um terço da altura original, resultando no adelgaçamento da 

espessura da barreira epitéliocorial, ao passo que a distância dos tecidos de 

separação entre as redes de capilares fetais e maternos é reduzida a 4-6 mm 

(SAMUEL; ALLEN; STEVEN, 1974; WILSHER; ALLEN, 2012). Esse adelgaçamento 

proporciona uma melhor difusão entre os capilares maternos e fetais (ABD-

ELNAEIM et al., 2006; WILSHER; ALLEN, 2012).  

Tem sido atribuído que estímulos hormonais e mitogênicos estão envolvidos 

no aumento da área microscópica de contato entre as camadas epiteliais materna e 

fetal, que pode atingir uma área de superfície de troca superior a 40 m2 na placenta 

equina a termo (WILSHER; ALLEN, 2003). 

A placenta microcotiledonária e o endométrio materno funcionais são pré-

requisitos essenciais para o processo de placentação, crescimento fetal e gestação 

normal na égua culminando com a produção de um potro sadio e bem desenvolvido 

(GINTHER, 1992; ALLEN et al., 2002a; WILSHER; ALLEN, 2003). 

 

 

2.2 INTERRELAÇÕES MATERNO-FETAIS E EFICIÊNCIA PLACENTARIA 

 

 

O crescimento fetal intrauterino é um evento biológico complexo influenciado por 

mecanismos genéticos, epigenéticos, fatores ambientais (WU et al., 2006) e 

características maternas, como o porte, a idade à concepção e a paridade 

(WALTON; HAMMOND, 1938; TISCHNER, 1987; ALLEN et al., 2002a; WILSHER; 

ALLEN, 2003; WILSHER; ALLEN, 2012; FERNANDES et al., 2013). Esses fatores 

atuam no tamanho e capacidade funcional da placenta, que por sua vez determinam 

o fluxo sanguíneo uteroplacentário, transferência e disponibilidade de nutrientes e 
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oxigênio da mãe para o feto, quantidade de transportadores placentários, assim 

como a síntese e metabolismo de hormônios pela própria placenta (WU et al., 2006; 

FOWDEN et al., 2006).  

A eficiência placentária, comumente definida como gramas de feto produzidas 

por gramas de placenta (WILSON; FORD, 2001), pode ser modificada por alterações 

na sua área de superfície para trocas, espessura da barreira entre as circulações 

materna e fetal e/ou pela densidade e arranjos arquitetônicos entre a vasculatura 

materna e fetal. Entre as espécies, as diferenças na eficiência placentária podem ser 

relacionadas à vascularização, ao grau de interdigitação e a morfologia da placenta 

(LEISER; KAUFMANN, 1994). 

Placentas epiteliocoriais podem ser tão eficientes quanto às hemocoriais, que 

apresentam menor número de camadas entre os tecidos materno e fetal (LEISER; 

KAUFMANN, 1994). Para esses autores, essa teoria é suportada devido as 

placentas epiteliocorias, como a de porcas e éguas, sustentarem uma maior 

proporção de grama de feto a termo para cada grama de placenta, em torno de 9:1 e 

14:1, respectivamente. Em contrapartida, em humanos com placentas hemocorias 

está relação está próxima de 6:1. Essas diferenças podem ser explicadas em parte 

pelo fato de que a espessura das seis camadas presentes na barreira da placenta 

epiteliocorial são em geral, similares, a espessura das três camadas da placenta 

humana (LEISER; KAUFMANN, 1994). 

A placenta equina é 5-7 vezes mais eficiente com relação à transferência de 

nutrientes por unidade de área do que as placentas da vaca e da ovelha. Isto pode 

ser atribuído ao padrão circulatório contracorrente presente na placenta equina 

(WOODING; FOWDEN, 2006). Outra particularidade nessa espécie é o continuo 

alongamento e ramificações das vilosidades fetais durante todo período gestacional 

(MACDONALD; CHAVETTE; FOWDEN, 2000), que pode contribuir para o aumento 

da área de superfície para trocas de nutrientes, principalmente entre o terço médio e 

final da gestação em que o feto está em pleno crescimento (WILSHER; ALLEN, 

2012). 

Funcionalmente, a eficiência placentária pode ser modificada por alterações na 

capacidade da placenta em fornecer nutrientes para o feto ou alterações na síntese 

e secreção de hormônios tanto para a circulação materna quanto para a fetal. Os 

hormônios placentários tem uma ação regulatória que pode influenciar o crescimento 

feto-placentário direta ou indiretamente, por meio de alterações no metabolismo 
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materno e/ou pelo redirecionamento de nutrientes entre mãe e feto (FOWDEN, 

2009).   

Deficiências na estrutura e função placentária podem refletir em um 

comprometimento do crescimento e do desenvolvimento fetal durante a gestação, 

denominado retardo do crescimento intrauterino (RCIU). Paralelamente, estudos 

epidemiológicos em humanos relatam que o RCIU é uma importante causa de 

mortalidade e morbidade em recém-nascidos (POLLACK; DIVON; 1992), assim 

como tem sido estabelecida uma forte associação entre o baixo peso ao nascimento 

e o desenvolvimento de doenças na vida adulta (BARKER et al., 1989; BARKER et 

al., 1990; BARKER, 1995; BARKER et al., 2002; BARKER, 2006). 

Em animais domésticos tem sido demonstrado que o baixo peso ao nascer tem 

efeitos negativos sobre o crescimento pós-natal e a produtividade (BELL, 1992). 

Baseado nessas assertivas, podemos inferir que mudanças adversas na fisiologia e 

no metabolismo do potro à longo prazo, em decorrência a um ambiente intrauterino 

inadequado, pode levar a um desempenho atlético abaixo do esperado na vida 

adulta (ROSSDALE, 2004).  

A massa funcional da placenta tem sido reduzida experimentalmente por uma 

variedade de técnicas, incluindo embolização, carunculectomia, gestações múltiplas, 

redução do fluxo sanguíneo e inseminação ou transferência de embriões entre raças 

de diferentes portes (WALTON; HAMMOND, 1938; HARDING; JOHNSON, 1995; 

CLARKE et al., 1998, GIUSSANI et al., 2003; ANDERSON et al., 2005). Todos esses 

métodos retardaram o crescimento fetal em diferentes magnitudes, e em vários 

casos, alteraram as funções metabólicas e cardiovasculares dos neonatos, antes e 

após o nascimento. 

Em ovelhas o crescimento placentário foi restringido experimentalmente por meio 

da remoção cirúrgica das carúnculas endometriais pré concepção, evidenciando-se 

que além da retardo do crescimento fetal, houve uma redução significativa no 

crescimento do neuropil no cerebelo, na córtex motora e visual e na formação do 

hipocampo. As lesões histológicas no SNC foram consistentes com alteração das 

suas funções (REES; BOCKING; HARDING, 1988).  

Em ovinos e ratos, a restrição alimentar materna prejudicou o crescimento fetal 

intrauterino, e quando adultos apresentaram hipertensão e intolerância a glicose 

(ROBINSON et al., 2000).  
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Anderson et al. (2005, 2006) descreveram um modelo experimental de redução 

da perfusão uteroplacentária no terço final da gestação em ratas, observando que o 

peso da placenta, peso individual do feto, e peso da ninhada foram menores nessas 

fêmeas em relação ao controle. A redução do fluxo sanguíneo também alterou a 

função das artérias uterinas, o que é, provavelmente, um importante mecanismo 

para a restrição do crescimento fetal. Além disso, a geração F1, assim como a 

geração subsequente (F2) apresentaram hipertensão arterial persistente ao longo da 

vida. Estes dados chamam a atenção para o papel do fluxo sanguíneo 

uteroplacentário não só no desenvolvimento e crescimento fetal, mas também na 

função cardiovascular da prole, e que essas consequências pós-natais podem ser 

transmitidas ao longo de gerações. 

Contudo o tempo de vida intrauterina dos animais utilizados como modelo 

experimental é curto, quando comparado a humanos. Assim, o uso do modelo 

equino pode ser mais eficiente para investigações de distúrbios na função 

placentária e sua relação com doenças na vida adulta originadas durante a gestação 

(ALLEN et al., 2002a). 

 

 

2.3 INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS MATERNAS NA EFICIÊNCIA 

PLACENTÁRIA E CRESCIMENTO FETAL 

 

 

O fenômeno do aumento do peso placentário e do recém-nascido e a relação 

destes com a paridade materna tem sido reportado em humanos (WILCOX; CHANG; 

JOHNSON, 1996; KHONG; ADEMA; ERWICH, 2003), equinos (WILSHER; ALLEN, 

2002a; WILSHER; ALLEN, 2003; NAVARRETE et al., 2005; ELLIOTT; MORTON; 

CHOPIN, 2009) e outros mamíferos (BURRIS; BLUNN, 1952; BROADHURST; 

JINKS 1965; MCCARTHY, 1965; CLARKE; YAKUBU; SYMONDS, 1997). 

Avaliações obstétricas em gestantes demonstraram que bebês de mulheres 

pluríparas a partir de 32 semanas de gestação são mais pesados do que os bebês 

de gestantes primíparas. Assim como a placenta de pluríparas são mais pesadas do 

que de primíparas a partir da vigésima quinta semana de gestação 

(KLOOSTERMAN, 1970).  
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Elliott, Morton e Chopin (2009) descreveram  uma associação positiva entre a 

paridade, o peso total das membranas fetais e o peso do produto ao nascimento 

para equinos da raça Puro Sangue Inglês (PSI). Esses autores observaram que para 

cada Kilograma de aumento no peso placentário ocorreu um incremento de 4.5 kg 

no peso do potro, assim como para cada parto subsequente, o peso do recém-

nascido obteve um aumento na ordem de 0.6 kg e o peso dos anexos fetais de 0.06 

kg. 

Wilsher e Allen (2003), observaram um incremento no peso do potro ao 

nascimento com relação a primeira e a segunda gestação subsequente. Os autores 

relataram uma maior área de superfície de microcotiledones por unidade de volume 

associado a um aumento do volume coriônico na segunda gestação, o que resultaria 

em uma maior área total para troca de gases e nutrientes. No entanto, não 

encontraram um aumento estatisticamente significativo na área macroscópica, 

massa e volume de alantocorio, entre essas categorias.  

Em ovinos, também é descrita uma relação positiva entre o peso da placenta e o 

peso do cordeiro ao nascimento (MELLOR, 1983; DWYER et al., 2005). Assim 

como, o baixo peso placentário é atribuído a um menor número (MELLOR, 1983) e 

peso (DWYER et al., 2005) dos placentomas.  

Muitos trabalhos têm utilizado o peso da placenta como um indicador de 

desenvolvimento placentário. Para Coan,  Ferguson-Smith e Burton (2004), as 

variáveis peso e volume da placenta isoladamente fornecem apenas uma estimativa 

superficial do desenvolvimento placentário e falham em discriminar diferenças no 

desenvolvimento de compartimentos individuais. Associado a isso, a análise 

histológica convencional da placenta nos permite acessar estruturas em duas 

dimensões o que a torna inviável para quantificar características microscópicas 

(MAYHEW,  2006).  

Na medicina humana, muitos estudos têm incorporado técnicas de estereologia a 

fim de comparar e descrever quantitativamente, placentas normais de anormais 

(MAYWEY; BURTON, 1997). Os métodos estereológicos permitem a avaliação da 

composição estrutural tridimensional e arranjo espacial dos tecidos biológicos a 

partir de duas secções dimensionais. Sendo assim, a estereologia é uma ferramenta 

extremamente útil para avaliar quantitativamente a morfometria de tecidos e órgãos 

(MAYHEW, 2006). 
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Análise estereológica da placenta e subsequente correlação com a estrutura e 

função desse órgão tem sido importante para avaliar relações feto - maternas na 

espécie equina (ALLEN et al., 2002a; VERONESI et al., 2010), e em outros 

mamíferos (MAYHEW et al., 2003; COAN et al., 2006; MAYHEW, 2006). 

Em mulheres, é sugerido que a primeira gestação possa resultar em 

modificações anatômicas permanentes nas artérias espirais uterinas, 

proporcionando um remodelamento vascular para a gestação subsequente. Este 

arranjo da vasculatura poderia fornecer uma base fisiológica para explicar o 

aumento do peso ao nascimento de acordo com a paridade, particularmente em 

relação ao primeiro e segundo filhos (KHONG; ADEMA; ERWICH, 2003). 

Maywey et al. (2003) avaliaram a placenta de gestações comprometidas por 

RCIU, observando um volume reduzido em todos os tipos de vilos (principais, 

intermediários e terminais). O crescimento anormal das vilosidades periféricas afetou 

todos os tecidos (trofoblasto, estroma e capilares) e foi acompanhado de menor área 

de superfície para troca e espessamento entre as camadas do trofoblasto e do 

epitélio uterino. Os autores concluíram que RCIU é associado a mudanças 

substâncias na morfologia placentária, incluindo o reduzido desenvolvimento das 

vilosidades e da vascularização fetal, resultando em placentas menores e recém-

nascidos com baixo peso ao nascimento. 

Allen et al. (2002a) demonstraram, por meio de um estudo estereológico, que o 

peso dos potros ao nascer é determinado primariamente pela área total de contato 

materno fetal da membrana corionalantóide. O desenvolvimento total dessa área é 

afetado pelo genótipo materno, controlando a densidade microcotilenodária, e pelo 

genótipo fetal, com efeito sobre a área de placenta bruta, provavelmente por 

influenciar o comprimento das vilosidades.  

A densidade microcotiledonária refere-se ao número de microcotilédones por 

unidade de comprimento da superfície do alantocorio (ALLEN et al., 2002a). 

Histologicamente, a placenta equina apresenta variações no tamanho e na 

densidade das estruturas microcotiledonárias, fato observado por Cottrill et al. em 

1991. Essas diferenças, tanto no tamanho das estruturas, quanto na densidade, 

podem ser observadas como superiores em fêmeas pluríparas quando comparadas 

a primíparas. 

Wilsher e Allen (2003) demonstraram que éguas primíparas apresentaram menor 

densidade de microcotilédones por unidade de comprimento do que éguas jovens e 
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pluríparas, indicando um efeito positivo da primeira gestação para o 

desenvolvimento dos microcotilédones nas gestações subsequentes, assim como no 

incremento do peso fetal.  

Em humanos com placenta hemocorial, são sugeridos que muitos fatores 

externos, como doença, hipóxia, pré-eclampsia, exercício, podem modificar a área 

de superfície das vilosidades placentárias (MAYHEW; BURTON, 1997). Na égua, é 

apontado que as modificações nas estruturas micocotilenodárias são influenciadas 

pelos mesmos fatores que modificam a arquitetura endometrial materna, como a 

idade e a paridade (WILSHER; ALLEN, 2003). 

Em geral, a eficiência placentária aumenta com a paridade durante a vida 

reprodutiva das fêmeas (WILSHER; ALLEN, 2003; DWYER et al., 2005; BRAVO et 

al., 2009), e acredita-se que diminua com o avanço da idade em éguas subférteis, 

devido a menor área de troca placentária em resposta a degenerações ou 

disfunções das glândulas endometriais (BRACHER; MATHIAS; ALLEN, 1996). 

As alterações degenerativas relacionadas à idade que ocorrem no endométrio de 

éguas incluem acúmulo de leucócitos no estroma endometrial, erosões do epitélio 

luminal e a deposição de tecido fibroso em excesso no estroma, o que provoca 

bloqueio dos canais de drenagem linfática e formação de cistos cheios de linfa que 

se projetam para o lúmen uterino (KENNY, 1993). 

As mudanças causadas pelas alterações degenerativas podem afetar o 

desenvolvimento fetal e placentário por meio de dois mecanismos principais. 

Primeiramente, pela diminuição das secreções histotróficas das glândulas 

endometriais que estão degeneradas (GERSTENBERG; ALLEN; STEWART, 1999; 

STEWART et al., 2000), privando o embrião, e provavelmente o feto em fase mais 

avançada, de nutrientes essenciais, principalmente na fase inicial de 

desenvolvimento. Após os 40 dias de gestação, a deposição de tecido fibroso no 

estroma endometrial reduz a capacidade de intergitação das vilosidades coriônicas 

com o endométrio materno, também levando a uma redução no aporte de nutrientes 

para o feto devido a diminuição na área de contato entre as camadas de epitélio fetal 

e materna na interface placentária (WILSHER; ALLEN, 2012).  

Os efeitos das alterações degenerativas na placentação da égua foram ilustrados 

por Bracher,  Mathias e Allen (1996), que utilizaram microscopia eletrônica de 

varredura para comparar a aparência da superfície do corioalantóide, aos 120 dias 

de gestação, de uma égua jovem com o endométrio saudável, e outra égua com 
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idade avançada apresentando sinais graves de degeneração endometrial. 

Morfologicamente foi constatada uma marcada diferença nas estruturas 

placentárias, com uma evidente redução da densidade microcotilenodária na 

placenta da égua mais velha, que refletiu na redução do peso do seu feto, quando 

comparada a fêmea jovem no mesmo período gestacional. 

Adicional elucidação dos efeitos da idade e da paridade sobre a formação e o 

desenvolvimento dos microcotilédones, foram descritos por Wilsher e Allen (2003). 

Esses autores utilizaram técnicas estereológicas para mostrar que a complexidade 

dos microcotilédones (definida por área de superfície/unidade de volume) é 

significativamente reduzida em éguas pluríparas com o avançar da idade.  

Abd-Elnaeim et al. (2006), avaliaram o remodelamento vascular em placentas de 

éguas de diferentes idades e paridade, demonstrando a influência desfavorável de 

alterações endometriais degenerativas relacionadas à idade no desenvolvimento dos 

microplacentomas, e sobre a extensão e a intimidade de contato físico e 

hematológico na interface materno-fetal.  

Com relação à densidade dos capilares, os mesmos autores observaram uma 

grande variação de acordo com a idade gestacional, sendo na fase inicial maior em 

éguas nulíparas, com um declínio no diâmetro com o passar dos terços gestacionais 

até o termo. Contudo mudanças observadas no diâmetro capilar não parecem estar 

ligadas à idade materna ou paridade e sim ao período gestacional (ABD-ELNAEIM 

et al., 2006).  

Veronesi et al. (2010) compararam a influência de características maternas e 

placentárias, entre pôneis, éguas PSI e jumentas, no peso do neonato, 

demonstrando uma associação positiva entre o peso ao nascimento e a área 

macroscópica, a massa e o volume do corioalantóide, independente da espécie de 

origem. No entanto, quando avaliada microscopicamente, foi observada uma maior 

área de superfície de microcotilédones por unidade de volume na placenta das 

jumentas, do que nos demais grupos. Para esses autores, apesar da placenta de 

jumentas e éguas apresentarem-se muito similares morfologicamente, as jumentas 

desenvolvem mirocotilédones mais complexos e placentas menos eficientes. Essas 

diferenças podem estar ligadas ao genótipo materno e/ou a duração da gestação, 

que foi significativamente mais longa para as jumentas.  

Em porcas e éguas, em que a placentação ocorre em toda a superfície uterina 

(STEVEN; SAMUEL, 1975; LEISER; KAUFMANN, 1994), o fornecimento 
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transplacentário de nutrientes e oxigênio para o feto depende do tamanho do útero, 

que, por sua vez, é determinada pelo tamanho da mãe (GIUSSANI et al., 2003; 

WILSHER; ALLEN, 2012).  

Estudos experimentais envolvendo cruzamentos recíprocos ou transferência 

de embriões entre raças de pequeno e grande porte de equinos e de suínos 

demostraram que o crescimento fetal pode ser determinado pelo porte materno, e 

portanto, sua capacidade uterina (WALTON; HAMMOND, 1938; TISCHNER, 1987; 

WILSON et al., 1998; ALLEN et al., 2002a). 

Trabalhos em humanos têm apresentado que as características placentárias 

diferem entre grupos étnicos (DOMBROWSKI et al., 1994; SIVARAO et al., 2002). 

Estes últimos autores avaliaram a relação entre as variáveis maternas (idade, 

número de partos, peso e altura), as variáveis placentárias (peso, volume e área de 

superfície, acessados por estereologia), e o peso e a altura do recém-nascido em 

diferentes grupos étnicos; concluindo que as variáveis placentárias foram 

influenciadas por características maternas, como o peso e o número de partos, e 

pelo grupo étnico, e essas por sua vez foram correlacionadas ao peso e a altura do 

recém-nascido (SIVARAO et al., 2002). 

Allen e colaboradores (2002a), demonstraram que em equinos, a taxa e 

extensão do crescimento fetal dependem da área macroscópica do alantocorio, e da 

densidade, complexidade e profundidade dos microcotilédones, controlados pela 

interação entre o porte materno e os genótipos materno e fetal. 

Na indústria de cavalos atletas, muitas vezes a matriz inicia sua vida reprodutiva 

após encerrar a carreira esportiva, e essas fêmeas são mantidas no plantel até o 

final da sua vida. Dessa forma, o conhecimento das mudanças na estrutura e função 

da placenta que são influenciadas pela idade e paridade materna, e por sua vez 

possam refletir no desenvolvimento e crescimento do feto, são de grande 

importância para uma melhor seleção e manejo das matrizes e/ou receptoras que 

irão gerar o produto.  

Além disso, ainda não foi descrito na literatura o emprego da análise 

estereológica em diferentes regiões da membrana corioalantóide a termo de éguas, 

que pode discriminar diferenças na estrutura e no desenvolvimento de 

compartimentos individuais, que possam influenciar na sua função. 
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2.4 INFLUÊNCIA DOS ACHADOS MACROSCÓPICOS, MICROSCÓPICOS E 

ESTEROIDOGÊNESE PLACENTÁRIA NOS INDICADORES DE VITALIDADE E 

PARÂMETROS BIOQUÍMICOS DE POTROS AO NASCIMENTO 

 

 

Alterações na estrutura e função placentária podem acarretar em um 

comprometimento do desenvolvimento fetal durante a gestação e podem refletir em 

consequências negativas no crescimento e funções fisiológicas pós-natais 

(ROSSDALE, 2004). As deficiências placentárias, independente da sua etiologia, 

são acompanhadas de alterações macro e/ou microscópicas nas membranas fetais 

(WHITWELL; JEFFCOTT, 1975; COTTRILL et al., 1991; SCHLAFER, 2004).  

Tem sido mostrada uma relação entra as condições macroscópicas da placenta e 

a viabilidade e taxa de sobrevivência de potros ao nascimento. Por exemplo, atrofia / 

hipoplasia das vilosidades, placentite, espessamento ou edema do corioalantóide ou 

âmnio tem sido associados com morte fetal ou baixo peso ao nascimento 

(ROSSDALE et al., 1991). Desta forma, a inspeção e a pesagem dos anexos fetais 

podem predizer possíveis afecções que acometem o neonato (ROSSDALE et al., 

1991; SCHLAFER, 2004).   

O exame da placenta deve incluir a avaliação macroscópica buscando a 

presença de alterações quanto ao aspecto, integridade e coloração associado ao 

peso da placenta e mensuração do cordão umbilical. Assim como, a avaliação 

histopatológica das membranas fetais pode ser auxiliar no reconhecimento de 

alterações sem comprometimento macroscópico (SCHLAFER, 2004).  

Lins (2011) observou uma relação entre os achados histológicos na placenta 

de éguas PSI com a condição clínica dos potros ao nascimento, constatando que o 

grupo de animais com alterações inflamatórias apresentaram redução do tempo de 

gestação, maior tempo para delivramento da placenta, baixo peso dos potros ao 

nascimento e um maior número de potros considerados de risco. 

Cordeiros (GREENWOOD et al., 1998), bezerros (BELLOWS et al., 1971), leitões 

(MILLIGAN; FRASER; KRAMER, 2002) e potros (GINTHER; DOUGLAS, 1982) 

acometidos por RCIU, apresentam maiores taxas de mortalidade e maior período 

para a adaptação pós-natal, quando comparados com neonatos com peso adequado 

ao nascimento.  



35 
 

Giussani et al. (2003), realizaram um estudo pioneiro demonstrando que a 

manipulação do crescimento fetal tanto a cima como a baixo do potencial genético 

do feto, por meio da transferência de embriões entre raças de pequeno e grande 

porte, alteraram a função cardiovascular e do eixo pituitária-adrenal pós-natal na 

espécie equina.  

Estudos em humanos apontam que a insuficiência placentária crônica, resultante 

em restrição do crescimento fetal, leva a déficits de conexão neural e mielinização 

(REES; HARDING; WALKER, 2008), redução da substância cinzenta, especialmente 

do hipocampo (VAN WASSENAER, 2005), e comprometimento do crescimento 

cortical, com diminuição do número de células no córtex cerebral (SAMUELSEN et 

al., 2007). Tais modificações do crescimento e desenvolvimento do sistema nervoso 

central podem desencadear alterações neurocomportamentais nos primeiros dias de 

vida (TOLSA et al., 2004). Além disso, bebes com baixo peso ao nascimento 

apresentam pior desempenho nos itens relativos à orientação aos estímulos e às 

respostas motoras e aos reflexos, além de menor tônus muscular nos primeiros dias 

de vida (SILVA; NUNES, 2005).  

Resultados de estudos epidemiológicos em humanos e em modelos animais 

levaram à "hipótese da origem fetal", que propõe que as doenças cardiovasculares, 

metabólicas, neuroendócrinas, entre outras, surgem a partir de adaptações pelo feto 

frente a condições “sub-ótimas” no ambiente uterino (BARKER et al., 2002).  

Determinar o prognóstico de um neonato pode ser complicado devido a 

fatores como: condições intrauterinas, transição para a vida extra uterina e o próprio 

mecanismo do parto (ORSINI, 2011).  Para Morresey (2005) a abordagem de um 

potro de risco deve incluir escore Apgar e avaliação de atitude, além da avaliação 

metabólica do neonato. 

Em medicina humana a vitalidade neonatal ao nascimento é frequentemente 

realizada por meio do escore Apgar. Tal parâmetro avalia as principais funções vitais 

do neonato nos primeiros minutos de vida e permite a indicação de métodos 

corretivos e preventivos. Em medicina veterinária, poucos estudos consolidam o 

escore Apgar para diferentes espécies domésticas (VERONESI et al., 2005; SILVA 

et al., 2008; VANNUCHI et al., 2012). Para a espécie equina algumas adaptações 

sugerem a avaliação da frequência e pulso cardíaco, frequência respiratória, tônus 

muscular, coloração das mucosas e irritabilidade reflexa (KNOTTEMBELT; 

HOLDSTOCK; MADIGAN, 2004). 
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Veronesi et al. (2005), avaliaram a relação entre o peso e escore Apgar de 

potros PSI nascidos de partos normais com o tempo de gestação, idade das éguas, 

número de partos anteriores e características placentárias (avaliação macroscópica, 

peso, área, comprimento do cordão umbilical e achados histológicos). Os autores 

observaram que os valores mais altos do escore Apgar estão positivamente 

correlacionados com um maior tempo de gestação e ausência de lesões 

macroscópicas e histológicas da placenta. Uma correlação positiva entre tempo de 

gestação e peso do potro ao nascimento também foi encontrada. 

Associado ao escore Apgar pode-se realizar a avaliação da atitude do 

neonato. Os principais sinais clínicos de potros recém-nascidos doentes incluem 

letargia, ausência de reflexo de sucção, inabilidade para permanecer em pé e para 

manter a posição de mamar (KURTZ FILHO et al., 1997). Assim o conhecimento dos 

parâmetros etológicos normais é de extrema importância para a identificação de um 

potro doente.  

De acordo com Barton (2008), o potro deve se posicionar em decúbito 

esternal em 1-2 minutos, apresentar reflexo de sucção entre 2-20 minutos, levantar 

entre 1-2 horas, realizar a primeira mamada em 2-4 horas e eliminar o mecônio em 

até 24 horas.  

Kurtz Filho et al. (1997) determinaram parâmetros etológicos de 347 potros da 

raça PSI na região sul do Brasil, evidenciando que o reflexo de sucção dos neonatos 

manifestou-se em média 36 minutos após o parto, e eles levantaram pela primeira 

vez aos 49 minutos. A primeira mamada ocorreu em média aos 94 minutos e 

82,55% dos potros mamaram até 2 horas pós parto. A eliminação do mecônio durou 

em torno de 127,4 minutos após o nascimento, em média 30 minutos após a 

primeira mamada. 

Paralelamente, estudos em ovinos identificaram que o comportamento dos 

cordeiros ao nascimento foi afetado predominantemente pelo peso ao nascimento e 

sexo do cordeiro, paridade da ovelha, raça e pelo carneiro utilizado no cruzamento 

(DWYER, 2003; DWYER et al., 2005). Assim como, quanto maior a eficiência 

placentária, mais rapidamente os cordeiros levantaram após o nascimento, 

indicando que as variáveis placentárias são bons preditores do comportamento 

neonatal (DWYER et al., 2005).  

Recém-nascidos acometidos por RCIU que sobrevivem aos primeiros dias de 

vida são frequentemente associados a um maior risco de distúrbios neurológicos, 
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respiratórios, intestinais e circulatórios, durante o período neonatal (WU et al., 2006). 

Em potros, o retardo do crescimento intrauterino acarretou em disfunções orgânicas, 

como imaturidade do sistema músculo esquelético, problemas respiratórios e 

resposta imune reduzida (GINTHER; DOUGLAS, 1982).  

Em ovinos, quando a restrição do crescimento fetal é decorrente de placentas 

pequenas ou da desnutrição materna grave, os neonatos geralmente exibem 

hipoglicemia e hipoxemia, e são susceptíveis a hipotermia fatal, devido a deficiência 

de mecanismos de termogênese e baixa reserva energética (MELLOR, 1983). 

Hiperlactatemia é um indicador de hipoxia tecidual, e sua persistência é 

negativamente associada à taxa de sobrevivência (ORSINI, 2011). Em potros, a 

concentração de lactato é normalmente elevada durante o parto e 

subsequentemente diminui entre 24 a 72 horas para valores próximos de equinos 

adultos. Hiperlactatemia aguda ou persistente deve ser investigada quanto a 

ocorrência de infecção e/ou anormalidades na perfusão tecidual, nas trocas 

gasosas, na atividade muscular, no metabolismo da glicose, na função hepática, no 

aumento das demandas metabólicas, e no catabolismo proteico. A concentração de 

lactato tem sido investigada como um indicador de gravidade da doença e do 

prognóstico para a sobrevivência de potros clinicamente comprometidos (WOTMAN 

et al., 2009; CASTAGNETTI et al., 2010). 

Outros marcadores bioquímicos são indicativos de hipóxia tecidual como 

elevações nas concentrações das enzimas musculares (aspartato amino-transferase 

- AST), hepáticas (gama glutamil-transferase - GGT), metabólitos hepáticos 

(bilirrubinas) e renais (creatinina e uréia) (FRANKLIN, 2007). Concentrações 

elevadas de creatinina e uréia sérica foram descritos em humanos recém-nascidos 

sofrendo de asfixia perinatal, devido à alta sensibilidade do rim a uma redução no 

aporte de oxigênio (GUPTA et al., 2005). 

Em potros, concentrações elevadas de creatinina podem estar associadas a 

problemas no periparto, incluindo insuficiência placentária e estresse fetal 

intrauterino, sendo essa condição denominada espúria hipercreatininemia e não está 

relacionada com disfunção renal no neonato (CHANEY et al., 2010).  

Hiperbilirrubinemia neonatal é normalmente associada a um aumento no nível 

de bilirrubina indireta, que provavelmente é causada por uma elevada taxa de 

renovação das hemácias fetais (WILKINS, 2011).  
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Tanto a hipoglicemia quanto a hiperglicemia são negativamente associadas a 

taxa de sobrevivência de potros, particularmente quando persistentes (ORSINI, 

2011). Potros hospitalizados com concentrações de glicose ≥104mg/dL tiveram 15 

vezes mais chances de sobrevivência do que aqueles com concentrações < que 56 

mg/dL (ROHRBACH et al., 2006). Hiperglicemia grave (>180mg/dL) é um indicador 

de aumento da taxa de mortalidade (ORSINI, 2011). 

Potros neonatos são fisiologicamente instáveis, sendo descrito que as 

propriedades bioquímicas séricas desses animais alteram dinamicamente. Embora 

mudanças hormonais nos neonatos no período peri-parto tenha sido foco de muitos 

trabalhos no campo da endocrinologia, pouca atenção tem sido dada para o 

estabelecimento de parâmetros e adaptações bioquímicas para potros neonatos 

(AOKI; ISHII, 2012). Portanto, estudos que relacionem a função placentária e o 

status bioquímico dos potros, principalmente no período de adaptação pósnatal, são 

de grande importância para a espécie.  

Embora o potro seja um neonato precoce, capaz de levantar e correr ao lado 

de sua mãe dentro de uma hora após o nascimento, o sistema esquelético desses 

animais amadurece completamente em torno dos 5 anos de idade (FRAPE, 1998). O 

desenvolvimento pósnatal do sistema músculo esquelético pode ser influenciado por 

uma série de condições, assim como, a idade e paridade, também podem influenciar 

o desenvolvimento placentário (BRACHER; MATHIAS; ALLEN, 1996; WILSHER; 

ALLEN, 2003) e a capacidade de desempenho na pista de corridas (FINNOCCHIO, 

1986; BARRON, 1995). 

Considerando-se que as lesões e as deficiências funcionais do sistema 

músculo esquelético são as principais causas de perdas econômicas na indústria do 

cavalo atleta (JEFFCOTT et al.; 1982; WILSHER; ALLEN; WOODS, 2006), um 

melhor entendimento do desenvolvimento e da função placentária e seus efeitos no 

crescimento, desenvolvimento e saúde pós natal são relevantes para o setor. 
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2.5 INTERAÇÕES HORMONAIS DURANTE A GESTAÇÃO E O PARTO, E 

ESTERODOIGENESE PLACENTÁRIA NA ESPÉCIE EQUINA 

 

 

Muitos são os hormônios envolvidos na gestação e no processo do parto, 

sendo assim, esse evento não é atribuído a um gatilho hormonal isolado, mas sim 

uma cascata de alterações endócrinas que atuam em uma sequência ordenada. 

Estes hormônios são produzidos por precursores fetais, metabolizados na placenta e 

com principal ação no útero materno (OUSEY, 2004a). Embora a maioria dos 

hormônios envolvidos na gestação e parto sejam comuns entre as espécies de 

mamíferos (GINTHER, 1992), alguns aspectos da secreção de gonadotrofinas, 

progesterona e esteróides pela unidade fetoplacentária são exclusivos na espécie 

equina.  

Na égua, durante a fase inicial, a manutenção da gestação é dependente da 

progesterona (P4) de fonte ovariana (HOLTAN et al., 1979; PASHEN, 1984; 

HOLTAN et al., 1991; VAALA; SERTICH, 1994; OUSEY, 2004a; OUSEY et al., 

2005), evidenciando-se um segundo aumento a partir da quinta semana de gestação 

coincidindo com o inicio da produção de eCG, indicando um efeito luteotrófico deste 

hormônio glicoproteico para a formação dos corpos lúteos acessórios (HOFFMANN 

et al., 1996). A placenta também secreta P4 a partir do dia 50, e em torno do dia 150, 

quando cessa a função dos corpos lúteos, está desenvolvida o suficiente para 

assumir o suprimento de P4 (SQUIRES; GINTHER, 1975; HOLTAN et al., 1979; 

PASHEN, 1984; GINTHER, 1992; VAALA; SERTICH, 1994; ALLEN, 2001; OUSEY 

et al., 2005).  

Tem sido estudada a estrutura, secreção e função da gonadotrofina coriônica 

equina (eCG) em equinos, assim como a atividade biológica e meia-vida em outras 

espécies (MURPHY; MARTINUK, 1991). Trata-se de um hormônio glicoproteico de 

alto peso molecular secretado pelas células do cálice endometrial, que expressa 

aproximadamente em igual proporção hormônios com atividade biológica tipo FSH e 

LH (STEWART; ALLEN; MOOR, 1976; ALLEN et al., 2002b). 

Em éguas prenhez, o componente tipo LH do eCG induz a ovulação e/ou 

luteinização de folículos dominantes de sucessivas ondas foliculares que são 

estimuladas nos ovários durante o primeiro terço da gestação (EVANS; IRVINE, 

1975). Os resultantes corpos lúteos acessórios persistem até aproximadamente o 
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terço médio da gestação para suplementar as concentrações de P4 plasmática até 

que a placenta esteja suficientemente madura para suprir os hormônios necessários 

para a manutenção da gestação (SQUIRES; GINTHER, 1975; PASHEN, 1984; 

LUNN et al., 1997; ALLEN, 2001). 

Os níveis circulantes de eCG podem ser detectados pela primeira vez entre 

os dias 37 a 41 após a ovulação, e aumentam rapidamente até alcançar um pico 

sérico aos 55 – 75 dias, declinando à concentrações muito baixas ou indetectáveis a 

partir dos 120 dias de gestação (ALLEN, 1969; ALLEN, 1975), refletindo o ciclo de 

desenvolvimento e degeneração dos cálices endometriais (ALLEN et al., 2002b). 

Especula-se que na égua, uma função importante do desenvolvimento dos 

cálices endometriais e secreção de eCG, seja incitar a produção do Fator de 

Crescimento Epidermal (EGF) pelas glândulas endometriais em resposta ao 

aumento das concentrações de P4 secretada pelos corpos lúteos acessórios, e 

promover as interdigitações entre o corioalantóide e endométrio em resposta a 

produção de EGF (ALLEN; WILSHER, 2009), visto que em mulheres o EGF 

desempenha um papel central para o crescimento do trofoblasto e placentação 

(EVAIN-BRION; ALSAT, 1994; MARUO et al., 1995).  

A quantidade de eCG produzida depende do tamanho e volume total dos 

cálices endometriais, determinado pelo número de células fetais binucleadas que se 

desenvolvem no endométrio (ALLEN, 1975), que por sua vez é controlado pela 

largura e desenvolvimento da cinta coriônica e quanto deste tecido consegue invadir 

o endométrio materno para formar os cálices endometriais (ALLEN; STEWART, 

1993). A idade e a paridade materna (DAY; ROWLANDS, 1947), o genótipo fetal 

(ALLEN, 1982) e o ambiente uterino (ALLEN et al., 1993) são fatores que podem 

exercer efeitos no desenvolvimento, atividade secretória e manutenção dos cálices 

endometriais. 

Os estrógenos maternos, na gestação inicial, são provenientes dos ovários, e 

o tecido placentário é o local de biossíntese destes esteroides a partir do terço 

médio de gestação (BARNES et al., 1975; RAESIDE et al., 1979. TERQUI; 

PALMER, 1979). Na égua as concentrações destes esteroides aumentam de forma 

constante até os últimos 2-3 meses, declinando gradativamente até alcançarem 

valores basais na proximidade do parto (COX, 1975; PASHEN; ALLEN, 1979; 

PASHEN, 1984). As concentrações de estrógenos totais no plasma materno 

aumentam a partir do dia 80 pós-ovulação (RANCE; PARK, 1978; VAALA; 
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SERTICH, 1994), com um pico durante o sétimo e oitavo mês de gestação 

(PASHEN, 1984; VAALA; SERTICH, 1994). 

A produção de estrógenos está associada ao desenvolvimento de vasos 

sanguíneos tanto no compartimento materno quanto no fetal (PASHEN; ALLEN, 

1979). Estrógenos e seus precursores também são apontados por modificar o fluxo 

sanguíneo uterino e placentário (RASNIK et al., 1974; PUPKIN et al., 1975; 

PASHEN, 1984). De acordo com Fowden et al. (2006), estrogênio e prostaglandina 

F2α (PGF2α) agem na função endócrina fetal, no fluxo sanguíneo regional e na 

contratilidade miometrial, afetando indiretamente o transporte de nutrientes e 

oxigênio pela placenta. 

A maturação e ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal do feto e o 

aumento da secreção de adrenocorticosteróides que ocorre antes do parto na 

maioria das espécies mamíferas parece exercer um papel central na maturação 

orgânica do feto (LIGGINS, 1976; BARNES et al., 1978; CLYMAN et al., 1981; 

SILVER, 1990), proporcionando sua adaptação ao ambiente extra uterino (LIGGINS, 

1976). 

No feto equino, as concentrações plasmáticas de cortisol permanecem baixas 

até 4-5 dias antes do termo (SILVER et al., 1991) e aumentam exponencialmente 

nas últimas 24-36h antes do parto, com uma significativa elevação durante a fase de 

expulsão (SILVER, 1990).  

Os mecanismos envolvidos na maturação fetal não estão completamente 

elucidados. Há uma clara evidência que a atividade do eixo hipotálamo-hipófise-

adrenal fetal e o aumento de glicocorticoides iniciam o processo de maturação fetal 

e a cascata de eventos envolvida no mecanismo do parto (SILVER, 1990; FOWDEN; 

SILVER, 1995; OUSEY, 2004a). 

Concomitante ao aumento das concentrações de glicocorticoides fetal ocorre 

um aumento progressivo na síntese de prostaglandinas (PGs), em particular a 

prostaglandina E2 (PGE2), no plasma, líquido amniótico e tecidos uterinos de 

mulheres e ovelhas (WHITTLE et al., 2001).  Esse incremento de PGE2 é seguido de 

um aumento na produção de prostaglandina F2α (PGF2α)e inicio do parto (CHALLIS; 

LYE; GIBB; 1997). Na água (OUSEY, 2004a), assim como em outras espécies, as 

PGs mais atuantes durante a gestação e o parto são a PGF2α e a PGE2. 

A PGE2 tem sido implicada por exercer um feedback positivo no eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal fetal na gestação tardia, atuando na liberação de 
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cortisol. As concentrações in útero de PGE2 aumentam paralelamente com as 

concentrações de cortisol plasmático fetal (FOWDEN et al., 1994; CHALLIS et al., 

2000; WHITTLE et al., 2001). Além disso, foi demonstrado que a PGE2 aumentou a 

expressão de P450C17 nas células corticais da adrenal de bovinos, sugerindo que 

esta PG pode estar diretamente envolvida com a síntese de cortisol (RAINEY et al., 

1991).  

Durante o primeiro estágio do parto, as concentrações de um metabólito da 

PGF2α (PGFM) aumentam abruptamente (≥ 18 ng/mL) seguido de uma segunda 

elevação (100 - 182 ng/mL) durante a fase expulsiva (PASHEN; ALLEN, 1979; 

SILVER et al., 1979; HALUSKA; STEWART et al., 1984; CURRIE, 1988; VIVRETTE 

et al., 2000), momento em que estimulam as fortes contrações miometriais pelo 

aumento das concentrações de cálcio intracelular (LEADON et al., 1982). Após o 

parto as concentrações declinam rapidamente, com valores inferiores a 2 ng/mL 

(STEWART et al., 1984; HALUSKA; CURRIE, 1988).  

Ocitocina e PGF2α são responsáveis pelas contrações uterinas que ocorrem 

durante o parto em mulheres e animais domésticos (PASHEN, 1984; SILVER, 1990). 

O útero da égua é atipicamente responsivo a alterações de ocitocina circulante 

durante a gestação avançada (SILVER, 1990), e esse hormônio tem sido utilizado 

para indução de parto nessa espécie (HILLMAN, 1975).  

Na égua (OUSEY, 2004a) e em outras espécies, a elevação dos níveis de 

ocitocina no parto é associada com o aumento do número de receptores uterinos de 

ocitocina e formação de junções do tipo gap. Essas alterações são iniciadas pelo 

declínio dos progestágenos e aumento das concentrações de estradiol próximo ao 

termo (FUCHS et al., 1982). 

Haluska e Currie (1988) atribuem o fenômeno da repentina e massiva 

produção de ocitocina somente antes da apresentação e ruptura da membrana 

corioalantóide como possível gatilho responsável para o desencadeamento do parto 

na égua. Baixas concentrações circulantes de ocitocina durante o parto foram 

associadas como um fator predisponente para retenção dos anexos fetais, sendo 

observada uma correlação negativa entre as concentrações de ocitocina 

imediatamente pós-parto e o tempo de delivramento da placenta (ISHII et al., 2008). 

A relaxina é um hormônio polipeptídico membro da família de compostos 

semelhante a insulina (SHERWOOD, 1994).  A fonte de relaxina durante a gestação 

difere entre as espécies, podendo provir do corpo lúteo ou da placenta. Na égua 
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este hormônio é produzido primariamente pela placenta, mais especificamente nas 

células do trofoblasto (KLONISCH et al., 1995).   

Em porcas (KERTILES; ANDERSON, 1979) e ratas (HOLLINGSWORTH et 

al.,1979) a relaxina promove a dilatação cervical, assim como em cobaias e 

camundongos causa um acentuado relaxamento dos ligamentos inter-púbicos 

durante o parto. Stewart e Stabenfeldt (1981) sugerem mecanismos similares de 

ação da relaxina na égua, bem como sua ação em sinergia com a P4 para a 

manutenção da gestação. 

Tem sido descrito que a relaxina pode contribuir para o relaxamento do 

miométrio, mas contraditoriamente sua concentração aumenta substancialmente 

durante o parto. Foi sugerido que as elevadas concentrações de relaxina podem 

contribuir para um curto período de quiescência uterina antes das fortes contrações 

na fase expulsiva. Estes autores também propõem que as altas concentrações de 

PGs detectadas durante este período são necessárias para remover o efeito de 

relaxamento miometrial exercido pela relaxina (HALUSKA; CURRIE, 1988). 

Stewart et al. (1992) relataram uma marcada diferença no perfil plasmático de 

relaxina durante a gestação de éguas Standardbred, pôneis e jumentas, que pode 

estar associado ao tamanho e capacidade placentária, e por sua vez relacionado 

aos diferentes portes maternos, ou refletir diferenças na fisiologia entre as diferentes 

raças avaliadas.  

Desta forma, o conceito de cooperação interdependente entre placenta, feto e 

endométrio torna-se fundamental nessa espécie, primando a manutenção da 

gestação, o desenvolvimento fetal e o nascimento de um produto saudável (ALLEN 

et al., 2002b). 

 

2.5.1 Progestágenos 

 

 

Progestágenos são hormônios esteroides de cadeia C-21, produzidos por 

uma variedade de tecidos incluindo útero, ovários, placenta e glândulas adrenais, 

envolvidos em muitas funções reprodutivas nos mamíferos (OUSEY, 2004a). 
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Descrição dos padrões hormonais normais durante a gestação equina tem 

demonstrado características peculiares em relação à progesterona e metabólitos 

relacionados.  

Em muitas espécies, a P4 é considerada o progestágeno dominante durante a 

gestação (RAESIDE, 1995), e sua concentração declina antes do parto, sugerindo 

sua participação no desencadeamento do mesmo. Além disso, é descrito para ratas 

(LOFGREN et al., 1992) ovelhas cabras e coelhas, que a P4 exerce um papel 

importante na manutenção da quiescência uterina durante a gestação (SILVER, 

1994).  

Na égua, durante a fase inicial, a manutenção da gestação é dependente da 

P4 de fonte ovariana (HOLTAN et al., 1979; PASHEN, 1984; HOLTAN et al., 1991; 

VAALA; SERTICH, 1994; OUSEY, 2004a; OUSEY et al., 2005), evidenciando-se um 

segundo aumento a partir da quinta semana de gestação coincidindo com o inicio da 

produção de eCG, indicando um efeito luteotrófico deste hormônio glicoproteico para 

a formação dos corpos lúteos acessórios (HOFFMANN et al., 1996). A placenta 

também secreta P4 a partir do dia 60-70, e em torno do dia 150, quando cessa a 

função dos corpos lúteos, está desenvolvida o suficiente para assumir o suprimento 

dos progestágenos (SQUIRES; GINTHER, 1975; HOLTAN et al., 1979; PASHEN, 

1984; GINTHER, 1992; VAALA; SERTICH, 1994; ALLEN, 2001; OUSEY et al., 

2005).  

Holtan et al. (1979) demonstraram a importância dos ovários como fonte 

primária na produção de P4 na gestação inicial e a participação do tecido 

fetoplacentário na síntese de progestágenos por meio de um experimento no qual 

realizaram ovariectomia em éguas prenhez em diferentes estágios de gestação. Os 

autores relataram que todas as fêmeas que sofreram a ressecção dos ovários 

anterior ao dia 50 tiveram morte embrionária. Já as éguas que foram 

ovariectomizadas nos dias 50 e 70 permaneceram gestantes em aproximadamente 

50% dos casos. Enquanto as que os ovários foram removidos aos 140 ou 210 dias 

mantiveram a gestação a termo, com nascimento de potros viáveis. A remoção dos 

ovários foi seguida de um declínio nas concentrações plasmáticas de 

progestágenos, porém as éguas que abortaram apresentaram uma acentuada perda 

do tônus uterino em relação as que permaneceram prenhez, nas quais a diminuição 

do tônus foi mais discreta.  
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De acordo com Short (1959), Holtan et al. (1991) e Ousey et al. (2005) a P4 

não é detectável na circulação materna durante a segunda metade da gestação, 

sendo nesse período metabolizada em outros progestágenos (SILVER, 1994; 

CHAVETTE-PALMER et al., 1997; OUSEY, 2004a; OUSEY et al., 2005). 

O colesterol, principal precursor dos hormônios esteroides, é possivelmente 

derivado da circulação materna e atravessa o tecido placentário para ser convertido 

em pregnolona (P5) pela enzima P450SCC, que é presente em tecidos placentários e 

fetais, incluindo as glândulas adrenais e gônodas (HAN et al., 1995a, b; CHAVETTE-

PALMER et al., 1997). 

A placenta equina apresenta atividade da enzima 3β-hidroxiesteróide 

desidrogenase (3ΒHSD), que é capaz de converter esteróides C21∆5, como a P5, em 

C21∆4, como a P4 e 5α-redutases progestágenos (HAN et al., 1995b). Além do tecido 

placentário, foi evidenciada a atividade de 3ΒHSD nos tecidos fetais como gônodas, 

fígado e mais amplamente nas adrenais (PASHEN et al., 1982). 

Durante o terço médio e final da gestação a P5 seria reduzida a P4 no tecido 

placentário e lançada na circulação umbilical ou metabolizada em 5α-pregnane,3,20-

dione (5α-DHP) no endométrio, sugerindo-se que este último participe como 

substrato primário para outros metabólitos (CHAVETTE-PALMER et al., 1997; 

OUSEY, 2003; OUSEY et al., 2005). Consequentemente, uma pequena quantidade 

de P5 e provavelmente nenhuma P4 atravessa a placenta para alcançar a circulação 

materna (OUSEY et al., 2005).  

Estudos apontam que a P5 é provavelmente originada das glândulas adrenais 

do feto, (RAESIDE, 1995; OUSEY, 2004a), embora pouca atividade de P450SCC 

tenha sido detectada neste órgão (THORBURN, 1993; HAN et al., 1995a). Essa 

origem é reforçada pelo estudo de Pashen e Allen (1979), os quais não 

evidenciaram alterações drásticas nas concentrações de progestágenos no plasma 

materno após a remoção das gônodas fetais durante a gestação avançada. 

Posteriormente, Han et al. (1995a) localizaram a presença de enzimas 

estereoidogênicas na córtex adrenal fetal, concluindo que este órgão parece ser 

responsável pala maior fonte de P5 que é lançada na artéria umbilical. 

Além disso, a estimulação do eixo pituitária-adrenal do feto in útero, entre os 

dias 250 a 310 de gestação, aumentou as concentrações de progestágenos 

maternos (ROSSDALE et al., 1992), suportando a teoria de que o aumento das 



46 
 

concentrações de metabólitos da P4 na égua parturiente ocorre devido a um 

aumento da atividade adrenocortical fetal.  

Não obstante, estudos in vitro demonstraram que o fígado fetal pode 

converter a P5 em progestágenos (SCHUTZER; HOLTAN, 1996). 

As rotas específicas envolvidas na síntese dos progestágenos nas diferentes 

idades gestacionais e sua localização nos tecidos uteroplacentários são foco de 

muitas pesquisas. Diferenças na mensuração de concentrações de oito 

progestágenos na circulação uterina e umbilical indicaram que o tecido 

uteroplacentário é o principal local de produção destes hormônios na gestação 

avançada (HOLTAN et al., 1991).  

As concentrações de progestágenos plasmáticos totais (excluindo a P4), em 

particular 5α-DHP, descrito como progestágeno predominante e com maior 

importância biológica, aumentam substancialmente durante o último mês de 

gestação (HAMON et al., 1991; HOLTAN et al., 1991; CHAVETTE-PAL,ER et al., 

1997; FOWDEN et al., 2002) e declinam abruptamente dias ou horas da iminência 

do parto (HAMON et al., 1991; CHAVETTE-PALMER et al., 1997; FOWDEN et al., 

2002; OUSEY, 2004a; OUSEY et al., 2005).  

A elevação da concentração de progestágenos pré-parto é atribuída ao 

aumento da atividade das adrenais fetais (ROSSDALE et al., 1992), e é associado 

ao desenvolvimento e secreção da glândula mamária, enquanto seu declínio ocorre 

concomitante com o aumento do cortisol fetal (ROSSDALE et al., 1991; OUSEY, 

2004a).  

Barnes et al. (1975), demonstraram a partir de fetos cateterizados 

cronicamente no terço final da gestação, que as concentrações de P4 na circulação 

fetal excedem os do plasma materno, assim como as concentrações de 

progestágenos foram consistentemente superiores na veia umbilical do que na 

artéria umbilical. A mesma relação foi observada na veia uterina em relação a 

circulação periférica materna. 

Holtan et al. (1991), avaliaram a quantidade destes esteroides na artéria e 

veia umbilical, na veia uterina e na artéria materna entre os dias 250 a 300 de 

gestação, evidenciando que a artéria umbilical apresentou maiores concentrações 

de pregnenolona, 5-pregnane-3β,20β-diol (P5ββ), 3β-hidroxi-5α-pregnane-20-one 

(3β-5P) e 5α-pregnane-3β,20β-diol (ββ-diol), enquanto 5α-DHP foi superior na veia 

umbilical. Já as concentrações de 20α-5P foram maiores na veia uterina do que na 
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circulação materna. Essa diferença nas concentrações totais destes esteróides entre 

vasos pode indicar um considerável metabolismo placentário, seguido de um retorno 

para o feto ou transferência através da placenta para a circulação materna. 

Rossdale et al. (1991) mensuraram as concentrações de progestágenos no 

plasma de éguas prenhez, por meio de radioimunoensaio (RIA), encontrando valores 

entre 5-10 ng/mL entre os 200-310 dias de gestação, com um aumento médio entre 

20-25 ng/mL para éguas Puro Sangue Inglês (PSI) e 10-15 ng/mL para pôneis, 

poucos dias antes do parto (ROSSDALE et al., 1991). Já Holtan et al. (1991) 

utilizaram cromatografia gasosa-espectrometria de massas para quantificação de 

progestágenos no plasma materno, encontrando concentrações médias entre 30-

100 ng/mL próximos ao termo, superiores ao descrito anteriormente por Rossdale et 

al. (1991). 

Ousey et al. (2003) avaliaram a concentração de oito progestágenos em 

pôneis cateterizadas cronicamente a partir dos 180 dias de gestação até o parto, 

observando uma maior produção de 5α-DHP e 20α-5P em todos períodos 

gestacionais avaliados. Esses progestágenos aumentaram gradualmente e foram 

mais evidentes a partir do terço médio da gestação tanto na circulação uterina 

quanto na umbilical do que no plasma materno. 

Em um estudo posterior, Ousey et al. (2005) determinaram as concentração 

de progestágenos em éguas prenhez entre 243 a 351 dias de gestação usando 

cromatografia gasosa-espectrometria de massas. A concentração total (40 a 1000 

ng/mL) e individual dos progestágenos aumentou significativamente de acordo com 

a idade gestacional, com predominância do metabólito 20α-5P (100 a 1000 ng/mL), 

enquanto P4 permaneceu indetectável na circulação materna. Esses estudos 

reforçam a hipótese da implicação dos progestágenos na manutenção da gestação e 

desencadeamento do parto nesta espécie. 

Fowden et al. (2002) observaram a partir do terço médio da gestação uma 

significativa produção uteroplacentária de 5α-DHP na circulação umbilical e uterina, 

que aumentou progressivamente na circulação umbilical conforme a gestação 

avançava até a proximidade do parto. Em paralelo ocorreu uma grande captação 

uteroplacentária de P5, derivada da circulação umbilical, acompanhada de uma baixa 

produção de P4 nestes tecidos, mais evidente a partir do dia 300, período em que as 

concentrações de progestágenos estão elevadas em éguas prenhez (HAMON et al., 

1991). Esse estudo fortalece as evidências de que 5α-DHP e/ou seus metabólitos 
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relacionados podem exercer um papel mais importante na manutenção da 

quiescência uterina na gestação avançada do que a P4 (FOWDEN et al., 2002). 

Metabolismo de P5 e 5α-DHP pelos tecidos fetais pode também levar a 

produção de neuroesteróides com efeitos no sistema nervoso central, especialmente 

3α-hydroxy-5α-pregnane, que apresenta propriedades anestésicas e pode deprimir a 

atividade do sistema nervoso central fetal e manter o feto e o miométrio quiescentes 

durante a gestação avançada (OUSEY et al., 2003). 

Pregnanes e 5α-pregnanes são geralmente descritos por serem necessários 

na manutenção da gestação. Investigações in vitro, tem demonstrado a ação da P4 e 

seus metabólitos 5α-reduzidos no relaxamento do miométrio de ratas gestantes 

(KUBLI et al., 1979) e que 5α-DHP reduz a frequências das contrações miometriais 

em mulheres (LOFGREN et al., 1992). Na égua, as concentrações de 5α-DHP são 

muito mais elevadas do que a P4 no plasma materno durante a segunda metade da 

gestação, e parece ser mais efetiva em regular a contratilidade miometrial e se ligar 

mais fortemente aos receptores uterinos para progesterona do que a P4 

(CHAVETTE-PALMER et al., 1997; FOWDEN et al., 2002; OUSEY, 2004a). Dessa 

forma os metabólitos parecem estar envolvidos com a manutenção de um ambiente 

uterino adequado no terço médio a final da gestação (PASHEN, 1984; HAMON et 

al., 1991; RAESIDE, 1995; CHAVETTE-PALMER et al., 1997; FOWDEN et al., 

2002).  

Progesterona e alguns metabólitos tem sido descritos como inibidores de 3Β-

HSD na placenta humana e adrenais fetais. Alternativamente, foi sugerido para 

equinos, que a elevação fisiológica da concentração de alguns progestágenos, 

particularmente 20α5P, 3β5P e βαdiol, podem atuar como inibidores endógenos de 

3Β-HSD placentária no final da gestação. Esse evento pode explicar o aumento da 

atividade da adrenal por meio da estimulação do ACTH hipofisário e participar do 

declínio das concentrações de progestágenos observado nos últimos dias anteriores 

ao parto (HOLTAN et al., 1991; CHAVETTE-PALMER et al., 1997). 

É descrito que altas concentrações intracelulares de P4 no tecido 

uteroplacentário (SHORT, 1957) podem regular a 15-hydroxyprostaglandin 

dehydrogenase (PGDH), enzima localizada no endométrio e no trofoblasto equino na 

gestação avançada, e envolvida na inativação biológica de prostaglandinas (PGs), 

mantendo concentrações basais de PGs durante a gestação (HAN et al., 1995b). 

Tem sido proposto que a inibição de 3Β-HSD por esteróides placentários no final da 
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gestação participe na diminuição intracelular de P4 e consequentemente na atividade 

de PGDH, aumentando a síntese de PGs placentárias, resultando no início das 

contrações miometriais e desencadeamento do parto (HAN et al., 1995b; 

CHAVETTE-PALMER et al., 1997). 

Existem diferenças quantitativas nas concentrações de progestágenos totais 

entre as raças equinas, conforme observado por Rossdale et al. (1991), Holtan et al. 

(1991) e Allen et al. (2002b), em que as concentrações de progestágenos foram 

mais elevadas em éguas PSI comparadas a raças de pôneis. Essa disparidade pode 

estar relacionada as técnicas utilizadas para mensuração hormonal, variações de 

porte materno e consequente o tamanho do feto (OUSEY, 2004a), e diferenças 

genéticas entre raças distintas (HOLTAN et al., 1991). No entanto, a concentração 

individual dos progestágenos na circulação materna, são consistentes dentro de 

uma mesma raça (HOLTAN et al., 1991). 

Em um estudo de Allen et al. (2002b), foram realizadas a inseminação 

artificial (IA) e a transferência de embriões (TE) entre raças de pôneis (P) e Puro 

Sangue Inglês (PSI), criando modelos gestacionais em que o feto passa por 

privação (PSI-P), abundância (P-PSI) e normalidade (P-P; PSI-PSI) espacial e 

nutricional no ambiente intrauterino, demonstrando que a média das concentrações 

séricas de progestágenos foram significativamente inferiores em P-PSI quando 

comparado aos demais grupos, e o oposto foi detectado em PSI-P. Esses achados 

indicam que o genótipo fetal parece exercer um maior controle na produção de 

progestágenos, ao invés da raça da égua, provavelmente pela maior produção de 

P5 pelas adrenais de fetos PSI. 

Os mesmos autores sugerem que a elevação das concentrações de 

progestágenos, observada nas pôneis que gestavam fetos PSI, pode ter ocorrido em 

função destes fetos serem mais susceptíveis ao estresse por apresentarem o 

genótipo para um maior crescimento e desenvolvimento que teria excedido a 

capacidade de distensão uterina e de trocas em uma placenta relativamente menor. 

Provavelmente o estresse fetal estimulou o aumento da produção de P5 pelo feto e 

consequentemente as concentrações séricas de metabólitos da progesterona no 

sangue materno (ALLEN et al., 2002b).  

Até o momento pouco se sabe sobre a função e importância desses 

compostos biológicos na espécie equina (PASHEN, 1984; OUSEY, 2003; OUSEY et 

al, 2005), e somado a isso, diferenças na localização e quantificação dos 
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progestágenos e o entendimento do papel da P4 na manutenção da gestação 

avançada tem gerado controvérsias, provavelmente devido a reatividade cruzada 

entre P4 e alguns de seus metabólitos e a utilização de diferentes métodos para 

avaliação. 

Dessa forma utilizamos a técnica de cromatografia líquida - espectrometria de 

massas para investigar a relação da idade e da paridade no perfil plasmático de P4 

de éguas gestantes a partir do 5° mês de gestação até o parto.  

 

2.5.2 Estrógenos 

 

Produção de estrona e estradiol foram identificados no blastocisto equino 

antes mesmo do dia 8 pós-ovulação (MEYER et al., 1977; ZAVY et al., 1979; 

FLOOD; BETTERIDGE; IRVINE, 1979), sendo mensuradas concentrações 

crescentes de estradiol-17β, estrona e seus sulfaconjugados nos fluidos da 

blastocele e do saco vitelínico a partir do dia 12 (RAESIDE et al., 2002; RAESIDE et 

al., 2004), com uma relação positiva entre o aumento das quantidades destes 

esteroides, principalmente sulfato de estrona, e a idade do concepto (FLOOD; 

BETTERIDGE; IRVINE, 1979; RAESIDE et al., 2004).  

As concentrações de estrógenos nas amostras de trofoblasto e endométrio 

cultivadas in vitro apresentam uma marcada diferença entre os tecidos, com valores 

superiores no endométrio materno. Assim como a conjugação destes esteroides foi 

maior na região bilaminar do embrião quando comparada a trilaminar (RAESIDE et 

al., 2002; RAESIDE et al., 2004). 

Haep et al. (1982) mensurou a atividade da aromatase no concepto equino 

entre os dias 20 e 52 pós ovulação, demonstrando uma alta atividade desta enzima, 

assim como observado no concepto suíno (GADSBY; HEAP; BURTON, 1980) por 

meio da incorporação in vitro de [3H] andostrediona em compostos fenólicos. A 

atividade da aromatase foi significativamente maior no saco vitelínico do que no 

alantocorio, com maior formação de estrona a partir do dia 36, período em que está 

ocorrendo a rápida regressão do saco vitelínico e desenvolvimento do alantocorio 

(HAEP et al., 1982).  

Nesse mesmo estudo foi investigada a atividade da aromatase em diferentes 

tecidos embrionários no dia 28, com uma maior síntese de estrógenos na cinta 
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coriônica com relação a onfalopleura trilaminar, onfalopleura bilaminar e alantocorio, 

respectivamente. Posteriormente, avaliou-se a propriedade invasiva da cinta 

coriônica entre os dias 28 a 36, evidenciando-se uma inversão nas quantidades de 

estrona e estradiol-17β no dia 33 e uma diminuição na produção de estrógenos no 

dia 36. Os autores sugerem que a maior quantidade de estradiol-17β no período que 

antecede a invasão dessas células no endométrio podem ser eventos associados 

(HAEP et al., 1982).  

Para Berg e Ginther (1978) e Zavy et al. (1979) a produção de estrógenos 

pelo embrião equino pode desempenhar um papel no aumento do fluxo uterino, no 

equilíbrio hidroeletrolítico, e transporte de moléculas como carboidratos e 

aminoácidos para o local de placentação, hipertrofia e hiperplasia das glândulas 

endometriais e estimular a produção de secreção histotrófica pelo endométrio 

materno. Indica-se também que essa síntese pelo concepto atue na sinalização para 

o reconhecimento materno da gestação (FLOOD; BETTERIDGE; IRVINE, 1979; 

ZAVY et al., 1979; HAEP et al., 1982; MARSAN et al., 1987; WOODING; BURTON, 

2008), implantação (FLOOD; BETTERIDGE; IRVINE, 1979; ZAVY et al., 1979), 

manutenção do corpo lúteo na gestação inicial (BERG; GINTHER, 1978; MARSAN 

et al., 1987), assim como atuar conjuntamente com a P4 na hipertrofia do miométrio 

e aumento do tônus uterino (BERG; GINTHER, 1978). 

Tem sido proposto que essa significativa secreção de estrógenos pelo 

embrião pode auto regular o número de receptores uterinos para P4 para 

manutenção da produção deste hormônio, promovendo a nutrição do embrião na 

fase inicial, até a placenta exercer essa função (HEAP et al., 1982; SPENCER; 

BAZER, 2004). E o possível envolvimento destes esteroides associado ao período 

prolongado de exposição a P4 como parte no fenômeno da fixação embrionária 

(BERG; GINTHER, 1978).  

Outras considerações apontam que uma variedade de tecidos responsivos a 

estrógenos apresentam uma relação entre estes hormônios e a ação de fatores de 

permeabilidade, como o Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF), e fatores 

endoteliais mitogênicos, conforme demonstrado em humanos em que os receptores 

de estrogênio α e β regularam a transcrição gênica de VEGF nas células 

endometriais (MUELLER et al., 2004). Raeside et al. (2004) relataram um rápido 

desenvolvimento na vascularização da mesoderma do concepto equino, entre a 

segunda e terceira semana de gestação, sugerindo que o VEGF pode ser 
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necessário para essa modificação progressiva e o papel dos estrógenos nesse 

aspecto. 

Em contrapartida, as concentrações de estrógenos no plasma materno 

permanecem baixas, em torno de 0.5ng/mL, durante os primeiros 35 dias de 

gestação (TERQUE; PALMER, 1979). Resultados similares foram observados por 

Zavy et al. (1979) nos quais as concentrações plasmáticas de estrona e estradiol 

mensuradas por RIA não diferiram entre éguas vazias e prenhez nas primeiras 3 

semanas de gestação, sendo que as concentrações de estradiol foram inferiores nas 

éguas prenhez em relação as não gestantes (ZAVY et al., 1979). 

O perfil hormonal na gestação equina é caracterizado por elevadas 

concentrações de estrógenos presentes no sangue e urina materno durante a 

segunda metade da gestação (PASHEN, 1984; MARSHALL et al., 1999). Existem 

dois grupos de estrógenos na égua, o primeiro formado pelos estrógenos fenólicos: 

estrona, estradiol-17α e estradiol-17β; e o segundo formado pelos estrógenos com 

anel β insaturados: equilina e equinilina, exclusivos desta espécie. Estes últimos 

podem representar em torno de 65% da concentração total de estrógenos 

produzidos na gestação avançada (PASHEN; ALLEN 1979; RAESIDE et al., 1982; 

PASHEN, 1984; VAALA; SERTICH, 1994; OUSEY, 2004a). Derivados do hidroxi 

(17β-hidroxiequilenina) e sulfoconjugados (sulfato de estrona) também estão 

presentes (OUSEY, 2004a). Estrona e equilina são os principais esteroides na égua 

gestante (RAESIDE, 1995). 

Na literatura, está bem definido que os estrógenos maternos, na gestação 

inicial, são provenientes dos ovários, e o tecido placentário é o local de biossíntese 

destes esteroides a partir do terço médio de gestação (BARNES et al., 1975; 

RAESIDE et al., 1979; TERQUI; PALMER, 1979). Ainsworth e Ryan (1966) 

estabeleceram que a placenta apresenta uma grande atividade intrínseca da 

aromatase, que é capaz de converter compostos C19 e C18 esteroides neutros em 

estrógenos. 

Flood e Marrable (1973) demonstraram por meio de um estudo histoquímico o 

padrão de utilização de esteroides sugerindo que no trofoblasto é o maior local de 

produção de estrógenos a partir do terço médio de gestação. Posteriormente 

Marshall et al. (1996) confirmaram in vitro a produção local destes esteroides no 

tecido placentário de éguas prenhez, com uma maior formação no corio 

(MARSHALL et al., 1996).  
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Foster et al. (2002) incubaram amostras separadas de membrana basal do 

corioalantóide e de vilos coriônicos coletados após o parto, observando que a 

testosterona foi convertida em estradiol-17β, estrona e 6-dehydro-oestradiol-17α em 

ambos tecidos, porém em maior proporção nas vilosidades coriônicas, confirmando 

a importância dessas estruturas na produção de estrógenos na égua. 

Estudos in vivo e in vitro indicam que a desidroepiandrosterona (DHA), é o 

principal precursor dos estrógenos (RAESIDE, 1976; RANCE; PARK, 1978; 

RAESIDE et al., 1979; RAESIDE; RENAUD, 1985; RAESIDE, 1995; MARSHALL et 

al., 1999). Esse substrato é produzido em grandes quantidades pelas gônodas fetais 

(RAESIDE, 1976), e tem sido identificado como um dos principais constituintes nas 

amostras de plasma coletadas da artéria umbilical (RAESIDE et al., 1979; RAESIDE, 

et al., 1982).  

As concentrações de DHA no plasma materno apresentaram um rápido 

aumento a partir do dia 120, valores máximos entre 168-210, seguido de um declínio 

a partir do dia 300 de gestação. Os valores deste esteroide retornaram a 

normalidade imediatamente após o parto, com uma grande variação entre éguas 

antecedente ao parto. A quantidade de DHA em éguas gestantes pode ser até 1000 

vezes superior a de éguas não prenhez. Esses achados sustentam a participação da 

unidade fetoplacentária como fonte extra de DHA (RACE; PARK, 1978). 

As gônodas fetais possuem as enzimas P450SCC e P450C17 necessárias para 

conversão do colesterol em DHA (RAESIDE et al., 1979). Dessa forma o DHA é 

secretado na artéria umbilical e é aromatizado na placenta (BARNES et al., 1975; 

RAESIDE et al., 1979) via rota  convencional ∆4-5, em estrona, estradiol-17α e 

estradiol-17β (PASHEN, 1984).  

Bhavnani et al. (1969) demonstraram in vivo que o DHA não é precursor para 

a formação de equilina. Posteriormente um experimento in vivo e in vitro, relataram 

que diferentes precursores androgênicos, como o 3β-hidroxi-5,7- androstadien-17-

ona (D7-DHA), também secretados pelas gônodas fetais e liberados na artéria 

umbilical, podem ser aromatizados pelo tecido placentário em equilina e equinilina, 

que sofrem desidrogenação para formação de dihidroequilina  (RAESIDE et al., 

1985). Foster et al. (2002) propuseram uma rota para a redução dos estrógenos anel 

β insaturados e identificaram o composto esteroide C19∆-5,7 como um possível 

precursor para produção destes estrógenos. 
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Ao contrário de outras espécies que apresentam um marcado aumento na 

concentração de estrógenos na gestação tardia (RAESIDE, 1995), na égua a 

concentração destes esteroides aumenta de forma constante até os últimos 2-3 

meses, declinando gradativamente até alcançarem valores basais na proximidade 

do parto (COX, 1975; PASHEN; ALLEN, 1979; PASHEN, 1984). As concentrações 

de estrógenos totais no plasma materno aumentam a partir do dia 80 pós-ovulação 

(RANCE; PARK, 1978; VAALA; SERTICH, 1994), com um pico durante o sétimo e 

oitavo mês de gestação (PASHEN, 1984; VAALA; SERTICH, 1994).  

Rance e Park (1978), observaram por meio de RIA um acréscimo nas 

concentrações plasmáticas de estrógenos totais a cima de 1 ng/mL a partir do dia 

90, porém com valores máximos (92-300 ng/mL) entre o 4-5° mês de gestação. 

Similarmente Cox (1975), detectou por meio de cromatografia gasosa – 

espectrometria de massas elevadas concentrações de estrona e equilina na 

circulação e urina de éguas durante a segunda metade da gestação.  

Barnes et al. (1975), evidenciaram uma queda nas concentrações de 

estrógenos plasmáticas na proximidade do parto, sendo que o estradiol-17β foi o 

único estrógeno a apresentar concentrações elevadas ao termo. Esses mesmos 

autores relataram a equilina como o estrógeno dominante no último mês de 

gestação (BARNES et al., 1975). Haluska e Currie (1988) detectaram um leve 

aumento na concentração de estradiol-17β, que ocorreu entre 4 a 2 dias 

antecedentes ao parto.  

Já Raeside e Liptrap (1975) mensuraram o padrão de excreção urinária de 

estrógenos a partir do 3-4° mês de gestação até o termo, demonstrando que embora 

a equilina tenha aumentado na gestação avançada, estrona foi o estrógeno 

predominante durante todo período avaliado, constituindo cerca de 80-95% no total 

de estrógenos excretados entre o 6-7° mês de gestação.  

Esse padrão hormonal pode refletir outra singularidade na gestação equina, 

que é o rápido desenvolvimento e subsequente regressão das gônodas fetais 

durante a segunda metade da gestação (COLE et al., 1933; RANCE; PARK, 1978; 

VAALA; SERTICH, 1994; RAESIDE, 1995). A partir do dia 80, as gônodas fetais 

crescem significativamente devido a hipertrofia e hiperplasia das células intersticiais 

(HAY; ALLEN, 1975), atingindo tamanho máximo e um peso de aproximadamente 

350g entre os dias 230 e 260 (COLE et al., 1933), e consequentemente suprem os 

precursores para produção de estrógenos (RANCE; PARK, 1978). Nesse período 
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chegam a ocupar um terço do volume total da cavidade abdominal do feto (ALLEN, 

2001). Depois disso, regridem constantemente até o termo (RAESIDE, 1995; 

RAESIDE; RENAUD; CHRISTIE, 1997). 

Marshall et al. (1999) não detectaram a presença de equilina, equinilina e 

17β-reduzidos estrógenos na circulação umbilical por meio de cromatografia gasosa 

- espectrometria de massas entre os dias 254 a 300 de gestação, período 

caracterizado por mudanças nas concentrações de estrógenos devido hipertrofia e 

regressão das gônodas fetais, conforme descrito a cima. Os autores propõem que a 

atividade da enzima 17-oxido-redutase, responsável pela biossíntese de 17α-

estrógenos, pode ocorrer em uma rota extra placentária.  

Estrógenos fenólicos diferem dos estrógenos anel β insaturados quanto ao 

pico nas concentrações observado nos diferentes estágios da gestação, com 

concentrações máximas no plasma e urina entre os 150-179 e 210-239 dias de 

gestação, respectivamente (COX, 1975). Esses achados foram corroborados 

posteriormente por Rance e Park (1978), os quais detectaram a presença de 

equilina no plasma materno a partir do dia 108, atingindo valores máximos (79-340 

ng/mL) entre os dias 214-260 de gestação. Essa disparidade pode ocorrer em 

função das diferentes rotas e disponibilidade dos precursores utilizados na síntese 

de estrógenos (COX, 1975; PASHEN, 1984; OUSEY, 2004a) e maturação de 

enzimas placentárias responsáveis pela aromatização destes esteroides (RANCY; 

PARK, 1978).  

 As concentrações de estrógenos são superiores na circulação fetal do que na 

circulação materna, assim como as concentrações na veia umbilical são maiores do 

que na artéria fetal (BARNES et al., 1975). Esses achados foram corroborados 

posteriormente por Marshall et al. (1999), os quais identificaram um aumento de 15, 

100 e 16 vezes nos valores de estradiol-17α, di-hidroequilina-17α e di-

hidroequilinina-17α, respectivamente, na veia umbilical quando comparado aos 

valores plasmáticos da artéria umbilical, sugerindo-se que essas quantificações 

podem fornecer evidências de uma elevada atividade intrínseca da enzima 

aromatase na placenta equina.  

A produção de estrógenos não difere entre gestação de fetos machos ou de 

fêmeas (RAESIDE et al., 1979), porém sua concentração pode ser influenciada pelo 

indivíduo (RANCE; PARK, 1978; HALUSCA; CURRIE, 1988), pela raça (PALME et 
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al., 2001), fotoperíodo, duração da gestação (HALUSKA; CURRIE, 1988), e paridade 

(COX, 1975).  

Allen et al. (2002b) demonstraram que o genótipo fetal influencia as 

concentrações de estrógenos maternos, evidenciado por concentrações séricas 

mais elevadas destes hormônios nas fêmeas que gestavam fetos PSI quando 

comparado as fêmeas que gestavam fetos de pôneis, independente da raça da 

receptora. Aparentemente, essa diferença pode estar relacionada ao tamanho e/ou 

capacidade de síntese de precursores pelas gônodas fetais e aromatização pelo 

alantocorio, requisitos fundamentais para a produção dos estrógenos (PASHEN; 

ALLEN, 1979).  

A função das elevadas concentrações de estrógenos a partir do terço médio 

da gestação não está bem esclarecida, embora estudos indiquem que essa maior 

produção possa estimular o desenvolvimento de vasos sanguíneos tanto no 

compartimento materno quanto no fetal (PASHEN; ALLEN, 1979). Estrógenos e 

seus precursores também são apontados por modificar o fluxo sanguíneo uterino e 

placentário em ovelhas e ratas (RASNIK et al., 1974; PUPKIN et al., 1975; PASHEN, 

1984). De acordo com Fowden et al. (2006), estrogênio (E2) e PGF-2α agem na 

função endócrina fetal, no fluxo sanguíneo regional e na contratilidade miometrial, 

afetando indiretamente o transporte de nutrientes e oxigênio pela placenta.  

Em um modelo experimental que envolveu a deficiência de estrógenos por 

meio de gonadectomia bilateral fetal a partir do terço médio da gestação, evidenciou-

se que três dos quatro potros nascidos neste estudo apresentaram sinais de 

prematuridade e/ou dismaturidade e morreram durante ou rapidamente após o parto. 

Um dos potros, que viveu até a vida adulta, permaneceu pequeno, com pêlo longo e 

debilitado. Os autores sugeriram a participação dos estrógenos na regulação e 

manutenção do fluxo sanguíneo placentário e troca de nutrientes para o crescimento 

e desenvolvimento fetal (PASHEN; ALLEN, 1979). Uma relação semelhante foi 

reportada em humanos, com o nascimento de bebes pequenos e/ou desmaturos de 

mulheres que apresentavam baixas concentrações de estrógenos (HUUL; CHARD, 

1976). 

Outros mecanismos para ação dos estrógenos sugerem a formação de 

receptores uterinos para ocitocina e aumento das junções uterinas tipo gap, que por 

sua vez estimulam a contratilidade miometrial (SILVER, 1990; VAALA; SERTICH, 

1994) e o seu papel na síntese e biodisponibilidade de prostaglandinas (PGs) no 
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endométrio materno e nos mecanismos para a eutocia, o que pode explicar a 

dificuldade para o parto em éguas com deficiência destes esteroides (PASHEN; 

ALLEN, 1979). Dados similares foram reportados para ovelhas, com a existência de 

uma relação entre o aumento das concentrações de estrógenos e a estimulação da 

síntese de PGs na proximidade do parto (THORNBURN et al., 1972). 

Na espécie equina os partos geralmente ocorrem a noite (BAIN; HOWEY, 

1975), sendo evidenciado um aumento da contratilidade miometrial ao anoitecer, 

aproximadamente 6 dias antecedentes ao parto (HENRY, 2002), sendo que esse 

período é acompanhado de uma elevação noturna na liberação pulsátil de estradiol-

17β (O’DONNEL et al., 2003). Esse padrão noturno de secreção do estradiol-17β 

sugere seu papel nas contrações miometriais e contribuição para o fenômeno dos 

partos noturnos (O’DONNEL et al., 2003). 

Com este escopo, a produção de estrógenos requer a participação do feto e 

da placenta para a sua biossíntese, dessa forma a mensuração destes esteroides 

pode monitorar a viabilidade da unidade fetoplacentária (PARK; RANCE, 1978; 

PASHEN, 1984; VAALA; SERTICH, 1994). Além disso, Cox (1975) relatou que a 

concentração média de estrógenos foi significativamente maior em éguas primíparas 

quando comparadas a pluríparas (COX, 1975). 

Dessa forma, buscamos identificar por meio da técnica de cromatografia 

líquida - espectrometria de massas a influência da idade e da paridade materna e do 

genótipo fetal no perfil plasmático de estradiol-17β, equilina e equilinina de éguas 

gestantes a partir do 5° mês de gestação até o parto. 

 

 

2.5.3 Glicocorticóides 

 

 

A maturação e ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal do feto e o 

aumento da secreção de adrenocorticosteróides que ocorre antes do parto na 

maioria das espécies mamíferas parece exercer um papel central na maturação final 

pulmonar e produção de surfactante, maturação renal, aumento das reservas de 

glicogênio hepático e ativação de sistemas enzimáticos envolvidos na maturação do 

intestino e até mesmo auxiliar no fechamento dos ductos arteriosos (LIGGINS, 1976; 
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BARNES et al., 1978; CLYMAN et al., 1981; SILVER, 1990), proporcionando a 

adaptação ao ambiente extra-uterino (LIGGINS, 1976). 

Essa constatação foi reforçada por Gluckman,  Mallard e Boshier (1992) em 

que a remoção da hipófise ou das adrenais de fetos ovinos impediu a sequência 

fisiológica de maturação pré-parto e prolongou o tempo de gestação das ovelhas. 

Para a espécie equina, a ingestão de alcaloides pela égua pode induzir a 

hipoatividade do eixo hipófise-adrenal fetal, prolongando o tempo de gestação e 

levando ao nascimento de potros prematuros quando o parto é induzido 

(BRENDEMUEHL et al., 1995).  

No feto equino, ocorre um abrupto crescimento das adrenais no último mês de 

gestação (SILVER, 1990) e esse incremento está associado primariamente ao 

crescimento da região do córtex e em particular ao espessamento da zona 

fasciculada, com aumento do número de mitocôndrias vesiculadas e na quantidade 

de retículo endoplasmático liso nessas células (WEBB; STEVENS, 1981). Tem sido 

identificada uma relação entre o IGF-II, conhecido por desempenhar um importante 

papel na proliferação e diferenciação celular in útero, e as alterações na 

citoarquitetura e função esteroidogênica da zona fasciculada observadas no período 

pré-parto (FOWDEN; SILVER, 1995). 

Han et al. (1995a) evidenciaram por meio de estudo imunohistoquímico uma 

baixa atividade das enzimas P450SCC e P450C17 na zona fasciculada até 

aproximadamente o dia 300 de gestação, e a enzima 3β-HSD estava confinada a 

uma região mais profunda dessa zona. Esses resultados indicam que a baixa 

produção de cortisol pelas glândulas adrenais durante esse período é associado a 

pobre expressão dessas enzimas chave na esteroidogênese. A indução dessas 

enzimas responsáveis pela síntese do cortisol ocorre na gestação avançada, com 

um aumento mais evidente na proximidade de parto na espécie equina (HAN et al., 

1995a). O controle da expressão tardia dessas enzimas nas adrenais fetais não é 

conhecido (FOWDEN; SILVER, 1995; LEBLANC, 1996). 

Essas modificações de massa, estruturais e ativação das enzimas 

esteroidogênicas da zona fasciculada são fundamentais para a maturação das 

adrenais fetais e sensitividade ao hormônio adrenocorticotrópico (ACTH) na 

proximidade do parto (FOWDEN; SILVER, 1995).  

Hipoglicemia tem sido relatada como um potente estimulador da secreção de 

ACTH conforme o avançar da idade gestacional, assim como os hormônios 
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corticotróficos que estão presentes na hipófise fetal equina durante a segunda 

metade da gestação. Os hormônios peptídeos primários que regulam a secreção de 

ACTH são o hormônio liberador de corticotropina (CRH) e a arginina vasopressina, 

produzidos no hipotálamo e secretados pela hipófise. A arginina vasopressina está 

presente na hipófise e plasma fetal na gestação avançada, porém baixas 

concentrações de CRH são detectadas no plasma fetal, e pouco é conhecido sobre 

a atuação deste hormônio nessa espécie (FOWDEN; SILVER, 1995). 

O hormônio adrenocorticotrópico (ACTH) é o principal hormônio trófico que 

atua nas adrenais fetais, produzido pelas células corticotróficas localizadas entre a 

pars distalis e a pars intermedia da hipófise anterior (WHITTLE et al., 2001). A 

deficiência de ACTH in utero leva a atrofia das adrenais e impede o padrão normal 

de maturação morfológica que acontece próximo ao parto (SILVER, 1990).  

As adrenais do feto equino são pouco responsivas ao ACTH até os últimos 3-

5 dias de gestação, e ao contrário ao observado em fetos ovinos, não é observado 

um significativo aumento nas concentrações plasmáticas de ACTH até o dia do parto 

(FOWDEN; SILVER, 1995). Já Nathanielsz et al. (1975) observaram um aumento 

sincronizado entre as concentrações de ACTH no plasma materno e fetal 48h antes 

do parto. 

As concentrações plasmáticas de cortisol fetal permanecem baixas até 4-5 

dias antes do termo (SILVER et al., 1991) e aumentam exponencialmente nas 

últimas 24-36h antes do parto (SILVER; FOWDEN, 1994), com uma significativa 

elevação durante a fase de expulsão. Neste mesmo período, ocorre uma diminuição 

da atividade placentária de 3β-HSD que contribui para o declínio dos progestágenos 

no plasma materno, evidenciado nas últimas 12-24h pré-parto (HOLTAN et al., 1991; 

CHAVETTE-PALMER et al., 1997).  

De acordo com Fowden e Silver (1995) essa mudança da síntese de P5 para 

cortisol pelas adrenais fetais na gestação avançada pode desempenhar um 

importante papel para o início do parto na espécie equina. É proposto que um efeito 

cumulativo dos progestágenos no final da gestação, principalmente 3β5P, também 

inibiria a atividade da 3β-HSD nas adrenais fetais, que poderia induzir a uma 

redução da secreção de corticosteroides por esta glândula, resultando em um 

subsequente pico do ACTH fetal o que levaria a produção de cortisol (CHAVETTE-

PALMER et al., 1997). 
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Existe uma forte evidência que a produção de DHA pelas gônodas fetais 

(RAESIDE, 1995) e o aumento dos progestágenos maternos durante a gestação 

avançada podem contribuir para o processo de maturação fetal (SILVER, 1990; 

LEBLANC, 1996). 

Os mecanismos envolvidos na maturação do feto equino não estão 

completamente elucidados. Há uma clara evidência que a atividade do eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal fetal e o aumento de glicocorticoides iniciam o processo 

de maturação fetal e a cascata de eventos envolvida no mecanismo do parto 

(SILVER, 1990; FOWDEN; SILVER, 1995; OUSEY, 2004a).  

O aumento das concentrações plasmáticas de cortisol na última semana de 

gestação (FOWDEN; SILVER, 1995) é essencial para o término maturação fetal 

(RAESIDE, 1995) e tem sido relacionado a uma série de eventos, como a deposição 

de glicogênio hepática (FOWDEN et al., 1991), aumento da atividade simpático-

adrenal (SILVER et al., 1991), aumento da pressão sanguínea e hematopoiese 

(SILVER; FOWDEN, 1994). 

Além disso, o cortisol estimula uma elevação na taxa de neutrófilos:linfócitos e 

um aumento na secreção de hormônios tireoidianos (SILVER et al., 1991), que por 

sua vez atuam positivamente no tônus muscular, na regulação da temperatura 

corporal e na homeostase da glicose (VAALA, 2007). 

Foi encontrada uma correlação positiva entre o aumento de cortisol circulante 

e T3 no período perinatal, e que a prematuridade foi associada a baixas 

concentrações de ambos os hormônios (SILVER et al., 1991). Dessa forma, potros 

que nascem antes do aumento dos níveis de cortisol exibem sinais típicos de 

prematuridade e geralmente morrem devido a uma falha orgânica generalizada 

(ROSSDALE et al., 1984), mostrando claramente a importância deste hormônio para 

a maturação do feto equino. 

Embora o córtex adrenal desempenhe um papel fundamental no processo de 

maturação fetal, e no incremento de ACTH próximo ao parto (CHAVETTE-PALMER 

et al., 1997), outras alterações hormonais neste período, como a produção de 

adrenalina pela região medular da adrenal (COMLINE; SILVER, 1966), associado a 

altas concentrações de corticoide, aparentemente atuam na reabsorção dos líquidos 

pulmonares ao nascimento (ROSSDALE; SILVER, 1982),  

De acordo com Silver (1990), as baixas concentrações de cortisol no plasma 

do feto equino até o final da gestação associado ao crescimento tardio das glândulas 
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adrenais, sugere que a maturação do eixo hipófise-adrenal ocorre mais tardiamente, 

em relação ao tempo total de gestação, nessa espécie do que em outras espécies 

domésticas. Estas constatações podem explicar a alta incidência de potros 

prematuros. 

A ação intracelular do cortisol é regulada pela presença de receptores para 

glicocorticoides e a atividade da enzima 11β-hidroxiesteróide desidrogenase 

(11βHSD), que converte o cortisol em cortisona, seu metabólito inativo (FOWDEN; 

SILVER, 1995). Devido a placenta apresentar ampla atividade de 11βHSD, ocorre 

pouca transferência de cortisol materno para o feto durante a gestação, mecanismo 

que protege o feto das flutuações do cortisol materno (NATHANIELSZ et al. 1975; 

CHAVATTE-PALMER; ROSSDALE; TAIT, 1995). 

Tem sido proposto que a atenuação da atividade de 11βHSD-2 placentária 

pode expor a placenta a altas concentrações de corticosteroides e resultar em CIUR 

e propensão a doenças na vida adulta em humanos (EDWARDS et al., 1993). 

Embora modelos experimentais envolvendo a exposição da placenta e feto a altas 

concentrações de corticosteroides acarretem em redução do crescimento fetal 

(JONES; POWELL; JANSSON, 2007), mais estudos são necessários para o 

entendimento dos mecanismos envolvidos neste processo. No entanto, estudos in 

vitro que incubaram fragmentos de vilosidades placentárias e trofoblasto com 

glicocorticoides, sugerem que esses corticosteroides podem diminuir o transporte de 

glicose transplacentário (HAHN et al., 1999; KORGUN et al., 1999; JONES; 

POWELL; JANSSON, 2007).  

Silver e Fowden (1994) reportaram que o cortisol e a concentração de 

corticoides total, no plasma de éguas gestantes não estressadas, permanecem 

constantes durante a última semana de gestação. No entanto, em éguas 

estressadas, altas concentrações de cortisol materno são relacionadas com 

elevações nas concentrações de cortisol fetal. Nesse sentido, Ousey  et al. (2000) 

relataram um aumento nas concentrações plasmáticas de cortisol e progestágenos 

em éguas após administração de ACTH exógeno a partir do dia 300 de gestação, 

que levou a antecipação do parto com nascimento de potros viáveis, mas com baixo 

peso. 

Na literatura científica há uma escassez de dados envolvendo a quantificação 

de cortisol plasmático em éguas gestantes, e aliado a isso não existem relatos que 
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identifiquem a influência da idade e da paridade materna e do genótipo fetal sobre 

as concentrações de cortisol durante o terço médio e final da gestação. 
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3 HIPÓTESES 

 

- A produção de hormônios esteroides e cortisol em éguas prenhes pode ser 

influenciada pela idade e paridade materna e pelo genótipo fetal. 

- Éguas pluríparas apresentam maior eficiência placentária resultando no 

nascimento de produtos maiores e mais pesados.  

- O porte materno e paterno influencia a macro e microscopia placentária, e 

estas por sua vez exercem efeitos no desenvolvimento fetal e nos indicadores de 

vitalidade neonatal. 

- O período de vida intrauterino influencia a biometria do potro ao nascimento 

e a taxa de crescimento pós-natal.  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 GERAIS 

 

 

Abordar um conjunto de variáveis maternas, paternas e placentárias que 

podem contribuir na obtenção de correlações pertinentes ao desenvolvimento e 

vitalidade de potros ao nascimento. Além disso, busca-se identificar se a idade e 

paridade materna, e a raça dos potros são fatores que podem influenciar a produção 

de hormônios esteroides durante o terço médio e final da gestação.  

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

 

- Avaliar a influência da idade e paridade materna, e da raça do potro no perfil 

estrógenos (equilina, equilinina e estradiol-17β), progesterona e cortisol no plasma 

de éguas prenhes, a partir do quinto mês de gestação até o termo. 

 

- Avaliar a influência da idade e pluriparidade da égua sobre a eficiência placentária 

e morfologia das macro e microrregiões em três regiões (corpo uterino, corno uterino 

gestante e corno uterino contralateral) da membrana corioalantóide a termo, 

correlacionando-as com o peso, a altura, o perímetro torácico de potros ao 

nascimento. 

 

- Relacionar os resultados da avaliação morfológica da membrana corioalantóide 

com características maternas e paternas que possam influenciar na biometria e 

indicadores de vitalidade neonatal de potros da raça Brasileiro de Hipismo e 

Mangalarga Paulista. 

 

- Identificar se os potros que nasceram maiores e mais pesados mantiveram essas 

características com um, seis, doze e vinte e quatro meses de vida. 

  



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUÊNCIA DA IDADE E DA PARIDADE MATERNA SOBRE O PESO E A 

MORFOLOGIA PLACENTÁRIA E EFEITOS NO DESENVOLVIMENTO E NAS 

CARACTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS DO NEONATO EQUINO 
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RESUMO 
 
 

O peso e a altura dos potros ao nascimento são parâmetros importantes para o 

mercado esportivo equestre. Assim, foi investigada a influência do número de partos 

e da idade materna sob a eficiência placentária e sobre a biometria do potro ao 

nascimento, por meio da análise estereológica das diferentes regiões da membrana 

corioalantóide a termo. Quarenta fêmeas gestantes foram categorizadas de acordo 

com a idade [Id1: 4 a 8 anos (n=15); Id2: 9 a 12 anos (n=15); Id3: ≥ 13 anos (n=10)] 

e a pluriparidade[Par1: nulíparas (n=12), Par 2: 1 a 3 partos (n=18); Par3:≥ 4partos 

(n=10). Os partos foram acompanhados a campo e as membranas corioalantóides 

foram recolhidas após o delivramento, pesadas e fotografadas em escala. Foram 

coletados fragmentos de três cm2correspondente às regiões do corpo do útero (CP), 

corno uterino gestante (CG) e corno uterino contralateral (CnG),  fixados em formol e 

coradas pela técnica de Hematoxilina & Eosina para avaliação da morfologia 

placentária. A análise estereológica foi realizada ao microscópio óptico, para 

determinar a composição volumétrica dos diferentes compartimentos da placenta 

juntamente com as áreas de superfície de contato materno-fetal. Foi observado que 

a idade e a paridade materna influenciam positivamente o desenvolvimento dos 

microcotilédones e a densidade total de superfície dos vilos, bem como a 

vascularização e a composição tecidual das diferentes regiões da placenta, 

contribuindo de fato para uma maior área de contato materno-fetal, culminando com 

o nascimento de potros mais altos, mais pesados e com maior circunferência 

torácica. Também podemos inferir que dentre as diferentes região da membrana 

corioalantóide avaliadas, o corpo uterino foi a principal zona placentária associada 

ao crescimento fetal. Assim, a interação materno-fetal na espécie equina depende 

da complexidade e morfologia das estruturas placentárias, que por sua vez é 

influenciada pela idade e paridade da égua. 

 

 

Palavras-chave: Pluriparidade. Desenvolvimento fetal. Estereologia. Corioalantóide. 

Biometria potro. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The foal’s weight and height at birth are important parameters for the equestrian 

sports industry. Thus, the influence of maternal age and parity on placental efficiency 

and size of the foal at birth was investigated, using stereological analysis from 

different regions of the term chorioallantoic membrane. Forty pregnant females were 

categorized according to age [Id1: 4-8 years (n=15); Id2: 9-12 years (n=15); Id3: ≥ 13 

years (n=10)] and parity [Par1: nulliparous (n=12), Par2: 1 to 3 births (n=18); Par3: ≥ 

4 births (n=10)]. Deliveries were accompanied and the chorioallantoic membranes 

were collected after delivery, weighed and photographed to scale. Tissue sections 

measuring three cm2 were collected from regions: uterine body (CP), pregnant 

uterine (CG) horn and contralateral uterine horn (CnG), fixed in formol saline and 

stained using Hematoxylin-eosin for assessing placental morphology. The 

stereological analysis was performed using an optic microscope to determine the 

volumetric composition of the different compartments of the placenta along with area 

of fetomaternal contact surface. It was observed that maternal age and parity 

influence the development of the microcotyledons and total villi surface density, as 

well as the vascularization and tissue composition of different regions of the placenta, 

contributing in fact to a larger area of fetomaternal contact, culminating with foals that 

were taller, heavier and with larger thoracic circumference at birth. We can also infer 

that among the different regions of the chorioallantoic membrane evaluated the 

uterine body was the main placental zone associated with fetal growth. Thus, the 

fetomaternal interaction in equine species depends on the complexity and 

morphology of placental structures, which in turn is influenced by age and parity of 

the mare. 

 
 
Keywords: Parity. Fetal development. Stereology. Chorioallantoic. Foal´s biometrics.  
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5 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento fetal intrauterino é um evento biológico complexo influenciado 

por mecanismos genéticos, epigenéticos, fatores ambientais (WU et al., 2006) e 

características maternas, como o porte, a idade à concepção e a paridade 

(WALTON; HAMMOND, 1938; TISCHNER, 1987; ALLEN et al., 2002a; WILSHER; 

ALLEN, 2003; WILSHER; ALLEN, 2012; FERNANDES et al., 2013). Esses fatores 

atuam no tamanho e capacidade funcional da placenta, que por sua vez determinam 

o fluxo sanguíneo uteroplacentário, transferência e disponibilidade de nutrientes e 

oxigênio da mãe para o feto, quantidade de transportadores placentários, assim 

como a síntese e metabolismo de hormônios pela própria placenta (FOWDEN et al., 

2006; WU et al., 2006). 

Estudos em ovinos e suínos sugerem que o tamanho e capacidade funcional 

da placenta é o principal componente materno de restrição do crescimento e 

desenvolvimento fetal (ALEXANDER, 1964; MELLOR, 1987; FERREL, 1991).  

Associado a isso, muitos trabalhos em humanos e modelos animais tem 

utilizado o peso da placenta como um indicador de desenvolvimento placentário. 

Para Coan et al. (2004), as variáveis peso e volume da placenta isoladamente 

fornecem apenas uma estimativa superficial do desenvolvimento placentário e 

falham em discriminar diferenças no desenvolvimento de compartimentos 

individuais. Associado a isso, a análise histológica convencional da placenta nos 

permite acessar estruturas em duas dimensões o que a torna inviável para 

quantificar características microscópicas (MAYHEW, 2006).  

Na área humana, muitos estudos têm incorporado técnicas de estereologia a 

fim de comparar e descrever quantitativamente a placenta, classificando-as como 

normais e anormais (MAYHEY; BURTON, 1997). Os métodos estereológicos 

permitem a avaliação da composição estrutural tridimensional e arranjo espacial dos 

tecidos biológicos a partir de duas secções dimensionais. Sendo assim, a 

estereologia é uma ferramenta extremamente útil para avaliar quantitativamente a 

morfometria de tecidos e órgãos (MAYHEW, 2006). 

Análise estereológica da placenta e subsequente relação com a estrutura e 

função desse órgão tem sido importante para avaliar relações feto - maternas na 
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espécie equina (ALLEN et al., 2002a; WILSHER; ALLEN, 2003; VERONESI et al., 

2010), e em outros mamíferos (COAN et al., 2006; MAYHEW; 2006).  

Allen et al. (2002a) avaliaram por meio de estereologia placentas a termo de 

éguas PSI concluindo que o peso do potro ao nascimento é um reflexo do balanço 

entre a área microscópica total de contato materno-fetal e a função placentária. 

Bracher, Mathias e Allen (1996) relataram um desenvolvimento reduzido dos 

microcotilédones, tanto no tamanho das macrovilosidades, como das 

microvilosidades no corio de éguas mais velhas e subférteis, quando comparadas a 

éguas mais novas e férteis no mesmo período gestacional.  

Em um trabalho posterior, Wilsher e Allen (2003) descreveram uma redução 

na área de superfície para trocas e na complexidade dos microcotilédones, tanto em 

éguas mais velhas com alterações endometriais degenerativas associadas à idade, 

como em primíparas, em comparação a éguas jovens e pluríparas. A redução da 

área de contato materno-fetal nessas fêmeas resultou no nascimento de potros mais 

leves. 

Deficiências na estrutura e função placentária podem refletir em um 

comprometimento do crescimento e do desenvolvimento fetal durante a gestação, 

denominado retardo do crescimento intrauterino (RCIU). Essas alterações na 

estrutura placentária incluem redução do número de vilos, do diâmetro e área de 

superfície, bem como uma diminuição do número de artérias, tamanho do lúmen e 

ramificações (LEE; YEH, 1986; KREBS et al., 1996; MACARA et al, 1996; SALAFIA 

et al., 1997). Todas essas anormalidades podem alterar a função da placenta, e 

consequentemente privar nutrientes para o feto em desenvolvimento (WILSHER; 

ALLEN, 2012).  

Paralelamente, estudos epidemiológicos em humanos relatam que o RCIU é uma 

importante causa de mortalidade e morbidade em recém-nascidos (POLLACK; 

DIVON; 1992), assim como tem sido estabelecida uma forte associação entre o 

baixo peso ao nascimento e o desenvolvimento de doenças na vida adulta (BARKER 

et al., 1989; BERKER et al., 1990; BARKER et al., 2002; BARKER, 2006). 

Da mesma forma, em animais domésticos, como ovinos e suínos, tem sido 

demonstrado que o baixo peso ao nascer tem efeitos negativos sobre o crescimento 

pós-natal e a produtividade (BELL, 1992). Baseado nessas assertivas, podemos 

inferir que mudanças adversas na fisiologia e no metabolismo do potro à longo 
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prazo, em decorrência de um ambiente intrauterino inadequado, pode levar a um 

desempenho atlético abaixo do esperado na vida adulta.  

Na indústria de cavalos atletas, muitas vezes a matriz inicia sua vida reprodutiva 

após encerrar a carreira esportiva, e essas fêmeas são mantidas no plantel até o 

final da sua vida. Dessa forma, o conhecimento das mudanças na estrutura e função 

da placenta que são influenciadas pela idade e paridade materna, e por sua vez 

possam refletir no desenvolvimento e crescimento do feto, são de grande 

importância para uma melhor seleção e manejo das matrizes e/ou receptoras que 

irão gerar o produto.  

Com base nas informações obtidas, empregamos a análise estereológica em 

diferentes regiões da membrana corioalantóide a termo de éguas para determinar a 

influência da idade e paridade materna namacro e microestrutura dos 

compartimentos individuais da placenta que possam influenciar na eficiência e 

consequentemente o desenvolvimento e o crescimento fetal.  
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6 MATERIAL E MÉTODOS 

 

6.1 POPULAÇÃO ANALISADA 

 

 

O presente estudo foi conduzido no período de março de 2011 a março de 

2013, monitorando-se 40 éguas prenhes e seus respectivos potros, totalizando 20 

potros da raça Mangalarga Paulista (MP) e 20 potros da raça Brasileiro de Hipismo 

(BH). Os animais eram provenientes de dois haras localizados no estado de São 

Paulo.  

Trinta e duas fêmeas estavam alocadas no haras 1, localizado no município 

de Piracaia (latitude -23°05’26”, longitude -46°39’42”), com um sistema de manejo à 

campo ou semi-estabulado. A alimentação desses animais era baseada em 2% de 

concentrado/dia (ração comercial), piquetes com pastagem de coast cross e tifton e 

sal mineral ad libitum.  

Oito éguas estavam alocadas no haras 2, localizado no município de Biritiba 

Mirim (latitude -23°60’17”,  longitude -46°06’10”), em um sistema de manejo 

exclusivamente à campo. A alimentação desses animais era baseada em 4% de 

concentrado/dia (ração comercial e aveia), piquetes com pastagem de coast cross e 

tifton e sal mineral ad libitum.  

Do total de gestações acompanhadas, 17 eram próprias (matrizes) e 23 

oriundas de transferência de embriões, distribuídas em: 45% das éguas da raça 

Mangalarga Paulista, 28 % da raça Brasileiro de Hipismo, 15% da raça Lusitana e 

12% sem raça definida. Todas as fêmeas foram submetidas a exame ultrassográfico 

do trato reprodutivo, estavam em atividade reprodutiva constante e não 

apresentavam histórico de subfertilidade. 

Dos partos acompanhados, ocorreu um descolamento precoce do 

corioalantóide (red bag) resultando em um parto prematuro com feto morto aos 331 

dias de gestação (animal 27), e um abortamento aos 8 meses de gestação, (animal 

40). Nesse último caso não foi relizada avaliação do tecido placentário.  

As condições para a utilização destes animais vão ao encontro das 

normativas éticas do emprego de animais em experimentos avaliadas pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade de São Paulo. 
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6.2 COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

 

Os animais foram categorizados em grupos de acordo com: 

 

- Idade materna: Id1= 4 a 8 anos (n= 15); Id2= 9 a 12 anos (n= 15) e Id3= ≥ 13 

anos (n= 10). 

- Paridade materna: Par1= nulíparas (n= 12); Par2= 1 a 3 partos (n= 18) e 

Par3: 4 a 8 partos (n= 10). 

 

O grupo Par 1, embora nulíparas, era constituído principalmente por animais 

adultos com idade intermediária (média: 7,57±0,64 anos). 

As fêmeas 1 e 21, dos grupos Id2 e Par2, e a fêmea 2, categorizada como Id3 

e Par3, apresentavam histórico de abortamento nas estações reprodutivas 

anteriores,  porém mantiveram a gestação a termo neste estudo. Já as amostras 19 

e 23, pertencentes aos grupos Id3 e Par3, apresentavam cistos endometriais 

uterinos avaliados ao ultrassom. 

 

6.3 COLETA DE DADOS E AMOSTRAS 

 

 

Parâmetros maternos e neonatais 

 

Dados como idade, data da inseminação artificial e da ovulação, duração da 

gestação, e número de partos foram obtidos das fichas reprodutivas de cada fêmea. 

Todos os partos acompanhados foram a campo e anotou-se a duração da gestação, 

o horário do parto, o sexo do potro e o tempo de delivramento dos anexos fetais. 

Mensurações da altura, do perímetro torácico e do peso das éguas e de seus 

produtos foram realizadas utilizando hipômetro e fita métrica, no dia do parto. 
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Amostras da membrana corioalantóide 

 

 

Os anexos fetais foram recolhidos imediatamente após o delivramento para a 

aferição do peso total (kg) e peso do corioalantóide (kg) em balança convencional, 

além do aspecto, integridade e coloração. O comprimento do cordão umbilical (cm) 

foi medido por meio de fita métrica. 

Após a avaliação macroscópica, as placentas foram dispostas sobre uma 

superfície plana, convencionalmente formando a letra ”F” (ASHBURY; LEBLANC, 

1993), e fotografadas com escala para posteriores aferições de sua área de 

superfície. Para isso, foi mensurada uma distância vertical com auxílio da fita métrica 

(cm), considerando dois pontos: a base do corpo uterino até a ponta do corno 

gravídico e uma distância horizontal, considerando dois pontos: a base do corpo 

uterino até a região da estrela cervical.  

Foram coletados em duplicata fragmentos de 3 (três) cm2 do tecido 

corioalantóide, nas regiões correspondentes ao corpo uterino (CP), corno uterino 

gestante (CG) e corno uterino contralateral (CnG) em distâncias pré-definidas por 

meio de fita métrica (cm) (Figura 1 ). Para a coleta do fragmento do CP, foi 

considerada uma distância de 20 cm a partir da bifurcação uterina; para os 

fragmentos do CG e do CnG, foi considerada uma distância de 20 cm a partir do 

ápice do respectivo corno. 

Os cortes foram fixados por imersão em formol a 10% e armazenados em 

etanol a 70%, à temperatura ambiente. As membranas corioalantóides foram 

amostradas utilizando-se um método randômico sistemático e uniforme em multi-

estágios [systematic uniform random (SUR) design], proporcionando a mesma 

oportunidade para todo material ser selecionado (MAYHEW et al., 2008). 

Os fragmentos de tecido de cada região placentária foram processados e 

incluídos em parafina de forma que cortes perpendiculares (cortes verticais) à 

superfície coriônica (plano horizontal) fossem obtidos, de acordo com Howard; Reed 

(2005) e Mayhew (2008).  

Posteriormente, os blocos foram cortados com auxílio de um micrótomo 

rotativo, e a cada série de cinco cortes com espessura de cinco micrometros (µm) 

cada, foi selecionado aleatoriamente um destes cortes e corados segundo método 

padrão de Hematoxilina & Eosina (HE). 
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Para obtenção de dados de peso e volume das diferentes regiões placentárias, 

necessários para o cálculo da densidade microcotilenodária, coletaram-se 

fragmentos 4x4 cm com auxílio de fita métrica, das regiões correspondentes ao CP, 

CG e CnG, nas distâncias previamente descritas. Cada um dos fragmentos e o pool 

(somatório dos três fragmentos) foram pesados em balança digital (Diamond A04®) 

e posteriormente depositados em uma proveta contendo 150 mL de água para 

observação do deslocamento de líquido e obtenção do volume. 

Foram considerados os macros compartimentos (Figuras 1 e 2 ), as regiões da 

membrana corioalantóide (CP, CG e CnG) que foram  analisadas por um sistema 

teste de pontos inserido em uma imagem macroscópica. Já os micros 

compartimentos (Figura 3 ), foram obtidos das mesmas regiões da membrana 

corioalantóide (CP, CG e CnG), porém avaliados por um sistema teste de pontos 

inserido em uma imagem microscópica de lâminas histológicas. 

 

Figura 1 - Representação gráfica dos macros compartimentos placentários (Estrela Cervical: E; Corpo 
Uterino: CP; Corno Uterino Gestante: CG; Corno Uterino não Gestante: CnG) da membrana 
corioalantóide a termo de éguas 

 

 

  

Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014) 
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6.4 ANÁLISE ESTEREOLÓGICA 

 

 

A análise estereológica foi realizada ao microscópio óptico (ZeissAxioLab A1, 

Zeiss, Brasil) com auxílio do software Zen Lite 2012® (Zeiss, Brasil) para obtenção 

das micrografias e do software Image J® (http://rsb.info.nih.gov/ij/) para a realização 

das contagens e geração dos sistemas teste.  

Objetivou-se estimar a composição volumétrica dos diferentes 

compartimentos da membrana corioalantóide juntamente com as áreas de superfície 

de contato materno-fetal. A análise estereológica foi adaptada segundo o método 

descrito por Allen et al. (2002) e Veras et al. (2008). 

 

 

6.4.1 Volume total da membrana corioalantóide 

 

O volume total (VT) da membrana corioalantóide (Vplac, cm³) foi obtido 

dividindo-se o peso da membrana corioalantóide (g) pela densidade específica do 

tecido (D1, g/cm³). Como para a maioria das amostras, o cálculo da densidade dos 

fragmentos da membrana corioalantóide resultou em valores de densidade muito 

próximos ao de tecidos menos densos, neste estudo foi considerada a densidade de 

1,05g/cm³, conforme padronizado por Mayhew et al. (2003). 

 

 

6.4.2 Volume total das regiões placentárias 

 

 

Os volumes das zonas placentárias: Corno Gestante (CG), Corno não 

Gestante (CnG) e Corpo Uterino (CP) foram determinados pelo método da contagem 

de pontos como descrito por Howard e Reed (2005). Neste método, um sistema 

teste de pontos foi aplicado sobre a membrana corioalantóide, os pontos incidentes 
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sobre cada uma das regiões foram contados e aplicando-se a fórmula (a) a seguir, 

as frações de volume de cada área foram obtidas: 

 

(a) Vv area=  ∑pt area/ ∑ptplac 

 

Onde ∑ptarea é a soma de todos os pontos incidentes sobre a região de 

interesse e ∑ptplac é a somatória de todos os pontos incidentes sobre a membrana 

corioalantóide (Figura 2 ). 

O volume total de cada região foi obtido multiplicando-se a fração de volume 

de cada zona pelo volume total da membrana corioalantóide (b): 

 

(b) Varea= VvareaxVplac 

 

Figura 2 - Mensuração do volume das macros regiões (Estrela Cervical: E; Corpo Uterino: CP; Corno 
Uterino Gestante: CG; Corno Uterino não Gestante: CnG) da membrana corioalantóide a 
termo de égua com o auxílio do software Image J® 

 

 

 

  

Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014) 
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6.4.3 Composição volumétrica dos compartimentos teciduais da membrana 

corioalantóide nas diferentes regiões placentárias  

 

Para se estimar os volumes do corio, dos microcotilédones, do mesoderma 

alantoideano e dos vasos alantoideanos de cada região placentária, os cortes foram 

fotografados utilizando-se uma objetiva de pequeno aumento (2X) ao microscópio 

óptico com câmera acoplada. Cinco campos para cada região placentária da 

membrana corioalantóide foram analisados.  

A fração de volume (Vv) de cada compartimento da membrana corioalantóide 

[corio (C), microcotilédone (M), mesoderma alantoideano (Ma) e vasos 

alantoideanos (V)] foi estimada pelo método de contagem de pontos (HOWARD; 

REED, 2005). Um sistema teste de área associada a cada ponto de 100 mm² foi 

sobreposto nos cortes orientados verticalmente (Figura 3 ). Os pontos incidentes 

sobre os diferentes compartimentos placentários (Pcomp) e sobre a membrana 

corioalantóide como um todo (Pplac), foram contados e a fração de volume (VV) dos 

compartimentos estimados usando-se a seguinte equação (c):  

 

(c) VVcomp = ΣPcomp/ΣPplac 

 

Onde ΣPcomp e ΣPplac são a soma de todos pontos em todos os campos e cortes 

de cada membrana corioalantóide.  

Subsequentemente, o volume total de cada região da membrana 

corioalantóide (Vzona) foi estimado multiplicando-se a fração de volume (VV) pelo 

volume da zona da membrana corioalantóide correspondente (Vplac) segundo a 

fórmula (d):  

 

(d) Est Vzona = VV x Vplac 
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Figura 3 - Micros compartimentos da membrana corioalantóide a termo de éguas. Estimativa do 
microcotilédone (M), corio (C), mesoderma alantoideano (Ma) e vasos alantoideanos (V) 
da região do CG. Geração de sistemas teste com o auxílio do softwareImage J®. 
Coloração HE. Aumento 2x 

 

 

 

 

6.4.4 Densidade, altura e largura dos microcotilédones 

 

 

A largura da base (Figura 4 ) e a altura (Figura 5 ) dos microcotilédones foram 

obtidas por meio de mensuração direta na micrografia obtida em objetiva de 

pequeno aumento (2X), com auxílio do software Image J®.  

A densidade microcotiledonária foi estimada pelo número de microcotilédones 

presentes em uma determinada unidade de comprimento da membrana 

corioalantóide, conforme Figura 6 . 

 

 

 

Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 
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Figura 4 - Mensuração da largura da base dos microcotilédones (a) na região do CnG da membrana 
corioalantóide a termo de égua, com auxílio do softwareImage J®. Coloração HE. 
Aumento 2x 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Mensuração da altura dos microcotiledones (b) da região do CnG da membrana 
corioalantóide a termo de égua, com auxílio do softwareImage J®. Coloração HE. 
Aumento 2x 

 

 

Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 

Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 
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Figura 6 - Mensuração do número de microcotilédones (1, 2, 3, 4, 5) por unidade de comprimento 
(linha vermelha) na região do CnG da membrana corioalantóide a termo de égua,  com 
auxílio do software Image J®. Coloração HE. Aumento 2x 

 

 

 

 

6.4.5 Composição tecidual dos microvilos da membrana corioalantóide nas 

diferentes regiões placentárias 

 

A análise da composição tecidual dos microvilos em cada região da 

membrana corioalantóide foi realizada igualmente pelo método de contagem de 

pontos. O objetivo desta avaliação foi verificar diferenças quanto ao volume de 

capilares fetais, de mesênquima (mesoderma alantoideano) e de trofoblasto nas 

amostras estudadas. Para tanto, foram obtidas 15 micrografias de campos aleatórios 

de cada região estudada, com objetiva de grande aumento (40x), totalizando 45 

imagens por amostra. 

Da mesma forma como descrito anteriormente, um sistema teste de área 

associado a cada ponto de 100 µm² foi sobreposto nos cortes e os pontos incidentes 

sobre os diferentes tecidos (Ptec) e sobre os microvilos como um todo (Pmvl) 

Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 
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(Figura 7 ), foram contados e a fração de volume (VV) dos tecidos estimados 

usando-se a seguinte equação (e):  

(e) VVtec = ΣPtec/ΣPmvl 

Onde ΣPtec e ΣPmvl são a soma de todos os pontos em todos os campos e cortes 

de cada membrana corioalantóide.  

Subsequentemente, o volume total de cada compartimento tecidual dos 

microvilos (Vtec) foi estimado multiplicando-se a fração de volume pelo volume total 

dos microcotilédones nas diferentes zonas placentárias (VM) segundo a fórmula (f):  

 

(f) Vtec = VVtec x VM 

 

Figura 7 - Estimativa da composição tecidual dos microvilos na membrana corioalantóide a termo de 
égua, com auxílio do softwareImage J®. Capilares fetais (a), trofoblasto (b) e mesênquima 
(c). Coloração HE. Aumento 40x 

 

 

 

  

Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 
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6.4.6 Área de superfície de contato materno fetal 

 

 

As densidades de superfície de contato materno fetal foram obtidas utilizando-

se um sistema teste de arcos ciclóides sobreposto em 20 campos aleatórios de cada 

região placentária, totalizando 60 micrografias de cada membrana corioalantóide. Os 

cortes foram fotografados com objetiva de médio aumento (10x), de modo que seu 

eixo vertical correspondesse com a direção vertical dos cortes de tecido determinada 

pela superfície coriônica (BADDELEY; GUNDERSEN; CRUZ-ORIVE, 1986; COAN et 

al., 2008) (Figura 8 ). 

As intersecções entre os arcos testes e os limites dos vilos foram contados e 

somados em todos os campos, para cada região de cada membrana corioalantóide. 

A equação (g) que se segue foi usada para se estimar a densidade de superfície 

(SV) da membrana corioalantóide: 

 

(g) Est SV = 2 x ΣIsurf / (lp x ΣPM) 

 

Onde ΣIsurf é o número total de intersecções entre os arcos ciclóides e a 

superfície do compartimento, lp é o comprimento da linha teste (42.4 µm na escala 

da imagem) associada a cada ponto e ΣPM é o número total de pontos que incidem 

sobre o compartimento de referência.  

As áreas de superfície absolutas (Ssurf) foram obtidas multiplicando-se a 

densidade de superfície (SV) pelo volume dos microcotilédones (soma dos volumes 

totais nas diferentes zonas placentárias) da segundo a equação (h):  

 

(h) Est Ssurf = SV x VM 
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Figura 8 -  Contagem das intersecções entre os arcos cicloides e os vilos placentários, para 
estimativa da área de superfície dos vilos na membrana corioalantóide a termo de égua. 
Geração de sistemas teste com auxílio do software image J®. Coloração HE. Aumento 
10 

 

 

  

 

6.4.7 Eficiência placentária  

 

 

Para estimar a eficiência placentária foi utilizado o cálculo: Peso do potro ao 

nascimento / área de superfície total dos vilos placentários (Stot), e o resultado 

expresso em kg/ m2. 

 

  

Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 
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6.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

O delineamento do trabalho consistiu em um estudo analítico, observacional e 

prospectivo.  

Através do aplicativo Guided Data Analisys, os dados foram testados quanto à 

normalidade dos resíduos (distribuição normal) e homogeneidade das variâncias. 

Caso não obedecessem a estas premissas, foram transformados (logaritmo na base 

10 - Log10X; Raiz quadrada - RQ X; Quadrado - X2) e se a normalidade não fosse 

obtida, empregava-se, então, o procedimento NPAR1WAY de análise de variância 

não paramétrica. Na avaliação do efeito do tempo e do tratamento nas variáveis 

respostas, foram utilizados os testes LSD (Least Significant Difference; comparações 

múltiplas) e o teste de Wilcoxon para variáveis paramétricas e não paramétricas, 

respectivamente.  

Para descrição dos resultados, foram empregadas as médias e seus 

respectivos erros padrões (média ± erro padrão da média) dos dados originais.  

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

5%, isto é, para um nível de significância menor que 0,05, considerou-se que 

ocorreram diferenças estatísticas entre os grupos estudados.  

A regressão linear foi utilizada para calcular a relação entre as variáveis 

independentes (idade / número de partos) e as variáveis dependentes estudadas 

(peso da placenta total, comprimento do cordão umbilical, tempo de gestação, e 

peso, altura e perímetro torácico do potro ao nascimento).  
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7 RESULTADOS 

 

7.1 INFLUÊNCIA DA IDADE MATERNA 

 

 

Fêmeas do grupo Id3 apresentaram um maior numero de partos (5,00±0,64) 

quando comparadas ao Id1 (0,68±0,25) e ao Id2 (2,50±0,43). Éguas mais novas 

apresentaram menor peso (482,76±16,17) e menor perímetro torácico (182,27±2,47) 

em relação ao grupo Id2 (540,88±15,16 e 190,75±1,92) e ao Id3 (533,55±17,62 e 

191,38±2,33). O tempo de gestação não foi influenciado pela idade materna (Tabela 

1). 

Na análise de regressão linear, foi encontrada uma associação entre a idade 

materna, o peso total da placenta, o comprimento do cordão umbilical e a biometria 

do potro, sendo que para cada ano extra, o peso da placenta (p=0,05), o 

comprimento do cordão umbilical (p=0,01), e o peso (p=0,002), a altura (p=0,006), e 

a circunferência torácica (p=0,001) do recém-nascido tiveram um incremento na 

ordem de 0,05kg, 1,61 cm, 0,81 kg, 1,22 cm, 0,6cm, respectivamente. 

 

Tabela 1 - Media ± erro padrão das variáveis das éguas: número de partos, biometria e tempo de 
gestação, de acordo com a idade materna. Dados obtidos na estação de parição de 2011 
a 2013 - São Paulo 

Variável Id1 Id2 Id3 

Número de partos 0,68±0,25c 2,50±0,43b 5,00±0,64a 

Peso materno (kg) 482,76±16,17b 540,88±15,16a 533,55±17,62a 

Perímetro torácico materno (cm) 182,27±2,47b 190,75±1,92a 191,38±2,33a 

Altura materna (cm) 155,23±1,92 157,93±1,44 141,84±17,64 

Tempo de gestação (dias) 346,0±5,37 335,33±2,28 332,77±7,64 

 

 

Os potros nascidos de éguas mais novas (Id1) foram mais leves ao 

nascimento (40,5±1,21) em comparação aos demais grupos, porém o Id2 

Id1: 4 a 8 anos; Id2: 9 a 12 anos; Id3: ≥ 13 anos.  
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 
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(46,8±2,15) e o Id3 (46,3±3,07) não diferiram estatisticamente entre si (Figura 9 ). 

Enquanto, éguas com idade mais avançada pariram produtos mais altos (Id3: 

104,12±0,98) e com maior circunferência torácica ao nascimento (Id3: 83,87±1,15), 

quando comparados ao Id1 (92,15±2,78 e 77,55±1,05, respectivamente) (Figuras 10 

e 11). 

Figura 9 - Peso de potros (média ± erro padrão) das raças Mangalarga Paulista e Brasileiro de 
Hipismo ao nascimento (D0), de acordo com a idade materna (Id1: 4 a 8 anos; Id2: 9 a 12 
anos; Id3: ≥ 13 anos). Dados obtidos durante as estações de parição de 2011 a 2013 - 
São Paulo 

 

 

 

Figura 10 – Perímetro torácico de potros (média ± erro padrão) das raças Mangalarga Paulista e 
Brasileiro de Hipismo ao nascimento (D0), de acordo com a idade materna (Id1: 4 a 8 
anos; Id2: 9 a 12 anos; Id3: ≥ 13 anos). Dados obtidos durante as estações de parição de 
2011 a 2013 - São Paulo 
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Letras diferentes nas barras indicam diferença estatística (p< 0,05). 
Fonte: (MEIRELLES, M. G. 2014). 

Letras diferentes nas barras indicam diferença estatística (p< 0,05). 
Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 



87 
 

Figura 11 - Altura de potros (média ± erro padrão) das raças Mangalarga Paulista e Brasileiro de 
Hipismo ao nascimento (D0), de acordo com a idade materna (Id1: 4 a 8 anos; Id2: 9 a 
12 anos; Id3: ≥ 13 anos). Dados obtidos durante as estações de parição de 2011 a 2013 
- São Paulo 

 

 

 

 

Não foi observada diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

quando avaliada a composição volumétrica dos macros compartimentos da 

membrana corioalantóide nas diferentes regiões placentárias. 

Na análise morfométrica dos micros compartimentos, éguas mais novas (Id1) 

apresentaram uma menor porcentagem de vilos placentários no CP (0,29±0,04), e 

menor volume total de mesênquima na composição dos vilos placentários do CP 

(135,1±23,94), quando comparado ao Id2 (17,4±1,53; 0,42±0,03 e 244,07±27,13, 

respectivamente) (Figuras 12 e 13 ). Assim como obtiveram um menor volume total 

de vilos placentários na microrregião do CP (Id1: 449,27±82,18) em comparação aos 

demais grupos (Id2: 752,69±90,45 e Id3: 802,9±141,36) (Figura 14) . 
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Letras diferentes nas barras indicam diferença estatística (p< 0,05). 
Fonte: MEIRELLES, M.G. (2014). 
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Figura 12 -  Porcentagem de vilos placentários (média ± erro padrão) que constituem o micro 
compartimento do Corpo Uterino (CP) na membrana corioalantóide a termo das éguas, 
de acordo com a idade materna (Id1: 4 a 8 anos; Id2: 9 a 12 anos; Id3: ≥ 13 anos). 
Dados obtidos durante as estações de parição de 2011 a 2013 

 

 

 

  

 

 

Figura 13 -  Volume Total (VT) de mesoderma alantoideano (média ± erro padrão) na composição 
dos vilos placentários do micro compartimento do Corpo Uterino (CP) na membrana 
corioalantóide a termo das éguas, de acordo com a idade materna (Id1: 4 a 8 anos; Id2: 
9 a 12 anos; Id3: ≥ 13 anos). Dados obtidos durante a estação de parição de 2011 a 
2013 
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Letras diferentes nas barras indicam diferença estatística (p< 0,05). 
Fonte: (MEIRELLES, M.G., 2014). 
 

Letras diferentes nas barras indicam diferença estatística (p< 0,05). 
Fonte: (MEIRELLES, M.G., 2014). 
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Figura 14 - Volume Total (VT) de vilos  placentários (média ± erro padrão) no micro compartimento 
do Corpo Uterino (CP) na membrana corioalantóide a termo das éguas, de acordo com a 
idade materna (Id1: 4 a 8 anos; Id2: 9 a 12 anos; Id3: ≥ 13 anos). Dados obtidos durante 
a estação de parição de 2011 a 2013 

 

 

 

 

 

Foi observado um maior volume total de vasos alantoideanos nas 

microrregiões placentárias avaliadas, bem como um maior volume total de vasos 

alantoideanos que compõem o micro compartimento correspondente ao CP nas 

éguas com idade mais avançada (Id3: 335,37±66,53 e 242,56±62,7), em relação aos 

demais grupos (Id1: 188,86±42,04 e 122,07±37,42; Id2: 199,44±21,87 e 

107,91±15,24) (Figura 15 ). 

Fêmeas com idade mais avançada (Id3) apresentaram microcotilédones mais 

longos (245,33±18,88) na zona placentária representada pelo CP, em comparação 

ao grupo de fêmeas mais jovens (Id1: 184,78±17,53) (Figura 16 ). Já a densidade 

total de superfície dos vilos placentários na microrregião do CG foi maior no grupo 

Id2 (61,54±3,55), em comparação ao Id1 (55,54±1,76) e ao Id3 (55,04±1,69) (Figura 

17). 
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Letras diferentes nas barras indicam diferença estatística (p< 0,05). 
Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 
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Figura 15 -  Volume Total (VT) de vasos alantoideanos (média ± erro padrão) nas microrregiões 
placentárias, e o Volume Total (VT) de vasos alantoideanos (média ± erro padrão) que 
constituem o micro compartimento do Corpo Uterino (CP) na membrana corioalantóide a 
termo das éguas, de acordo com a idade materna (Id1: 4 a 8 anos; Id2: 9 a 12 anos; Id3: 
≥ 13 anos). Dados obtidos durante as estações de parição de 2011 a 2013 - São Paulo 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Altura dos microcotilédones (média ± erro padrão) presentes no micro compartimento do 
Corpo Uterino (CP) na membrana corioalantóide a termo das éguas, de acordo com a 
idade materna (Id1: 4 a 8 anos; Id2: 9 a 12 anos; Id3: ≥ 13 anos). Dados obtidos durante 
as estações de 2011 a 2013 - São Paulo 
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Letras diferentes nas barras indicam diferença estatística (p< 0,05). 
Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 

Letras diferentes nas barras indicam diferença estatística (p< 0,05). 
Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 
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Figura 17 - Densidade total de superfície dos vilos placentários - cm2 (média ± erro padrão)  no micro 
compartimento do Corno Uterino Gestante (CG) na membrana corioalantóide a termo 
das éguas, de acordo com a idade materna (Id1: 4 a 8 anos; Id2: 9 a 12 anos; Id3: ≥ 13 
anos). Dados obtidos durante as estações de parição de 2011 a 2013 - São Paulo 

 

 

 

 

Não foi observada diferença estatística (p>0,05) quanto à eficiência 

placentária obtida por meio da razão entre o peso do potro ao nascimento por área 

de placenta (kg/m2) entre os grupos estudados (Tabela 2 ). 

 

 

Tabela 2 -  Média, desvio padrão e erro padrão da média da eficiência placentária (razão peso do 
potro ao nascimento por área de placenta - kg/m2) da membrana corioalantóide a termo de 
éguas, de acordo com a idade materna. Dados obtidos na estação de parição de 2011 a 
2013 - São Paulo 

Grupo n Média Desvio Padrão Erro Padrão 

Id1 (4 a 8 anos) 13 1,89a 0,28 0,07 

Id2 (9 a 12 anos) 15 1,60a 0,62 0,16 

Id3 (≥ 13 anos) 9 1,72a 0,45 0,16 
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Letras diferentes nas barras indicam diferença estatística (p< 0,05). 
Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 

Letras iguais na mesma coluna indicam que não houve diferença estatística (p> 0,05). 
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7.2 INFLUÊNCIA DA PARIDADE MATERNA 

 

Éguas que pariram um número maior de potros (Par3) tinham idade mais 

avançada (13,4±1,24) quando comparado aos demais grupos (Par1: 7,57±0,64 e 

Par2: 9,37±0,96). A biometria materna e o tempo de gestação não foram 

influenciados pelo número de partos (Tabela 3 ). 

 

Tabela 3 - Média ± erro padrão das variáveis das éguas: idade, número de partos, biometria e tempo 
de gestação, de acordo com a paridade materna. Dados obtidos na estação de parição de 
2011 a 2013 - São Paulo 

Variável Par1 Par2 Par3 

Idade (anos) 7,57±0,64b 9,37±0,96ab 13,4±1,24a 

Peso materno (kg) 499,33±±21,22 534,29±12,33 514,37±22,32 

Perímetro torácico materno (cm) 184,59±3,08 189,87±1,55 188,81±3,41 

Altura materna (cm) 156,83±2,36 157,47±0,94 138,07±19,68 

Tempo de gestação (dias) 343,33±6,04 338,70±2,22 330,62±8,49 

 

 

 

Potros nascidos das fêmeas do grupo Par2 foram mais pesados (48,1±1,76) 

quando comparados ao Par1 (39,15±1,12) (Figura 18 ). Em contrapartida, as éguas 

do Par3pariram produtos mais altos (103,5±1,11) com relação ao Par1 (93,16±1,95) 

(Figura 19 ). 

O número de partos influenciou positivamente o perímetro torácico do potro 

ao nascimento (Par1: 76,39±0,89; Par2: 82,33±1,29; Par3: 82,66±1,08), (Figura 20 ). 

No entanto, não foram obtidas diferenças significativas quando se compararam 

essas medidas entre os animais dos grupos Par2 e Par3. 

 

 

  

Par1: nulíparas; Par2: 1 a 3 partos; Par3: ≥ 4 partos.  
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 
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Figura 18 - Peso de potros (média ± erro padrão) das raças Mangalarga Paulista e Brasileiro de 
Hipismo ao nascimento, de acordo com a paridade materna (Par1: nulíparas; Par2: 1 a 3 
partos; Par3: ≥ 4 partos). Dados obtidos durante as estações de parição de 2011 a 2013 
- São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Altura de potros (média ± erro padrão) das raças Mangalarga Paulista e Brasileiro de 
Hipismo ao nascimento, de acordo com a paridade materna (Par1: nulíparas; Par2: 1 a 3 
partos; Par3: ≥ 4 partos). Dados obtidos durante as estações de parição de 2011 a 2013 
- São Paulo 
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Letras diferentes nas barras indicam diferença estatística (p< 0,05). 
Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 

Letras diferentes nas barras indicam diferença estatística (p< 0,05). 
Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 
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Figura 20 -  Perímetro torácico (média ± erro padrão) de potros das raças Mangalarga Paulista e 
Brasileiro de Hipismo ao nascimento, de acordo com a paridade materna (Par1: 
nulíparas; Par2: 1 a 3 partos; Par3: ≥ 4 partos). Dados obtidos durante as estações de 
2011 a 2013 - São Paulo 

 

 

 

 

 

Éguas do grupo Par3 (5,20±0,28) apresentaram anexos fetais totais mais 

pesados em comparação ao Par1 (4,57±0,18), sem diferir significativamente do Par2 

(4,91±0,16) (Figura 21 ). Quando mensurada separadamente a massa da membrana 

corioalantóide não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos. 

 

 
Figura 21 - Peso total da placenta (média ± erro padrão) das éguas de acordo com o número de 

partos (Par1: nulíparas; Par2: 1 a 3 partos; Par3: ≥ 4 partos). Dados obtidos durante as 
estações de parição de 2011 a 2013 - São Paulo 
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Letras diferentes nas barras indicam diferença estatística (p< 0,05). 
Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 

Letras diferentes nas barras indicam diferença estatística (p< 0,05). 
Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 
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Na análise dos macros compartimentos, fêmeas pluríparas apresentaram uma 

maior porcentagem com relação à fração de volume correspondente a região do CP 

(Par2: 0,52±0,01; Par3: 0,52±0,01), quando comparadas às fêmeas nulíparas (Par1: 

0,44±0,02, respectivamente). Já o grupo Par3 (0,12±0,01) apresentou uma menor 

porcentagem da fração de volume correspondente ao CnG, em relação ao Par1 

(0,18±0,01), sem diferir significativamente do Par2 (0,14±0,01) (Figura 22 ). Quando 

realizada a conversão dos volumes relativos em volumes absolutos, às diferenças 

estatísticas deixam de ser significativas. 

 

Figura 22 - Porcentagem de volume dos macros compartimentos (média ± erro padrão) 
representados pelo Corpo Uterino (CP) e Corno Uterino não Gestante (CnG) na 
membrana corioalantóide a termo das éguas, de acordo com o número de partos (Par1: 
nulíparas; Par2: 1 a 3 partos; Par3: ≥ 4 partos). Dados obtidos durante as estações de 
parição de 2011 a 2013 - São Paulo 

 

 

 

 

 

 

Na análise morfométrica dos micros compartimentos, foi observado no grupo 

Par2 um maior volume total de vilos placentários no CP (798,63±78,73) em 

comparação ao grupo de éguas nulíparas (Par1: 452,91±86,13 e 141,16±24,92, 

respectivamente) (Figura 23 ). Em contrapartida éguas nulíparas obtiveram um maior 

volume total de trofoblasto na composição dos vilos placentários na região do CnG 

(Par1: 221,91±28,01) em comparação ao grupo de éguas que pariu um número 

maior de potros (Par3: 138,98±37,97) (Figura 24 ).  
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Letras diferentes nas barras indicam diferença estatística (p< 0,05). 
Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 
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Figura 23 - Volume Total (VT) de vilos placentários (média ± erro padrão) nos micros compartimentos 
representados pelo Corpo Uterino (CP), Corno Uterino Gestante (CG) e Corno Uterino 
não Gestante (CnG) na membrana corioalantóide a termo das éguas, de acordo com o 
número de partos (Par1: nulíparas; Par2: 1 a 3 partos; Par3: ≥ 4 partos). Dados obtidos 
durante as estações de parição de 2011 a 2013 - São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 -  Volume Total (VT) de trofoblasto (média ± erro padrão) na composição dos vilos 
placentários do Corno Uterino não Gestante (CnG), Corno Uterino Gestante (CG) e 
Corpo Uterino (CP) na membrana corioalantóide a termo das éguas, de acordo com o 
número de partos (Par1: nulíparas; Par2: 1 a 3 partos; Par3: ≥ 4 partos). Dados obtidos 
durante as estações de parição de 2011 a 2013 - São Paulo 
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Letras diferentes nas barras indicam diferença estatística (p< 0,05). 
Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 
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Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 
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Éguas do grupo Par2 apresentaram maior comprimento na base dos 

microcotilédones presentes na microrregião do CP (74,29±5,03) em relação ao Par1 

(G1: 57,9±3,73), enquanto no grupo Par3, foram constatados microcotiledones mais 

largos na base no CnG (75,39±3,5) comparado ao grupo Pa1 (59,36±3,98) (Figura 

25). 

 

Figura 25 - Largura média da base dos microcotilédones (média ± erro padrão) nos micros 
compartimentos Corpo Uterino (CP) e Corno Uterino não Gestante (CnG) da membrana 
corioalantóide a termo das éguas, de acordo com o número de partos (Par1: nulíparas; 
Par2: 1 a 3 partos; Par3: ≥ 4 partos). Dados obtidos durante as estações de parição de 
2011 a 2013 - São Paulo 

 

 

 

 

 

Não foi observada diferença estatística (p>0,05) quanto à eficiência 

placentária obtida por meio da razão entre o peso do potro ao nascimento por área 

de placenta (kg/m2) entre os grupos estudados (Tabela 4 ). 

 

Tabela 4 - Média, desvio padrão e erro padrão da média da eficiência placentária (razão peso do 
potro ao nascimento por área de placenta - kg/m2) da membrana corioalantóide a termo de 
éguas, de acordo com a paridade materna. Dados obtidos na estação de parição de 2011 
a 2013 - São Paulo 

Grupo n Média Desvio Padrão Erro Padrão 

Par1 (nulíparas) 12 1,86a 0,31 0,09 

Par2 (1 a 3 partos) 17 1,76a 0,41 0,1 

Par3 (≥ 4 partos) 8 1,43a 0,79 0,3 
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Letras diferentes nas barras indicam diferença estatística (p< 0,05). 
Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 

Letras iguais na mesma coluna indicam que não houve diferença estatística (p> 0,05). 
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8 DISCUSSÃO 

 

 

Com a proposta de determinar a influência da idade e paridade materna na 

morfologia placentária e por sua vez relacionar com o peso, a altura e o perímetro 

torácico do potro ao nascimento, buscamos por meio do estudo estereológico, uma 

avaliação em três dimensões de volume das diferentes macro e microrregiões 

placentárias, a fim de estabelecer relações não determinadas com a histologia 

convencional em duas dimensões. 

Foi observado que a idade materna influenciou a biometria dos potros ao 

nascimento, sendo que éguas mais jovens (Id1) pariram produtos mais leves, 

menores e com menor circunferência torácica.  Diferente do esperado, o grupo de 

éguas com idade mais avançada (Id3) obtiveram os potros maiores e com maior 

circunferência torácica, e o peso desses não diferiu estatisticamente dos potros do 

Id2. 

Na literatura, é descrito que alterações endometriais degenerativas 

associadas a idade na égua podem limitar a placentação por meio da redução da 

área efetiva de contato materno-fetal, induzindo ao retardo do crescimento fetal 

intrauterino (RCIU) (KENNY, 1993). Bracher, Mathias e Allen (1996) demonstraram 

atrasos e anormalidades no desenvolvimento dos microcotilédones, resultando em 

menor ganho de peso do feto, ocasionado por vilosidades coriônicas mais 

espaçadas e curtas na região do corioalantóide que estava justaposta às áreas de 

degeneração endometrial de éguas mais velhas. 

No presente estudo, observamos um maior volume total de vasos 

alantoideanos nas microrregiões placentárias estudadas, e um maior volume total de 

vasos alantoideanos na microrregião do CP, nas éguas com idade mais avançada 

em comparação aos demais grupos. A neovascularização placentária é um processo 

fisiológico caracterizado pelo aumento inicial da vasculatura pela angiogênese 

(desenvolvimento de novos vasos a partir de vasos pré-existentes no lado materno) 

e a vasculogênese (formação do plexo vascular derivado das células mesenquimais 

do mesoderma) do lado fetal da placenta (WINTHER; DANTZER, 2001). Assim, 

podemos inferir que as fêmeas do Id3, já possuem um remodelamento da 

vascularização uterina oriundo das gestações prévias, resultando em uma maior 



99 
 

capacidade de angiogênese placentária e consequentemente um maior aporte de 

nutrientes para o desenvolvimento e crescimento fetal. 

Outra hipótese abordada, é que conforme relatado anteriormente, com a 

idade avançada ocorrem mudanças degenerativas fibróticas das glândulas 

endometriais (BRACHER; MATHIAS; ALLEN, 1996), que pode contribuir para 

diminuição das trocas materno-fetais e uma menor disponibilidade de oxigênio para 

o feto, estimulando o aumento de vasos alantoideanos nas placentas das éguas 

mais velhas (Id3). Esse efeito compensatório é reforçado por estudos em humanos, 

nos quais identificam que a hipóxia placentária estimula o aumento da expressão de 

fatores angiogênicos locais, como o VEGF (Fator de Crescimento Endotelial 

Vascular), resultando em um exagerado desenvolvimento capilar das vilosidades e 

ramificações. O aumento das ramificações pode melhorar a eficiência placentária 

por meio da formação de mais circuitos artério-venosos. 

A ideia de mecanismo compensatório também foi sugerida por Guimarães 

(2013), que atribui o aumento da expressão de VEGF, nas membranas 

corioalantóides de fêmeas com idade mais avançada, devido ao aumento da 

resistência vascular local, em decorrência de alterações endometriais degenerativas 

e consequente diminuição do calibre dos capilares endometriais e hipóxia.  

Em contrapartida, éguas do grupo Id2, com idade intermediária e pluríparas, 

apresentaram uma maior densidade total de superfície dos vilos (Sv) na microrregião 

do CG, e uma menor eficiência placentária em relação aos demais grupos. Esses 

resultados vão de acordo com os achados de Wilsher e Allen (2003), os quais 

observaram maiores valores médios para Sv no grupo de éguas com 5 a 9 anos e 

pluríparas, e uma correlação negativa entre densidade de superfície dos vilos e a 

eficiência placentária. 

Allen et al. (2002a), em um estudo que envolveu a transferência de embriões 

entre raças equídeas de diferentes portes, demonstraram que a Sv é controlada pelo 

genótipo materno, apresentando menores valores em pôneis do que em éguas PSI. 

Quando pôneis gestavam fetos PSI, foram observados microcotilédones mais longos 

no tecido corioalantóide dessas fêmeas para compensar a redução dos valores de 

Sv.  

No presente estudo, a redução do Sv em éguas com idade avançada foi 

compensada por um maior comprimento dos microcotilédones na região placentária 

correspondente ao CP, podendo assim estabelecer uma maior superfície de contato 
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para trocas materno-fetais, justificando em parte o maior porte dos neonatos desse 

grupo.  

Não foram evidenciadas diferenças estatisticamente significativas quanto à 

densidade microcotilenodária (número de microcotilédones por unidade de 

comprimento) nos diferentes grupos. Vale ressaltar que a densidade 

microcotiledonária não acompanhada da densidade total de superfície dos vilos, não 

representa muito, pois só é considerado o número de microcotilédones por unidade 

de comprimento, não levando em consideração a real ramificação dos 

microcotilédones (densidade de área), assim recomenda-se uma maior atenção às 

avaliações de densidade total de superfície dos vilos. 

Associado a um maior valor de Sv, o grupo Id2 também obteve uma maior 

porcentagem de vilos placentários no CP, e maior volume total de mesênquima na 

composição dos vilos placentários da mesma microrregião, quando comparado ao 

grupo de éguas mais novas. Assim como éguas pluríparas obtiveram um maior 

volume total de vilos placentários no CP em comparação as éguas nulíparas. Esses 

dados reforçam a importância dos vilos placentários na composição estrutural do 

corio, resultando no nascimento de potros mais pesados. 

Vilos e microvilos constituem a área de maior contato, fornecendo ampla 

superfície para trocas (LEISER et al., 1997), culminando em uma maior 

disponibilidade de extensão de membrana para os transportadores de substâncias 

importantes, como glicose, aminoácidos, ácidos graxos, entre outros, direcionados 

para o crescimento e desenvolvimento fetal (FOWDEN et al., 2006).  

Também observamos que éguas mais novas eram mais leves e tinham menor 

circunferência torácica e por sua vez pariram os produtos menores, mais leves e 

com menor circunferência torácica. Segundo Wilsher e Allen (2012) o tamanho 

uterino é diretamente relacionado ao porte materno, e dessa forma pode influenciar 

o tamanho/peso da placenta, a área de placentação e consequentemente o 

crescimento fetal.  

Essa relação foi investigada em estudos experimentais envolvendo 

cruzamentos recíprocos ou transferência de embriões entre raças de pequeno e 

grande porte de equinos e de suínos, demostrando que o crescimento fetal pode ser 

determinado pelo porte materno e sua capacidade uterina (WALTON; HAMMOND, 

1938; TISCHNER, 1985, 1987; WILSON et al., 1998; ALLEN et al., 2002a). 
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Allen et al. (2002a) relataram que na espécie equina, a taxa e extensão do 

crescimento fetal depende da área macroscópica do alantocorio, e da densidade, 

complexidade e profundidade dos microcotilédones, controlados pela interação entre 

o porte materno e os genótipos materno e fetal.  

Nesse estudo não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre 

os grupos quando avaliada a massa do tecido corioalantóide e a composição 

volumétrica dos macros compartimentos nas diferentes regiões placentárias. Porém 

éguas nulíparas apresentaram microcotilédones mais curtos na microrregião do CP 

e menores valores de Sv no CG, demonstrando uma menor profundidade, 

densidade e complexidade dessas estruturas responsáveis pelas trocas 

hemotrópicas entre mãe e feto. 

Similarmente, a extensão de contato materno-fetal e a complexidade de suas 

interdigitações por unidade de área, foram diminuídas em placentas menos 

eficientes de porcas entre 45 a 105 dias de gestação (VALLET; FREKING, 2007). 

Na análise de regressão linear, observamos que para cada ano extra de idade 

materna o peso da placenta, o comprimento do cordão umbilical, e o peso, a altura e 

a circunferência torácica do recém-nascido tiveram um incremento na ordem de 

0,05kg, 1,61 cm, 0,81 kg, 1,22 cm, 0,6cm, respectivamente. Elliott,  Morton e Chopin 

(2009) em uma análise univariada, descreveram que para cada ano extra de vida, 

ocorre um aumento de 0,5 Kg no peso do potro e 0,04 Kg no peso da placenta. 

Porém, para esses autores devido à estreita relação entra a idade e a paridade, 

associações observadas com a idade podem ser confundidas por efeitos da 

paridade.  

No presente estudo, identificamos que as éguas mais velhas pariram um número 

maior de potros em comparação aos demais grupos. A relação entre idade e 

paridade com o peso do potro já foi descrita por Wilsher e Allen (2003), Naverrete et. 

al. (2005) e Elliot, Morton e Chopin (2009).  

Em ovinos, foi relatado que o peso da placenta e dos cordeiros ao nascimento foi 

influenciado positivamente pela idade e paridade das ovelhas. Foi evidenciado um 

efeito positivo do número de partos sobre a eficiência placentária, porém essa 

associação não foi significativa com a idade materna (DWYER et al., 2005).  

Quando avaliada a paridade materna, observamos neste trabalho que o número 

de partos influenciou positivamente o peso, altura e circunferência torácica dos 

potros ao nascimento. Elliot,  Morton e Chopin (2009), atribuíram o aumento do peso 
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placentário em éguas pluríparas como uma das vias mediadoras para o incremento 

do peso dos potros ao nascimento.  

No nosso estudo, também evidenciamos um efeito positivo da paridade no peso 

placentário, sendo que éguas que pariram um número maior de potros (Par3) 

tiveram os anexos fetais mais pesados, quando comparadas ao grupo nulíparas. 

Apesar do peso da membrana corioalantóide não diferir estatisticamente entre os 

grupos avaliados, foi constatado que éguas com maior número de partos 

apresentaram um maior peso médio do tecido corioalantóide em relação aos demais 

grupos. 

O fenômeno do aumento do peso placentário e do recém-nascido e a relação 

destes com a paridade materna tem sido reportado em humanos (WILCOX; CHANG; 

JOHNSON, 1996; KHONG; ADEMA; ERWICH, 2003), equinos (WILSHER; ALLEN, 

2002a; WILSHER; ALLEN, 2003; NAVARRETE et al., 2005; ELLIOTT; MORTON; 

CHOPIN, 2009) e outros mamíferos (BELLOWS; SHORT; RICHARDSON, 1982; 

OWENS et al., 1985; DWYER et al., 2005).  

Elliott,  Morton e Chopin (2009) descreveram uma associação positiva entre a 

paridade, o peso total das membranas fetais e o peso do produto ao nascimento 

para a raça PSI. Esses autores observaram que para cada Kilograma de aumento 

no peso placentário ocorreu um incremento de 4.5 kg no peso do potro, assim como 

para cada parto subsequente, o peso do recém-nascido obteve um aumento na 

ordem de 0.6 kg e o peso dos anexos fetais de 0.06 kg. 

Dados similares foram obtidos neste estudo, sendo que para cada parto extra 

o peso total da placenta e o comprimento do cordão umbilical obtiveram um 

incremento na magnitude de 0,12 kg e 2,14 cm, respectivamente; assim como o 

peso, a altura e a circunferência torácica dos potros ao nascimento apresentaram 

um aumento na ordem de 1,43 kg, 1,84 cm e 1,05 cm, respectivamente. Para cada 

Kilograma extra da massa total placentária, o peso, a altura e o perímetro torácico 

do recém-nascido obteve um aumento de 2,97 kg, 2,12 cm e 1,9 cm, 

respectivamente. 

Para Coan et al. (2004), as variáveis peso e volume da placenta isoladamente 

fornecem apenas uma estimativa superficial do desenvolvimento placentário e 

falham em discriminar diferenças no desenvolvimento de compartimentos 

individuais. Nesse sentido, utilizamos a análise estereológica em diferentes regiões 
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da membrana corioalantóide a termo para um melhor entendimento das mudanças 

na estrutura placentária em função da paridade materna. 

Quando avaliado os macros compartimentos observamos que fêmeas 

pluríparas tiveram uma maior porcentagem com relação à fração de volume 

correspondente a região do CP. Esse maior volume pode representar maior área 

para o desenvolvimento e crescimento fetal, o que poderia justificar em parte o 

nascimento de potros maiores e mais pesados em pluríparas. 

O menor espaço intrauterino disponível para o crescimento fetal na primeira 

gestação, devido à reduzida capacidade de distensão da parede uterina pode ser 

uma das razões para o menor peso ao nascimento da primeira cria 

(BHUVANAKUMAR; SATCHIDANANDAM, 1989). Rice (1998) considera que o 

mecanismo envolvido no remodelamento do útero para acomodação da placenta e 

crescimento fetal, em cada gestação, associado aos tecidos e aos fluidos podem 

representar um mecanismo estimulatório que contribui para o crescimento 

concomitante do útero. Da mesma forma que o feto pode ser responsável pela 

expansão uterina. 

Embora não estatisticamente significativo os demais compartimentos também 

aumentam em proporção com o aumento no número de partos, exceto para o 

volume do CNG que foi maior nas éguas primíparas e diminuiu estatisticamente com 

o aumento no número de partos. Essa diminuição pode ter ocorrido pela expansão 

dos outros compartimentos uterinos, principalmente do CP, deixando em termos de 

proporção o CnG desprivilegiado. Contudo após a conversão em valores absolutos, 

corrigidos pelo volume de cada compartimento, as diferenças tanto para o CP em 

pluríparas como para o CnG em primíparas deixaram de existir. 

Também observamos que o volume total de trofoblasto na composição dos 

vilos placentários na região do CnG foi maior no grupo nulíparas quando comparado 

ao grupo ≥ 4 partos (Id3). Por outro lado, éguas pluríparas (Par3) apresentaram 

microcotilédones mais compridos na base do corio na região do CnG, estabelecendo 

assim uma maior área de superfície de contato materno-fetal para trocas, 

compensando essa menor porcentagem referente a fração de volume do CnG e 

volume total de corio nessa microrregião.  

Foi observado no grupo Par2, microcotilédones mais compridos na base do 

corio do CP, um maior volume total de vilos placentários no CP, bem como um maior 

volume total de mesoderma alantoideano na composição dos vilos placentários da 
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mesma microrregião, em comparação ao grupo nulíparas. Esse dado também pode 

explicar a maior proporção da macrorregião do CP em éguas pluríparas, e 

representar uma maior composição estrutural para o transporte de nutrientes 

transplacentário. 

Leiser et al. (1997) demonstraram em placentomas bovinos, que os vilos são 

adaptados para facilitar o intercâmbio transplacentário de substâncias, a partir da 

segunda metade da gestação. Essas transformações se dão por dois mecanismos 

principais: um envolvendo modificações no padrão de ramificações dos vilos, 

aumentando a quantidade e complexidade dos mesmos, e outro aponta uma melhor 

relação espacial entre as duas superfícies absorventes das vilosidades, o endotélio 

e o trofoblasto. Essas modificações podem promover uma melhor difusão simples 

transplacentária, assim como beneficiar os mecanismos de transporte ativo de 

substâncias. 

Foi relatada a presença de vilos subdesenvolvidos e em menor quantidade, 

bem como capilares mais espaçados em número em placentas comprometidas por 

CRIU (KREBS et al., 1996). O baixo peso e altura dos potros nascidos de éguas 

primíparas pode estar relacionado ao menor volume total de vilos placentários, 

comprometendo a passagem de oxigênio e nutrientes para o feto. 

No presente estudo, não foi evidenciado aumento na densidade de superfície 

dos vilos com o aumento da paridade. Assim como, a paridade das ovelhas não 

apresentou efeito significativo no número de placentomas (DWYER et al., 2005), que 

constituem o principal local de transferência de nutrientes entre mãe e feto nessa 

espécie (LEISER et al., 1997). Dwyer et al. (2005) atribuíram o aumento da massa 

dos microcotilédones em função da paridade materna, como a principal razão para 

uma maior eficiência placentária e aumento do peso dos cordeiros ao nascimento 

nessas fêmeas. 

É interessante especular que o remodelamento que ocorre no endométrio 

durante a primeira gestação pode não ser completamente resolvido após o parto, 

resultando em alterações anatômicas permanentes. Em mulheres, é sugerido que a 

primeira gestação possa resultar em modificações anatômicas permanentes nas 

artérias espirais uterinas, proporcionando um remodelamento vascular para a 

gestação subsequente. Este arranjo da vasculatura poderia fornecer uma base 

fisiológica para explicar o aumento do peso ao nascimento de acordo com a 
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paridade, particularmente em relação ao primeiro e segundo filhos (KHONG; 

ADEMA; ERWICH, 2003).  

Dessa forma, a primeira gestação parece exercer um papel de preparação 

endometrial de forma que, nas gestações subsequentes o embrião encontre um 

ambiente mais desenvolvido e capaz de fornecer todo o potencial para crescimento 

placentário e fetal (WILSHER; ALLEN, 2003), conforme evidenciando nesse estudo 

em que fêmeas do grupo Par2 obtiveram os potros mais pesados, os produtos das 

éguas com maior número de partos (Par3) foram mais altos, e os neonatos nascidos 

dos grupos pluríparas apresentaram maior circunferência torácica. 

Outro dado importante a ser considerado, é que a eficiência placentária não é 

expressa somente pelo peso e tamanho da placenta, mas também esta associada a 

fatores como a densidade e a vascularização dos vilos placentários, fluxo 

sanguíneo, interdigitação do tecido corioalantóide com o endométrio materno e 

mecanismos de transporte de substratos.  
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9 CONCLUSÕES 

 

O estudo estereológico completo nas diferentes regiões da membrana 

corioalantóide a termo das éguas ainda não havia sido descrito na literatura, 

ressaltando as contribuições inéditas deste trabalho.  

Dessa forma, concluímos que a idade e paridade materna influenciam o 

desenvolvimento dos microcotilédones e a densidade total de superfície dos vilos, 

bem como a vascularização e a composição tecidual das diferentes regiões da 

placenta, contribuindo de fato para uma maior área de contato materno-fetal e 

transferência de gases e nutrientes entre mãe e feto, culminando com o nascimento 

de potros mais altos, mais pesados e com maior circunferência torácica.  

Também podemos inferir que o CP foi a principal região placentária associada 

ao crescimento fetal, tanto para a idade quanto para a paridade materna, 

provavelmente por essa região apresentar uma maior vascularização, maior 

quantidade e composição estrutural das vilosidades coriônicas e uma maior 

extensão dos microcotilédones, o que proporcionaria uma troca hemotrópica mais 

eficiente para o feto. 

Assim, a interação materno-fetal na espécie equina depende da complexidade 

e morfologia das estruturas placentárias, que por sua vez é influenciada pela idade e 

paridade da égua. 
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BIOMETRIA PARENTAL: EFEITOS NA MACRO E MORFOLOGIA PLACENTÁRIA E 

CONSEQUÊNCIAS NO COMPORTAMENTO E PARÂMETROS BIOQUÍMICOS DO 

NEONATO EQUINO 
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RESUMO 

 

A placenta desempenha um papel essencial no crescimento e desenvolvimento 

orgânico do feto. Muitos fatores podem influenciar o desenvolvimento placentário e 

fetal na espécie equina, dentre eles destaca-se o porte materno. Nossa hipótese é 

que a biometria parental pode influenciar a macro e microscopia placentária com 

consequências para o desenvolvimento fetal e para o crescimento, comportamento e 

funções fisiológicas pós-natais. Foram acompanhados quarenta partos de éguas e 

dados do escore Apgar, comportamento e amostras sanguíneas para análise 

bioquímica dos potros foram coletados nas primeiras doze horas de vida. As 

membranas corioalantóides foram recolhidas imediatamente após o delivramento, 

pesadas e fotografadas em escala.  Foram coletados fragmentos de três cm2 

correspondente às regiões do corpo do útero (CP), corno uterino gestante (CG) e 

corno uterino contralateral (CnG),  fixados em formol e coradas pela técnica de 

Hematoxilina & Eosina para análise estereologia. Parâmetros de crescimento dos 

neonatos foram comparados do nascimento até os dois anos de idade, assim como 

foram coletados dados da altura, peso e perímetro torácico materno e paterno. Foi 

realizado o teste de Pearson para correlação das variáveis da biometria parental, 

variáveis placentárias e variáveis neonatais. O porte paterno, e principalmente o 

materno, influenciou o desenvolvimento dos microcotilédones e a área de superfície 

de contato materno-fetal, com efeito positivo no desenvolvimento e no crescimento 

fetal, resultandono nascimento de potros mais altos, mais pesados e com melhores 

respostas adaptativas e metabólicas. Também destaca-se que o período de vida 

intrauterino foi determinante para a taxa de crescimento pós-natal até os 24 meses 

de vida.  

 

Palavras-chave: Égua. Garanhão. Morfologia placentária. Escore Apgar. Bioquímica 

potro. 

 

 

 

 

 



109 
 

ABSTRACT 

 

The placenta plays an essential role in growth and organic development of the fetus. 

Many factors can influence fetal development in the equine species, like maternal 

size. Our hypothesis is that parental size may influence on macro and microscopy of 

the placenta and affect consequently fetal development and growth, behavior and 

postnatal physiological functions. Deliveries of forty mares were accompanied and 

Apgar score, behavior and blood samples for biochemical analysis of the foals were 

collected within the first twelve hours of life. The chorioallantoic membranes were 

collected immediately after delivery, weighed and photographed to scale.  Tissue 

sections measuring three cm2 were collected from regions: uterine body (CP), 

pregnant uterine (CG) horn and contralateral uterine horn (CnG), fixed in formol 

saline and stained using Hematoxylin-eosin to be analyzed stereologically. 

Neonate´s growth parameters were compared from birth up to two years old, as well 

as data on maternal and paternal height, weight, and thoracic perimeter were 

collected. The Pearson Test was performed for correlation of parental size, placental 

and neonatal variables. The paternal, and mainly maternal size, influenced the 

development of microcotyledons and the area of fetomaternal contact surface with a 

positive effect on the development and fetal growth, resulting in the birth of taller and 

heavier foals with better metabolic and adaptive responses. It also highlights that the 

period of intrauterine life was decisive for the postnatal growth rate up to 24 months 

of life. 

 

Keywords: Mare. Stallion. Placental morphology. Apgar score. Foal biochemistry. 

 

 

 

  



110 
 

10 INTRODUÇÃO 

 

Uma melhor compreensão da estrutura placentária e sua influência sobre o 

crescimento e desenvolvimento fetal são o foco de muitos estudos em várias 

espécies, com uma escassez desses dados para a espécie equina. Isto é 

contrastante quando se considera que as mortes pré e pós-natais, representam uma 

perda considerável para a indústria do cavalo (WHITWELL, 1980; MORLEY; 

TOWNSEND, 1997; MORRIS; ALLEN, 2002). Além disso, as possíveis implicações 

de deficiências placentárias podem ser ainda mais desvantajosas para uma espécie 

que é destinada principalmente para o desempenho atlético (MORLEY; 

TOWNSEND, 1997). 

Nos mamíferos, o principal determinante do crescimento intrauterino é o 

fornecimento de nutrientes da placenta para o feto (FOWDEN et al., 2006). De fato, 

em muitas espécies, o peso fetal próximo ao termo é positivamente correlacionado 

ao peso da placenta, como uma medida substituta da área de superfície destinada 

ao transporte de nutrientes da mãe para o feto (BAUR, 1977; MELLOR, 1983). Por 

sua vez, a capacidade de transferência de nutrientes da placenta depende de seu 

tamanho, morfologia, fluxo sanguíneo e quantidade de transportadores (FOWDEN et 

al., 2006). Em adição, a síntese placentária e metabolismo de nutrientes e 

hormônios essenciais influenciam a taxa de crescimento fetal (FOWDEN; 

FORHEAD, 2004). Mudanças em qualquer um desses fatores placentários pode, 

consequentemente, afetar o crescimento intrauterino (FOWDEN et al., 2006; 

JONES; POWELL; JANSSON, 2007). 

Em ovinos, a sobrevivência de cordeiros é prejudica quando é acompanhada 

de baixo peso ao nascimento (GAMA et al.,  1991; YAPI; BOYLAN; ROBINSON, 

1992), assim como neonatos com baixo peso ao nascer demoram mais tempo para 

permanecer em pé e mamar (OWENS et al., 1985; DWYER, 2003).   

Em adição aos seus efeitos sobre a taxa de crescimento fetal, a insuficiência 

placentária em ovelhas pode afetar o desenvolvimento do sistema nervoso fetal, 

influenciando o desenvolvimento e a complexidade das estruturas cerebrais (REES 

et al., 1998), podendo ainda conduzir a uma redução no número de células e na 

mielinização dos axônios, e diminuir as sinapses no hipocampo com reflexos no 
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comportamento do neonato (REES; BOCKING; HARDING, 1988; MORGANE et al., 

1993; MALLARD et al., 2000).  

Veronesi et al. (2005), demonstraram uma associação entre características 

placentárias e parâmetros de vitalidade de potros ao nascimento. Assim, a placenta 

desempenha um papel essencial não só no crescimento fetal, mas também para 

garantir o completo desenvolvimento orgânico do feto, com prováveis consequências 

para o comportamento e funções fisiológicas pós-natais. 

O porte materno, e consequentemente o tamanho uterino, também podem 

influenciar o tamanho/peso e a função placentária, por meio da limitação da área 

microscópica de contato entre trofoblasto e epitélio endometrial (ALLEN et al., 

2002a; WILSHER; ALLEN, 2012).  

Estudos genéticos em cobaias tem demonstrado que o genoma paterno também 

exerce grande influência no desenvolvimento placentário (WANG et al., 2013). 

Aventa-se que em equídeos, o genótipo paterno influencie a produção de 

gonadotrofina coriônica equina (eCG), com maiores concentrações séricas deste 

hormônio nas gestações em que o equinos é o progenitor, quando comparado ao 

asinino (ALLEN, 1969). Porém, faltos são os estudos que relacionem variáveis 

paternas com características morfológicas placentárias e com o desenvolvimento e 

crescimento fetal. 

Características dos potros ao nascimento são consideradas indicativos 

importantes para o seu desenvolvimento e desempenho atlético posterior. Da 

mesma forma que foi estabelecida uma relação positiva entre o peso e a altura dos 

potros ao nascimento e na vida adulta (WALTON; HAMMOND, 1939; TISCHNER, 

1985; YAMAMOTO; ASAI; KUSUNOSE, 1993).  

A principal finalidade na criação de equinos é a produção de potros viáveis e bem 

desenvolvidos que são fisicamente capazes de realizar suas aptidões atléticas. 

Assim, trabalhos que contribuam para um melhor entendimento e otimização do 

desenvolvimento e crescimento fetal para a espécie, são de extrema importância. 

Além disso, não foi descrito na literatura estudos que associem características 

morfométricas de diferentes regiões da membrana corioalantóide a termo da égua 

com o status clínico e parâmetros bioquímico do potro ao nascimento. 

Dessa forma, o objetivo deste estudo foi investigar a relação entre características 

biométricas parentais, com o peso e morfologia placentária, que por sua vez possam 

influenciar no desenvolvimento e nos parâmetros de vitalidade, clínicos e 
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bioquímicos do neonato equino. Também investigamos se potros que nasceram 

mais altos e mais pesados mantiveram essas características com 6 meses, 1 e 2 

anos de idade. 
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11 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

11.1 POPULAÇÃO ANALISADA 

 

 

O presente estudo foi conduzido no período de março de 2011 a março de 

2013, monitorando-se de 40 éguas gestantes e seus respectivos potros, totalizando 

20 potros da raça Mangalarga Paulista (MP) e 20 potros da raça Brasileiro de 

Hipismo (BH). Os animais eram provenientes de dois haras localizados no estado de 

São Paulo - Brasil. 

Dos partos acompanhados, ocorreu um descolamento precoce do 

corioalantóide (red bag) resultando em um parto prematuro com feto morto aos 331 

dias de gestação (animal 27), e um abortamento aos 8 meses de gestação, (animal 

40). Três distocias resultaram em potros clinicamente comprometidos que 

sobreviveram após assistência veterinaria. As avaliações clínicas, de vitalidade 

neonatal e exames laboratoriais desses animais não foram incluídas neste estudo. 

As condições para a utilização destes animais vão ao encontro das 

normativas éticas do emprego de animais em experimentos avaliadas pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade de São Paulo. 

 

 

11. 2 COLETA DE DADOS 

 

 

Parâmetros paternos e maternos 

  

Dados como idade, data da inseminação artificial e da ovulação, duração da 

gestação, e número de partos foram obtidos das fichas reprodutivas de cada fêmea. 

Os partos acompanhados foram a campo e anotou-se a duração da gestação, o 

horário do parto, o sexo do produto, a ocorrência ou não de distocia, e o tempo de 

delivramento dos anexos fetais. 
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Mensurações da altura, do perímetro torácico e do peso dos garanhões e das 

éguas foram realizados utilizando hipômetro e fita métrica na data do parto, ou 

obtidos mediante consulta ao stud book das raças. 

 

 

Parâmetros neonatais 

 

Foi realizada a avaliação da vitalidade neonatal por meio do escore APGAR 

modificado (Quadro 1 ), segundo Knottembelt et al. (2004) incluindo batimentos 

cardíacos e pulso, frequência respiratória, tônus muscular e estimulação da mucosa 

nasal em três e sessenta minutos após o nascimento. 

Dados referentes ao comportamento do neonato, como tempo para 

permanecer em decúbito esternal, para apresentar o reflexo de sucção, levantar, 

mamar e eliminar o mecônio também foram coletados.  

Foram realizados exames clínicos dos potros com 12 horas de vida, e 

mensurações da altura, peso e perímetro torácico foram obtidos utilizando hipômetro 

e fitas métricas específicas, nos dias 0 (data do parto) e 7 após o nascimento e com 

1, 6, 12 e 24 meses de vida. 

 

Quadro 1. Escore Apgar para avaliação de potros neonatos na primeira hora de vida (Knottembelt et 
al., 2004). Para cada variável avaliada foi atribuída uma nota de 0 a 2, e a somatória das notas 
forneceu o escore Apgar (0 a 8) 

Parâmetros 0 Ponto 1 Ponto 2 Pontos  

Frequência cardíaca  Ausente < 60bpm >60bpm 

Frequência respiratória Ausente Lenta / irregular 
Regular/ 
>60mrpm 

Tônus muscular Flácido 
Alguma flexão das 

extremidades 
Posição Esternal 

Estimulação nasal Sem resposta Resposta/movimento Espirro/rejeição 

Total 0 4 8 

 

 

 

Escore→ 7–8: normal; 4–6: asfixia leve a moderada; 0–3: asfixia severa. 
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11.3 COLETA DAS AMOSTRAS 

 

 

Amostras do potro 

 

Foram realizadas avaliações glicêmica, lactatêmica e triglicêmica a partir de 

amostras colhidas da veia jugular, em tubos estéreis contendo EDTA (BD 

Vacutainer®, BD, Brasil). Depositou-se a gota de sangue total por meio de capilares 

em fitas reagentes específicas (Accutrend®, Roche, Brasil) e a mensuração foi 

realizada em aparelho portátil específico para tais avaliações (Accutrend Plus®, 

Roche, Brasil). A leitura do aparelho considera um intervalo de medição para os 

parâmetros analisados: glicose sanguínea (20 – 600 mg/dL), lactato sanguíneo (0.08 

– 21,7 mmol/L) e triglicérides sanguíneo (70 – 600 mg/dL). 

Para as análises das concentrações séricas de Aspartato amino-transferase 

(AST), Gama-glutamiltransferase (GGT), bilirrubina total (BT), bilirrubina direta (BD) 

e indireta (BI), proteínas totais, ureia e creatinina, as amostras foram colhidas por 

venopunção jugular e depositadas em tubos estéreis para sorologia (Gel BD SST® II 

Advance®, BD, Brasil) e centrifugadas a 1500 rpm, durante 10 minutos. O soro foi 

separado e armazenado a -20ºC e posteriormente processado em analisador 

bioquímico da marca Randox® (modelo Daytona, Crumlin, Co. Antrim, United 

Kingdom) com reagentes específicos para o equipamento. 

As coletas foram conduzidas nos dias 0 (previamente a ingestão do colostro) 

e com 12h de vida. 

 

 

Amostras da membrana corioalantóide 

 

Os anexos fetais foram recolhidos imediatamente após o delivramento para a 

aferição do peso total (kg) e peso do alantocorio (kg) em balança convencional, além 

do aspecto, integridade e coloração.  

Após a avaliação macroscópica, as placentas foram dispostas sobre uma 

superfície plana, convencionalmente formando a letra ”F” (ASHBURY; LEBLANC, 

1993), e fotografadas com escala para posteriores aferições de sua área de 

superfície. Para isso, foi mensurada uma distância vertical com auxílio da fita métrica 
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(cm), considerando dois pontos: a base do corpo uterino até a ponta do corno 

gravídico e uma distância horizontal, considerando dois pontos: a base do corpo 

uterino até a região da estrela cervical.  

Foram coletados em duplicata fragmentos de 3 (três) cm2 do tecido 

corioalantóide, nas regiões correspondentes ao corpo uterino (CP), corno uterino 

gestante (CG) e corno uterino contralateral (CnG) em distâncias pré-definidas por 

meio de fita métrica (cm).  

Os cortes foram fixados por imersão em formol a 10%, à temperatura 

ambiente durante 24 horas. Um dos fragmentos foi mantido em formol, enquanto 

que o correspondente foi armazenado em álcool 70% para as análises histológicas.  

As membranas corioalantóides foram amostradas utilizando-se um método 

randômico sistemático e uniforme em multi-estágios [systematicuniformrandom 

(SUR) design] (MAYHEW et al., 2008). 

 

 

11.4 AVALIAÇÃO ESTEREOLÓGICA 

 

 

Os fragmentos de tecido de cada região placentária foram processados e 

incluídos em parafina de forma que cortes perpendiculares (cortes verticais) a 

superfície coriônica (plano horizontal) fossem obtidos. Este protocolo de 

amostragem tem a vantagem de randomizar o local de secção e orientação, sendo 

ambos necessários para se estimar as áreas de superfície juntamente com o volume 

dos tecidos (HOWARD; REED, 2005; MAYHEW, 2008).  

Posteriormente os blocos foram cortados com auxílio de um micrótomo 

rotativo, duas séries de cinco cortes com espessura de cinco micrometros (µm), 

selecionados randomicamente, os cortes foram coletados em lâminas comuns e 

corados segundo método padrão de Hematoxilina & Eosina (HE). 

A análise estereológica foi realizada ao microscópio óptico. O objetivo foi 

estimar a composição volumétrica dos diferentes compartimentos da membrana 

juntamente com as áreas de superfície de contato materno-fetal. 

Foram avaliados: volume total da membrana e volume dos macros 

compartimentos placentários (Corpo Uterino – CP; Corno Uterino Gestante – CG; 
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Corno Uterino não Gestante – CnG), composição volumétrica dos micros 

compartimentos teciduais da membrana corioalantóide (mesoderma alantoideano, 

corio, vasos alantoideanos e vilos placentários) nas diferentes regiões placentárias e 

a composição tecidual dos microvilos da membrana corioalantóide (mesênquima - 

mesoderma alantoideano; trofoblasto; e capilares fetais) nas diferentes regiões 

placentárias.  

Neste estudo, o método estereológico utilizado foi adaptado dos métodos 

descritos por Allen et al. (2002) e Veras et al. (2008). Descrições completa da 

técnica podem ser encontradas em Guimarães (2013). 

 

11. 5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

O delineamento do trabalho consistiu em um estudo analítico, observacional e 

prospectivo. A análise estatística foi realizada utilizando o programa SAS System for 

Windows 2000®.  

Os coeficientes das correlações simples entre as variáveis respostas 

(Correlação de Pearson) foram estimados e expressos pelo coeficiente de 

correlação linear (r). Os coeficientes de correlação significativos (p<0.05) com 

valores entre 0,1 a 0,49; 0,5 a 0,75 e 0,76 a 1 correspondem a correlações fraca, 

moderada e forte, respectivamente. Testes de correlação foram realizados para 

avaliar o grau da correlação (e a direção dessa correlação - se positiva ou negativa) 

entre as variáveis de biométricas do garanhão, da égua e do potro, bem como entre 

estas variáveis morfológicas da membrana corioalantóide.  
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12 RESULTADOS 

 

 

Os produtos nascidos do cruzamento com garanhões mais altos levaram um 

menor tempo para ficar em decúbito esternal, mostrar reflexo de sucção, mamar e 

eliminar o mecônio, assim como apresentaram maiores concentrações glicêmicas e 

menores concentrações sanguíneas de lactato na avaliação previamente a ingestão 

do colostro (D0) e com 12 h de vida (Tabela 5 ). 

O peso e o perímetro torácico do garanhão influenciaram positivamente a 

microestrutura placentária com um maior volume total de mesoderma alantoideano 

no CP, no CG e no CnG. A altura paterna também foi associada positivamente a 

porcentagem de vilos placentários na microrregião do CP, e a altura dos 

microcotilédones do CG (Tabela 5 ). 

 

Tabela 5 - Relação entre a biometria paterna e o comportamento e parâmetros bioquímicos do 
neonato e as  variáveis placentárias da égua. Dados obtidos durante as estações 
reprodutivas de 2011 a 2013 - São Paulo 

  r p 

Altura Paterna (cm) 

Decúbito esternal (min) -0,43 0,01 

Reflexo de sucção (min) -0,40 0,03 

Mamar (min) -0,61 0,0005 

Eliminar mecônio (min) -0,51 0,004 

Glicemia D0 (mg/dL)  0,57 0,005 

Lactato D0 (mmol/L) -0,62 0,004 

Lactato 12h (mmol/L) -0,42 0,02 

Porcentagem de vilos placentários CP (%) 0,43 0,009 

Altura dos microcotilédones CG 0,41 0,01 

Peso(kg)/Perímetro 
Torácico (cm) 

Paterno 

Volume total mesoderma alantoideano CP (cm3) 0,40/0,42 0,02/0,01 

Volume total mesoderma alantoideano CG (cm3) 0,40/0,43 0,02/0,01 

Volume total mesoderma alantoideano CnG (cm3) 0,45/0,48 0,007-0,004 

 

 

 



119 
 

A biometria materna influenciou positivamente a biometria dos potros ao 

nascimento, sendo que os produtos nascidos de fêmeas mais altas, mais pesadas e 

com maior circunferência torácica foram mais altos, mais pesados e tiveram maior 

perímetro torácico (Tabela 6 ).  

Assim como, os neonatos nascidos das fêmeas mais pesadas e com maior 

perímetro torácico eliminaram o mecônio mais precocemente e apresentaram 

menores valores de lactato no D0 (antes da ingestão do colostro) (Tabela 6 ).  
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Tabela 6 - Relação entre a biometria materna e a biometria, o comportamento e parâmetros 
bioquímicos do neonato e as  variáveis placentárias da égua do neonato e as variáveis 
placentárias da égua. Dados obtidos durante as estações reprodutivas de 2011 a 2013 - 
São Paulo 

  r p 

Altura Materna 
(cm) 

Altura do potro ao nascimento (cm) 0,48 0,002 

Peso do potro ao nascimento (kg) 0,54 0,0003 

Perímetro torácico do potro ao nascimento (cm) 0,44 0,005 

Volume total do macro compartimento CnG (cm3) 0,40 0,01 

Porcentagem de vasos CG (%) 0,40 0,01 

Área de superfície total dos vilos (m2) 0,40 0,01 

Peso Materno 

Altura do potro ao nascimento (cm) 0,46 0,003 

Peso do potro ao nascimento (kg) 0,56 0,0002 

Perímetro torácico do potro ao nascimento (cm) 0,57 0,0001 

Tempo mecônio (min) 0,41 0,01 

Lactato D0 (mmol/L) -0,63 0,003 

Volume total dos macros compartimentos (cm3)  0,40 0,02 

Porcentagem de vilos placentários CP (%) 0,42 0,01 

Volume total de vilos placentários CP (cm3) 0,48 0,007 

Volume total de trofoblasto vilos CP (cm3) 0,40 0,02 

Volume total de mesênquima vilos CP (cm3) 0,40 0,02 

Perímetro 
Torácico 
Materno 

Altura do potro ao nascimento (cm) 0,42 0,006 

Peso do potro ao nascimento (kg) 0,57 0,0001 

Perímetro torácico do potro ao nascimento (cm) 0,56 0,0002 

Tempo mecônio (min) 0,40 0,02 

Lactato D0 (mmol/L) -0,61 0,004 

Volume total do macro compartimento CG (cm3) 0,44 0,004 

Volume total da placenta (cm3) 0,45 0,004 

Volume total de vilos placentários CP (cm3) 0,40 0,01 

Volume total de trofoblasto vilos CP (cm3) 0,41 0,01 

Volume total de mesênquima vilos CP (cm3) 0,41 0,01 

Área de superfície total dos vilos (m2) 0,40 0,01 
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Éguas mais pesadas apresentaram um maior volume total dos macros 

compartimentos, uma maior porcentagem e um maior volume total de vilos 

placentários na microrregião do CP, e um maior volume total de trofoblasto e de 

mesênquima na composição dos vilos placentários do CP (Tabela 6 ).  

O perímetro torácico materno foi correlacionado positivamente com o volume 

do macro compartimento do e com o volume total da placenta e microscopicamente 

com o volume total de vilos no CP, com o volume total de trofoblasto e de 

mesênquima na composição dos vilos placentários do CP, e com a área de 

superfície total dos vilos placentários (Tabela 6 ). 

Éguas mais altas tiveram um maior volume do macro compartimento do CnG, 

uma maior porcentagem de vasos na microrregião do CG e uma maior área de 

superfície total dos vilos placentários (Tabela 6 ). 

A duração da gestação foi negativamente correlacionada às concentrações de 

lactato e ureia dos recém-nascidos previamente a ingestão do colostro, e com as 

concentrações séricas das enzimas AST e GGT com 12h de vida. Também foi 

observado que éguas com gestações mais longas apresentaram uma maior 

densidade total de superfície dos microcotilédones no CG (Tabela 7 ). 

 

Tabela 7 – Relação entre o tempo de gestação e os parâmetros bioquímicos do neonato e as  
variáveis placentárias da égua. Dados obtidos durante as estações reprodutivas de 2011 
a 2013 - São Paulo 

  r p 

Tempo de 
Gestação  

(323-359 dias) 

Lactato D0 (mmol/L) -0,44 0,05 

Ureia D0 (mg/dL) -0,61 0,009 

AST -0,47 0,004 

GGT -0,45 0,006 

Densidade total de superfície dos vilos CG (cm2) 0,45 0,004 

 

 

O peso da placenta total e do corioalantóide foram positivamente 

correlacionados com o peso e o perímetro torácico dos neonatos ao nascimento, e 

com as variáveis placentárias: volume do macrocompartimento do CP, procentagem 

de vasos no CG e no CnG, volume total de vilos na microrregião do CP, e o volume 

total de capilares fetais que compõem os vilos do CP e do CG (Tabela 8 ). 
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Tabela 8 - Relação entre o peso total da placenta e o peso da membrana corioalantóide coma 
biometria do potro e as  variáveis placentárias da égua. Dados obtidos durante as 
estações reprodutivas de 2011 a 2013 - São Paulo 

  r p 

 

Peso Total da 
Placenta (Kg)/ 

Peso da 
Membrana 

Corioalantóide  
(Kg) 

Peso do potro ao nascimento (kg) 0,48/0,46 0,001/0,004 

Perímetro torácico do potro ao nascimento (cm) 0,46/0,45 0,004/0,004 

Volume total do macro compartimento CP (cm3) 0,40/0,52 0,01/0,0009 

Porcentagem de vasos CG (%) 0,53/0,40 0,0007/0,01 

Porcentagem de vasos CnG (%) 0,60/0,64 0,0001/0,0001 

Volume total vilos placentários CP (cm3) 0,40/0,42 0,01/0,01 

Volume total de vasos nos vilos CP (cm3) 0,53/0,64 0,001/0,0001 

Volume total de vasos nos vilos CG (cm3) 0,41/0,40 0,01/0,02 

 

 

O peso dos potros ao nascimento foi influenciado positivamente pelo volume 

total do CP, o volume total da placenta, o volume total de vasos nas microrregiões 

avaliadas, o volume total de vilos placentários e de corio presentes no CP, o volume 

total de vasos na composição dos vilos placentários do CP e com uma maior área de 

superfície total nos vilos placentários dos micros compartimentos estudados (Tabela 

9). 

A altura dos potros ao nascimento foi positivamente associada ao volume total 

do macro compartimento do CP, ao volume total da placenta, ao volume total de 

vasos nas microrregiões analisadas, e a uma maior densidade total de superfície 

dos microcotilédones no CG. Já o perímetro torácico dos neonatos ao nascimento foi 

influenciado pelo volume total do macro compartimento do CP, o volume total de 

corio presente na microrregião do GnG, o volume total de vilos placentários 

presentes no CP, e o volume total de vasos na composição dos vilos placentários do 

CP (Tabela 9 ). 

Potros que nasceram mais altos, mais pesados e com maior circunferência 

torácica mantiveram essas características com 7 e 30 dias de vida. Também 

evidenciamos que potros mais altos e mais pesados ao nascimento conservaram 

essas características com 6 meses, 1 e 2 anos de idade (Tabela 9 ). 
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Tabela 9 - Relação entre a biometria dos potros ao nascimento até os 2 anos de idade e as  variáveis 
placentárias da égua. Dados obtidos durante as estações reprodutivas de 2011 a 2013 - 
São Paulo 

  r p 

Peso Potro D0 
(Kg) 

Peso do potro D7 (kg) 0,92 <0,0001 

Peso do potro D30 (kg) 0,73 <0,0001 

Peso do potro 6 meses (kg) 0,40 0,05 

Peso do potro 1 ano (kg) 0,58 0,0004 

Peso do potro 2 anos (kg) 0,64 0,04 

Volume total da placenta (cm3) 0,41 0,01 

Volume total do macro compartimento CP (cm3) 0,55 0,0005 

Volume total de vasos alantoideanos (cm3) 0,47 0,003 

Volume total vilos placentários CP (cm3) 0,44 0,007 

Volume total corio CP (cm3) 0,41 0,01 

Volume total de vasos nos vilos CP (cm3) 0,40 0,01 

Área de superfície total dos vilos placentários (m2) 0,44 0,006 

Altura Potro 
D0 (cm) 

Altura do potro D7 (cm) 0,94 <0,0001 

Altura do potro D30 (cm) 0,80 <0,0001 

Altura do potro 6 meses (cm) 0,56 0,005 

Altura do potro 1 ano (cm) 0,69 0,0003 

Altura do potro 2 anos (cm) 0,84 0,002 

Volume total do macro compartimento CP (cm3) 0,49 0,002 

Volume total da placenta (cm3) 0,40 0,01 

Volume total de vasos alantoideanos (cm3) 0,44 0,006 

Densidade total da superfície dos vilos CG (cm2) 0,45 0,005 

Perímetro 
Torácico Potro 

D0 (cm) 

Perímetro torácico do potro D7 (cm) 0,85 <0,0001 

Perímetro torácico do potro D30 (cm) 0,57 0,0001 

Volume total do macro compartimento CP (cm3) 0,43 0,009 

Volume total vilos placentários CP (cm3) 0,42 0,01 

Volume total de corio CnG 0,46 0,004 

Volume total de vasos nos vilos CP (cm3) 0,40 0,01 
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Potros que apresentaram maior pontuação no escore Apgar aos 3 minutos de 

vida, mantiveram uma maior pontuação no escore Apgar aos 60 minutos de vida, 

levaram menor tempo para permanecer em decúbito esternal, mostrar reflexo de 

sucção, para levantar  e para mamar. Já os neonatos que tiveram maior pontuação 

no escore Apgar aos 60 minutos de vida levaram um menor período para apresentar 

reflexo de sucção e para levantar e eliminar o mecônio (Tabela 10 ).  

 

 

Tabela 10 - Relação entre o escore Apgar dos potros e o comportamento do neonato ao nascimento. 
Dados obtidos durante as estações reprodutivas de 2011 a 2013 - São Paulo 

  r p 

Escore Apgar 
3 min de Vida 

Escore Apgar 60 min de vida 0,41 0,02 

Decúbito esternal (min) -0,50 0,003 

Reflexo de sucção (min) -0,40 0,01 

Levantar (min) -0,58 0,0005 

Mamar (min) -0,40 0,01 

Escore Apgar 
60 min de Vida 

Reflexo de sucção (min) -0,56 0,0009 

Levantar (min) -0,57 0,0008 

Eliminar mecônio (min) -0,41 0,01 

 

 

 

Com relação a atitude dos recém-nascidos, aqueles que levaram maior tempo 

para permanecer em decúbito esternal demoraram mais tempo para eliminar o 

mecônio. O tempo para permanecer em decúbito esternal foi negativamente 

correlacionado com o volume total de mesênquima presente no CP, com o volume 

total de mesoderma alantoideano nos micros compartimentos da membrana 

corioalantóide e com o volume total de capilares que constituem os vilos da 

microrregião do CnG (Tabela 11 ). 

Potros que levaram mais tempo para demonstrar reflexo de sucção demoram 

mais tempo para levantar, mamar e eliminar o mecônio. Quanto maior o tempo para 

mostrar reflexo de sucção menor foi o volume correspondente a fração 

macroscópica do CnG, a porcentagem de vasos presentes na microrregião do CnG, 
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o volume total de vasos na composição dos vilos placentários do CnG  e a largura 

da base dos vilos na microrregião do CP (Tabela 11 ). 

Neonatos que levaram mais tempo para levantar demoraram mais tempo para 

mamar. O tempo para levantar foi negativamente correlacionado com a porcentagem 

dos vasos presentes no CnG, e com um menor volume total de capilares fetais na 

composição dos vilos placentários do CnG  (Tabela 11 ). 

Potros que mamaram mais rápido eliminaram o mecônio mais precocemente. 

O tempo para mamar foi negativamente correlacionado com a porcentagem de 

vasos na microrregião do CnG, com o volume total de mesoderma alantoideano no 

CG, com o volume total de capilares fetais na composição dos vilos placentários do 

CnG, e com a altura dos microcotiledones presentes no CnG (Tabela 11 ).  
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Tabela 11 - Relação entre a atitude dos potros ao nascimento e as variáveis placentárias da égua. 
Dados obtidos durante as estações reprodutivas de 2011 a 2013 - São Paulo 

  r p 

Decúbito 
Esternal (mim) 

Eliminar mecônio (min) 0,41 0,01 

Volume total de mesênquima CP (cm3) -0,45 0,009 

Volume total de vasos nos vilos CnG (cm3) -0,47 0,007 

Reflexo de 
Sucção (min) 

Levantar (min) 0,71 0,0001 

Mamar (min) 0,46 0,007 

Eliminar mecônio (min) 0,41 0,02 

Volume total macro compartimento CnG (cm3) -0,41 0,02 

Porcentagem de vasos alantoideanos CnG (%) -0,53 0,0001 

Volume total de vasos fetais nos vilos CnG (cm3) -0,55 0,0001 

Comprimento base dos microcotilédones CP -0,53 0,0001 

Levantar (min) 

Mamar (min) 0,40 0,02 

Porcentagem vasos alantoideanos CnG (%) -0,63 0,0001 

Volume total vasos nos vilos fetais CnG (cm3) -0,58 0,0007 

Mamar (min) 

Eliminar mecônio (min) 0,44 0,01 

Porcentagem de vasos alantoideanos CnG (%) -0,43 0,01 

Volume total de mesoderma alantoideano CG (cm3) -0,48 0,006 

Volume total de vasos fetais nos vilos CnG (cm3) -0,45 0,01 

Altura dos microcotilédones CnG -0,53 0,002 
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Os níveis glicêmicos dos neonatos ao nascimento foram positivamente 

relacionados às variáveis microscópicas da placenta, observando-se uma maior 

porcentagem de vilos no CnG, um maior volume total de mesoderma alantoideano 

no CG, um maior volume total de mesoderma alantoideano, vasos e vilos 

placentários no CnG, um maior número de vilos placentários nas microrregiões 

avaliadas e um maior volume total de epitélio e mesênquima na composição dos 

vilos placentários do CnG (Tabela 12 ). 

Avaliando-se as estruturas placentárias, foi evidenciado uma correlação 

negativa entre as concentrações de lactato no D0 com o volume do macro 

compartimento do CG e o volume total da placenta, com o volume total de vasos no 

CG, com o volume total de vilos placentários no CG e no CP e nas microrregiões 

estudadas, com o volume total de vasos, mesênquima e epitélio na composição dos 

vilos placentários do CP e do CG, e com a altura dos microcotilédones no micro 

compartimento do CG (Tabela 12 ). 

Os níveis sanguíneos de triglicerídeos dos recém-nascidos foram 

positivamente relacionados à porcentagem de vilos placentários presentes na 

microrregião do CnG e ao volume total de parênquima e epitélio na composição dos 

vilos placentários do CnG (Tabela 12 ). 

A concentração sérica da enzima GGT ao nascimento foi negativamente 

associada ao volume correspondente ao macro compartimento do CP, ao volume 

total de corio nas microrregiões avaliadas, a largura da base e a altura dos 

microcotilédones e a densidade de superfície dos vilos placentários do CnG (Tabela 

12).  
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Tabela 12 - Relações entre os parâmetros bioquímicos dos potros nas primeiras 12 horas de vida e 
as variáveis placentárias da égua. Dados obtidos durante as estações reprodutivas de 
2011 a 2013 - São Paulo 

  r p 

Glicemia D0 
(mg/dL) 

Porcentagem de vilos placentários CnG (%) 0,54 0,03 

Volume total de mesênquima CG (cm3) 0,58 0,02 

Volume total de mesênquima CnG (cm3) 0,59 0,02 

Volume total de vasos alantoideanos CnG (cm3) 0,60 0,02 

Volume total de vilos placentários CnG (cm3) 0,68 0,006 

Volume total de vilos nos micros compartimentos (cm3) 0,60 0,01 

Volume total de epitélio nos vilos fetais CnG (cm3) 0,59 0,02 

Volume total de mesênquima nos vilos fetais CnG (cm3) 0,66 0,009 

Lactato D0 
(mmol/L) 

Volume do macro compartimento CG (cm3) -0,52 0,02 

Volume total da placenta (cm3) -0,53 0,01 

Volume total de vasos alantoideanos CG (cm3) -0,59 0,007 

Volume total de vilos placentários CP e CG (cm3) -0,52/-0,76 0,02/0,0003 

Volume total de vilos micros compartimentos (cm3) -0,58 0,02 

Volume total de vasos fetais nos vilos CP e CG (cm3) -0,53/-0,69 0,01/0,001 

Volume total de mesênquima nos vilos CP e CG (cm3) -0,51/-0,61 0,02/0,005 

Volume total de trofoblasto nos vilos CP e CG (cm3) -0,51/-0,64 0,02/0,002 

Altura dos microcotilédones CG -0,69 0,009 

Triglicerídeos 
D0 (mg/dL) 

Porcentagem de vilos placentários CnG 0,61 0,03 

Volume total de mesênquima nos vilos CnG (cm3) 0,57 0,05 

Volume total de trofoblasto nos vilos CnG (cm3) 0,66 0,02 

GGT D0 
(mg/dL) 

Volume do macro compartimento CP (cm3) -0,52 0,03 

Volume total corio nos micros compartimentos (cm3) -0,53 0,03 

Comprimento da base dos microcotilédones CnG -0,54 0,02 

Altura dos microcotilédones CnG -0,58 0,01 

Densidade superfície dos vilos placentários CnG (cm2) -0,59 0,01 
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13 DISCUSSÃO 

 

 

A relação positiva entre peso total da placenta e do tecido corioalantóide com 

o peso do potro ao nascimento, observada nesse estudo, é similar ao reportado em 

trabalhos prévios para a espécie equina (WILSHER; ALLEN, 2003; NAVARRETE et 

al., 2005; ELLIOTT; MORTON; CHOPIN, 2009; VERONESI et al., 2010).  

Dwyer et al. (2005), encontraram uma associação positiva entre o peso da 

placenta e o peso total dos cotilédones, atribuindo esse achado como a provável 

causa para o aumento do peso do cordeiro ao nascimento em função do aumento do 

peso placentário.  

No presente estudo, observamos que o peso da placenta total e do 

corioalantóide foram positivamente correlacionados com a porcentagem de vasos 

nas microrregiões do CG e do CnG, e com e o volume total dos vasos que compõem 

os vilos do CP e do CG. Da mesma forma que o peso, a altura e a circunferência 

torácica do potro ao nascimento foram influenciados pelo volume total de vasosnas 

microrregiões avaliadas, e o volume total de capilares fetais na composição dos vilos 

placentários do CP.  

Em humanos, um dos mecanismos propostos para a diminuição das trocas 

entre a circulação materna e a fetal em gestações complicadas por retardo do 

crescimento fetal intrauterino é a redução do número e da área de superfície das 

arteríolas nas vilosidades (GAGNON, 2003). Já Fowden (2008) sugere que o 

crescimento da placenta é relacionado ao crescimento dos seus vasos sanguíneos, 

e portanto, ao fluxo sanguíneo placentário durante o final da gestação, influenciando 

o crescimento fetal devido a uma maior capacidade de fornecimento de oxigênio e 

nutrientes. O desenvolvimento da vascularização placentária e a manutenção de sua 

estrutura e competência funcional são críticos para o desenvolvimento e crescimento 

fetal. 

Também observamos que o peso da placenta total e do corioalantóide foram 

positivamente associados ao volume total do macrocompartimento do CP, e 

aovolume total de vilos placentários presentes nessa região. De acordo com Baus 

(1977) o tamanho da placenta afeta diretamente a capacidade de transferência de 

nutrientes em decorrência de mudanças em sua área de superfície, que influenciam 
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o transporte por difusão, assim como os processos de transporte mediados. Assim, 

os vilos constituem a área de maior contato, fornecendo ampla superfície para trocas 

(LEISER et al., 1997), que em conjunto com um maior fornecimento sanguíneo 

uteroplacentário podem justificar a relação positiva entre peso da placenta e 

tamanho do produto ao nascimento. 

O peso do potro ao nascimento também foi influenciado pelo volume total do 

CP, o volume total da placenta e por uma maior área de superfície total nos vilos 

placentários dos micros compartimentos estudados. Correlações descritas entre 

peso do potro e área de contato materno fetal, representada pelas estruturas dos 

vilos placentários, demonstram que o crescimento in utero é governado pelo 

tamanho real da placenta e sua competência, conforme sugerido por Wilsher e Allen 

(2000). 

Em mulheres, a relação entre as vilosidades da placenta e as suas redes 

capilares sugere que vilosidades do trofoblasto são uma camada plástica que se 

adapta em paralelo, ou em resposta, a mudanças na estrutura da vascularização 

adjacente. Esta ideia implica que a angiogênese é responsável pelo 

desenvolvimento e diferenciação das vilosidades (KAUFMANN; MAYHEW; 

CHARNOCK-JONES, 2004). 

Foi observado que o peso, a altura e a circunferência torácica ao nascimento 

estavam diretamente relacionados ao volume total do macro compartimento do CP, 

e quando avaliada microscopicamente essa região, evidenciava-se um maior volume 

total de vilos placentários e de vasos presentes na sua estrutura. Veronesi et al. 

(2005) observaram histologicamente que as vilosidades coriônicas foram mais altas 

e mais largas no corpo uterino e no corno uterino não gestante, em relação ao corno 

uterino gestante. Porém, não há relatos prévios da utilização da técnica de 

estereologia para avaliar separadamente as diferentes regiões da membrana 

corioalantóide a termo de éguas e suas implicações na biometria dos potros ao 

nascimento.  

A biometria paterna também influenciou a microestrutura placentária com um 

maior volume total de mesoderma alantoideano nas microrregiões avaliadas, a 

porcentagem de vilos placentários no CP e a altura dos microcotilédones do CG. 

Associado a isso, os produtos nascidos do cruzamento com garanhões mais altos 

levaram um menor tempo para ficar em decúbito esternal, mostrar reflexo de sucção, 

mamar e eliminar o mecônio, assim como apresentaram maiores níveis glicêmicos e 
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menores concentrações sanguíneas de lactato na avaliação previamente a ingestão 

do colostro (D0) e com 12 h de vida. 

Em ovinos, também foi evidenciado que o carneiro utilizado para o 

cruzamento exerce efeitos positivos na morfologia placentária, com uma maior 

massa de microcotilédones, bem como no comportamento e na termorregulação dos 

cordeiros nas primeiras horas de vida (DWYER et al., 2005).  

O efeito paterno sobre a porcentagem de vilos placentários e a altura dos 

microcotilédones sugere que pode haver uma influência genética do garanhão 

contribuindo para o aumento da área de superfície para trocas materno-fetais. Esse 

achado vai de acordo com o reportado para a impressão de genes paternos, como o 

IGF-II, que atua sobre a estrutura e função placentária (CONSTANCIA et al., 2002). 

É descrito que genes paternalmente expressos atuam na placenta melhorando a 

oferta de nutrientes da mãe para o feto, e consequentemente atuando no 

crescimento e desenvolvimento fetal, assim como sua influencia no comportamento 

do recém-nascido (REIK; WALTER, 2001).  

Conforme o exposto a cima, uma maior pressão de seleção do garanhão 

torna-se interessante no sistema de criação de equinos, uma vez que os machos 

produzem um maior número de filhos por estação reprodutiva, de acordo com o 

manejo reprodutivo de cada raça e estabelecimento.  

Allen et al. (2002a) também descreveram uma importante relação entre o 

genótipo materno e a densidade de superfície dos microcotilédones e a contribuição 

deste parâmetro para a área microscópica total de contato materno-fetal, 

observando que éguas PSI apresentavam maior área de superfície dos 

microcotilédones por unidade de volume do que pôneis, concluído que a 

complexidade dessas estruturas é controlada maternalmente. Resultados similares 

foram evidenciados no presente estudo, em que éguas com maior porte 

apresentavam uma maior composição tanto da macro como da microestrutura 

placentária, principalmente com relação a um maior volume total de vilos 

placentários no CP, uma maior composição tecidual dos vilos placentários, e uma 

maior área de superfície total dos vilos placentários, justificando o nascimento de 

potros maiores e mais pesados dessas fêmeas.  

Para éguas, em que a placentação ocorre em toda a superfície uterina 

(STEVEN, 1975; LEISER; KAUFMANN, 1994), o fornecimento transplacentário de 

nutrientes e oxigênio para o feto depende do tamanho do útero, que, por sua vez, é 
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determinado pelo tamanho da mãe (GIUSSANI et al., 2003; WILSHER; ALLEN, 

2012). Essa constatação pode explicar, que os neonatos nascidos das fêmeas mais 

pesadas e com maior perímetro torácico tiveram um maior aporte de oxigênio e 

apresentaram menores valores de lactato ao nascimento, sendo este um importante 

marcador de hipóxia tecidual. 

Foi observado que éguas com gestações mais longas apresentaram uma 

maior densidade total de superfície dos microcotilédones no GC, porém não foi 

evidenciado um incremento no peso e altura dos potros ao nascimento nessas 

fêmeas. Embora os microcotilédones estejam maduros aos 150 dias de gestação 

(SAMEUL; ALLEN; STEVEN, 1974), contínuo remodelamento e progressivo 

alongamento e sub-ramificações dos vilos continuam até o termo (MACDONALD; 

CHAVETTE; FOWDEN, 2000). 

Tais constatações corroboram com Veronesi et al. (2010), os quais relataram 

que o tempo de gestação tem forte correlação com a densidade de superfície dos 

vilos, porém não denotam uma maior eficiência placentária, determinada pela 

expressão do peso do potro ao nascimento em função da área microscópica total de 

contato materno fetal do corioalantóide. Elliott, Morton e Chopin (2009) também não 

encontraram uma associação positiva entre a duração da gestação e o peso do 

potro ao nascimento. 

Em contrapartida, podemos inferir que uma maior área de contato materno-

fetal no CG, nas gestações mais prolongadas, resultaram em uma melhor adaptação 

metabólica pós-natal, expressa por menores valores de lactato, ureia e 

concentrações séricas das enzimas AST e GGT após o nascimento.  

Potros que nasceram maiores, mais pesados e com maior circunferência 

torácica mantiveram essas características com 7 e 30 dias de vida. Assim como 

potros maiores e mais pesados ao nascimento permaneceram maiores e mais 

pesados com 6 meses, 1 e 2 anos de idade. Conforme descrito por Walton; 

Hammond (1938), Hintz, Hintz e Van Vleck (1979), Tischner (1985, 1987) e 

Yamamoto, Asai e Kununose (1993) que relacionam positivamente o peso e a altura 

dos potros ao nascimento e na vida adulta. 

Allen et al. (2004), investigaram como as condições intrauterinas podem 

influenciar o crescimento pós-natal de potros que passaram tanto por restrição como 

aumento do espaço intrauterino, por meio da transferência de embriões entre raças 

de pequeno e grande porte. Para isso, os autores avaliaram alguns parâmetros de 
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crescimento como peso, altura e perímetro torácico, mensurados em intervalos 

regulares do nascimento até os 3 anos de idade.  Os parâmetros de crescimento 

destes animais foram comparados com os do grupo controle (potros PSI e pôneis), 

que foram gerados por inseminação artificial intra-raça e gestados no útero de sua 

mãe biológica. Ao nascimento, foi observada uma redução de aproximadamente 

15% nos parâmetros medidos nos potros que passaram por restrição do espaço 

intrauterino, que diminuíram para cerca de 5% aos 3 anos de idade em relação ao 

grupo controle. Assim, o crescimento pós-natal foi influenciado pelo porte da 

receptora, e portanto, pelo ambiente intrauterino. 

Com relação ao desempenho atlético, Garcia et al. (2011) demonstraram que 

potros PSI que foram maiores e mais pesados ao nascimento tiveram um maior 

número de vitórias nas provas de corrida.  Corroborando com Hintz et al. (1979) que 

relataram que os potros mais leves ao nascer tiveram menor peso na vida adulta e, 

em pista, os animais menores apresentaram desempenho inferior aos animais mais 

pesados. 

Hemberg et al. (2010), relataram que potros que apresentaram alguma 

complicação clínica nas primeiras horas pós parto, como septicemia,  apresentaram 

pobre performance atlética na vida adulta, quando comparados com potros que 

foram saudáveis após o nascimento. Conforme descrito por Rossdale (2004), um 

ambiente uterino desfavorável, com comprometimento da circulação materno-fetal, 

pode impor limites no desempenho atlético futuro do animal. 

No presente estudo não foi observada relação entre características 

morfológicas da membrana corioalantóide e o escore Apgar do potro ao nascimento. 

Já Veronesi et al. (2005), encontraram uma correlação positiva entre o escore Apgar 

de potros e os achados macroscópicos e histológicos da placenta a termo. Também 

observamos uma associação negativa entre as características microscópicas da 

placenta e o comportamento dos neonatos ao nascimento. Quando os tecidos 

corioalantóides exibiram um menor volume correspondente a fração macroscópica 

do CnG, um menor volume total de mesoderma alantoideano nos micros 

compartimentos estudados, uma menor porcentagem de vasos alantoideanos 

presentes no CnG, um menor volume total de vasos que constituem os vilos 

placentários do CnG, e uma menor altura dos microcotiledones presentes no CnG, 

os potros levaram mais tempo para permanecer em decúbito esternal, para mostrar 

reflexo de sucção, levantar e mamar.  
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Esses resultados podem indicar que uma placenta com menor composição 

estrutural, menor vascularização nos vilos placentários e menor profundidade dos 

microcotilédones, possam ter diminuído a passagem de nutrientes e oxigênio para o 

feto e isto ter refletido negativamente no seu vigor pós nascimento. Em ovinos, 

quanto maior a eficiência placentária, mais rapidamente os cordeiros levantaram. 

após o nascimento, indicando que as variáveis placentárias são bons preditores do 

comportamento neonatal (DWYER et al., 2005).  

No presente estudo, o escore Apgar aos 3 minutos de vida foi correlacionado 

positivamente ao comportamento dos neonatos ao nascimento e aos parâmetros 

bioquímicos no primeiro dia de vida, demonstrando a importância da relação destas 

avaliações no monitoramento da vitalidade neonatal. 

Potros que levaram mais tempo para demonstrar reflexo de sucção demoram 

mais tempo para levantar, mamar e eliminar o mecônio. Para Rossdale et al. (1984) 

a incapacidade de permanecer em pé associada a um fraco reflexo de sucção são 

características de potros prematuros ou de neonatos que passaram por condições 

intrauterinas adversas, e pode comprometer a capacidade de sobrevivência desses 

animais. Ousey et al. (2004b) relataram que potros que passaram 

experimentalmente por restrição do espaço intrauterino levaram mais tempo para 

levantar e realizar a primeira mamada, demonstrando que a restrição do crescimento 

fetal in útero pode prejudicar as respostas adaptativas do potro no período pós-natal 

imediato e podem prejudicar seu desenvolvimento posterior.  

Potros que mamaram mais rápido eliminaram o mecônio mais precocemente. 

O colostro tem efeito reconhecido na promoção do desenvolvimento intestinal pós-

parto e na maturação do intestino delgado (KURTZ FILHO et al., 1997), assim como 

LeBlanc (1990) observou um efeito estimulante do colostro à motilidade do trato 

gastrintestinal em potros.  

Neste estudo, a concentração sérica da enzima GGT dos potros ao 

nascimento foi negativamente associada ao volume correspondente ao macro 

compartimento do CP, ao volume total de corio nas microrregiões avaliadas, a 

largura e a altura dos microcotilédones e a densidade de superfície dos vilos 

placentários do CnG.  

Antes do parto, a placenta desempenha muitas funções para o feto e é 

responsável pela homeostase de fluidos e eletrólitos, além de excreção de resíduos, 

trocas gasosas e captação de nutrientes (WILKINS, 2011). Dessa forma uma 
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placenta menos eficiente, caracterizada por microcotilédones menores e mais 

espaçados, e por uma menor densidade de superfície dos vilos placentários, pode 

ter reduzido sua função temporária de “rim e pulmão” fetal e diminuído a excreção 

de resíduos e metabólitos e a perfusão tecidual, justificando as maiores 

concentrações séricas da enzima GGT, sendo este um marcador de hipóxia tecidual.  

Os níveis glicêmicos dos neonatos ao nascimento foram positivamente 

relacionados às variáveis microscópicas da placenta, principalmente quanto a uma 

maior porcentagem de vilos no CnG, um maior volume total de mesoderma 

alantoideano, vasos e vilos placentários no CnG, um maior número de vilos 

placentários nas microrregiões avaliadas e um maior volume total de epitélio e 

parênquima na composição dos vilos placentários do CnG.  

A glicose é o principal substrato de energia para o metabolismo fetal e 

placentário em todas as espécies mamíferas estudadas (JONES; POWELL; 

JANSSON, 2007), bem como o alto gradiente transplacentário de glicose que existe 

entre a mãe e o feto através da placenta da égua, resulta em uma eficiente 

transferência de glicose (SILVER; COMLINE, 1975; WOODING; FOWDEN, 2006). 

Desta forma podemos sugerir que as placentas com uma melhor composição 

estrutural, principalmente com relação aos vilos placentários, possam ter permitido 

uma maior passagem deste nutriente para o feto, justificando as maiores 

concentrações sanguíneas de glicose dos potros ao nascimento. 

Também evidenciamos neste trabalho, uma correlação negativa entre as 

concentrações de lactato dos potros no D0 com o volume do macro compartimento 

do CG e o volume total da placenta, com a porcentagem de vilos placentários 

presentes no CG e no CP, com o volume total de vasos no CG, com o volume total 

de vilos placentários nas microrregiões estudadas, com o volume total de vasos, 

parênquima e epitélio na composição dos vilos placentários do CP e do CG, e com 

microcotilédones mais curtos no micro compartimento do CG. 

Trabalhos induzindo experimentalmente insuficiência placentária em ovinos, 

por meio da restrição do número de cotilédones formados e consequentemente 

limitando o crescimento placentário demonstraram alterações no fornecimento e no 

consumo de oxigênio e glicose entre a placenta e o feto. Os fetos que passaram por 

restrição do crescimento placentário eram hipoxêmicos e hipoglicêmicos e 

aumentaram as concentrações de lactato sanguíneo (OWENS; OWEN; ROBINSON, 

1989; ROBINSON et al., 1994). Mellor (1983), também relatou que cordeiros 
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nascidos de placentas pequenas apresentaram hipoxemia e hipoglicemia, sugerindo 

que a sobrevivência fetal nesses casos é prejudicada pela combinação da 

deficiência de oxigênio e nutrientes transplacentários.  

Esses achados estão de acordo com o presente estudo, no qual potros 

nascidos de placentas menos eficientes, com menor complexidade e profundidade 

de vilos placentários apresentaram maiores concentrações de lactato e menores 

níveis de glicose sanguíneos ao nascimento, provavelmente relacionados a um 

transporte menos eficiente de oxigênio e glicose.   

Os níveis sanguíneos de triglicerídeos dos recém-nascidos foram 

positivamente relacionados à porcentagem de vilos placentários presentes no CnG e 

ao volume total de parênquima e epitélio na composição dos vilos placentários da 

mesma microrregião. Lipoproteínas maternas podem ser captadas pela placenta 

diretamente via receptores de lipoproteínas específicos ou os ácidos graxos podem 

ser gerados por atividade de lipase placentária, especialmente lipoproteínas lipases 

nos microvilos (JONES; POWELL; JANSSON, 2007). 

Em algumas espécies mamíferas, a área de superfície placentária para troca 

de nutrientes aumenta 5 a 15 vezes entre o terço médio e final da gestação (BAUR, 

1997; ROBERTS et al., 2001; COAN et al., 2004), sendo que na égua, isso ocorre 

por meio do alongamento e ramificações dos vilos fetais (MACDONALD; FOWDEN, 

1997). Assim, sugerimos que o intercâmbio de substratos transplacentário pode 

estar relacionado a sua microestrutura, principalmente quanto a composição de vilos 

e microvilos, que são o principal local de transferência de nutrientes na placenta 

equina.  

Também podemos especular que o CnG foi a principal região para a 

transferência de glicose e triglicerídeos para o feto, talvez pelo fato das vilosidades 

coriônicas serem maiores e mais ramificadas nessa região, conforme relatado por 

Veronesi et al. (2005), e muitos nutrientes apresentam receptores de membrana 

específicos na superfície dos vilos placentários, os quais facilitam sua absorção 

(JONES; POWELL; JANSSON, 2007).  
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14 CONCLUSÕES 

 

 

Embora a avaliação morfológica da placenta forneça apenas uma imagem 

estática e limitada das funções e processos dinâmicos que ocorrem neste órgão, a 

avaliação morfométrica do presente estudo demonstrou a influência do porte 

paterno, e principalmente do materno, no desenvolvimento dos microcotilédones e 

na área de superfície de contato materno-fetal, com efeito positivo no 

desenvolvimento e no crescimento fetal culminando com o nascimento de potros 

mais altos, mais pesados e com melhores respostas adaptativas e metabólicas. 

Também destaca-se que o período de vida intrauterino foi determinante para a taxa 

de crescimento pós-natal até os 24 meses de vida.  

Com base nas correlações abordadas nesse trabalho podemos inferir 

ferramentas práticas no manejo de criação de equinos, principalmente quanto a 

escolha de matrizes/receptoras e garanhões mais indicados para a geração de 

produtos com possível aptidão atlética superior.  
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ESTEROIDOGÊNESE PLACENTÁRIA NA ÉGUA E RELAÇÕES COM A IDADE 

MATERNA 
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RESUMO 
 

A unidade feto-placentária é responsável pela produção de hormônios esteroides 

durante o terço médio e final na gestação equina. Estes hormônios são produzidos 

por precursores sintetizados principalmente pelas gônadas e adrenais do feto, 

aromatizados pela placenta e com ação principal no útero materno. A literatura 

descreve que a produção dos esteroides pode ser influenciada pela paridade, raça, 

foto-período, duração da gestação e fatores individuais. Porém não existem relatos 

prévios que relacionem os efeitos da idade da égua sobre a produção de esteroides 

durante a gestação. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da idade e 

paridade materna, e da raça do potro sob a produção de estrógenos (equilina, 

equilinina e estradiol-17β), progesterona e cortisol plasmáticos em éguas prenhes. 

Foram acompanhadas trinta e seis fêmeas prenhes categorizadas de acordo com a 

idade [Id1: 4 a 8 anos (n=14); Id2: 8 a 12 anos (n=13); Id3: ≥ 13 anos (n=9)], 

paridade [Par1: nulíparas (n= 10); Par2: 1 a 3 partos (n= 18); Par3: ≥ 4 partos (n=8)] 

e raça do produto [Mangalarga Paulista - MP (n=18); Brasileiro de Hipismo – BH 

(n=18)]. As coletas de plasma foram realizadas semanalmente a partir do quinto mês 

de gestação até o termo. Os partos foram monitorados a campo e os anexos fetais 

pesados após o delivramento. Mensurações da altura, do perímetro torácico e do 

peso das éguas e dos potros foram realizadas no dia do parto. A quantificação dos 

hormônios esteroides e do cortisol foi realizada pela técnica de Cromatografia 

Líquida - Espectrometria de Massas. Não foram observadas diferenças significativas 

no perfil de esteroides e cortisol quando considerados os fatores número de partos e 

raça do produto para a categorização das fêmeas. As concentrações de estrógenos 

foram estatisticamente superiores em éguas com idade intermediária em relação a 

éguas com idade avançada, em alguns meses do período gestacional avaliado. 

Porém, as concentrações de progesterona e cortisol plasmático não foram 

significativamente influenciados pela idade materna. As diferenças na produção de 

esteroides influenciadas pela idade materna podem estar associadas ao tamanho 

uterino, ao status do endométrio e ao tamanho e a capacidade funcional da 

placenta. 

 

Palavras-chave: Espectrometria de massas. Estrógenos. Progesterona. Cortisol. 

Unidade feto-placentária. 
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ABSTRACT 

 

The fetal-placental unit is responsible for the production of steroid hormones during 

the second half of equine pregnancy. These hormones are produced by precursors 

synthesized mainly by the gonads and adrenal glands of the fetus, aromatized by the 

placenta and act primarily on maternal uterus. The literature describes the production 

of steroids may be influenced by parity, breed, photoperiod, duration of gestation and 

individual factors. However, there are no previous reports relating the effects of the 

mare’s age on the production of these hormones during pregnancy. The aim of this 

study was to evaluate the influence of maternal age and parity, and foal’s breed in 

the production of plasmatic oestrogens (equilin, estradiol-17β and equilinina), 

progesterone and cortisol in pregnant mares. Thirty six pregnant females categorized 

according to age [Id1: 4 to 8 years (n = 14); Id2: 8 to 12 years (n = 13); Id3: ≥ 13 

years (n = 9)], parity [Par1: nulliparous (n = 10); Par2: 1 to 3 deliveries (n = 18); Par3: 

≥ 4 deliveries (n = 8)] and foal´s breed [Mangalarga Paulista - MP (n=18); BH: 

Brazilian Sporthorse (n=18)] were monitored. Plasma samples were collected weekly 

from the fifth month of pregnancy to term, and quantification of hormones was 

performed by Liquid Chromatography - Mass Spectrometry. Deliveries were 

supervised and fetal membranes were weighed. Measurements of height, weight and 

thoracic perimeter of the mares and foals were performed at birth. No significant 

differences were observed in the quantification of steroids when considering maternal 

parity and foal´s breed for the different mare groups. The concentrations of 

oestrogens were significantly higher in middle aged mares when compared with 

advanced aged mares, in some months of the gestational period evaluated. 

However, the plasmatic levels of progesterone and cortisol were not significantly 

influenced by maternal age. The differences in steroids production that were 

influenced by maternal age may be associated with uterine size, endometrium health 

status and the size and functional capacity of the placenta. 

 

keyword: Mass Spectrometry. Oestrogens. Progesterone. Cortisol. Feto-placental 

unit. 
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15 INTRODUÇÃO 

 

 

A gestação na espécie equina tem sido estudada em diversos aspectos 

relacionados à fisiologia, endocrinologia e neurobiologia com o objetivo de melhor 

estabelecer os mecanismos e atividades biológicas relacionadas a esta fase. Muitos 

aspectos da secreção de hormônios esteróides pela unidade feto-placentária em 

éguas são exclusivos para esta espécie e de especial interesse científico (ALLEN et 

al., 2002b). Trata-se de um processo dinâmico que compreende desde a concepção 

até o parto e este período de vida intrauterino é necessário para garantir o 

desenvolvimento fetal e a capacidade de sobrevivência ao meio externo (FOWDEN 

et al., 2006). 

A unidade feto-placentária é responsável pela produção de altas 

concentrações de hormônios durante o terço médio e final de gestação, com efeitos 

sobre o crescimento e desenvolvimento fetal. O conceito de unidade feto-placentária 

é baseado no fato em que o feto sintetiza precursores para produção de estrógenos 

e progestágenos nas gônadas e glândulas adrenais fetais, respectivamente. Esses 

substratos são direcionados para a placenta e útero, onde são metabolizados em 

produtos finais (hormônios), e são transportados através da placenta para a 

circulação materna (FOWDEN et al., 2008).  

A produção local de progestágenos e estrógenos atua em muitos processos 

fisiológicos no tecido útero-placentário. Progestágenos mantêm a quiescência 

uterina durante a gestação, inibindo a ação de prostaglandinas que causam 

contrações miometriais (TROEDSSON; SAGE, 2001). Os estrogénos são 

importantes para o fluxo sanguíneo uterino durante o período gestacional e 

promovem a ação das proteínas contráteis associadas ao parto (OUSEY, 2004a). 

Descrição dos padrões hormonais normais durante a gestação equina tem 

demonstrado características peculiares em relação à progesterona e metabólitos 

relacionados. Na égua, durante a fase inicial, a manutenção da gestação é 

dependente da P4 de fonte ovariana (HOLTAN et al., 1979; PASHEN, 1984; 

HOLTAN et al., 1991; VAALA;SERTICH, 1994). A partir do dia 60-70 de gestação, o 

tecido corioalantóide começa a secretar quantidades crescentes de P4 e seus 

metabólitos (HOLTAN et al., 1991), e em torno do dia 120-150, quando cessa a 
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função dos corpos lúteos secundários e acessórios, a placenta está desenvolvida o 

suficiente para assumir o suprimento de progestágenos (SQUIRES; GINTHER, 

1975; HOLTAN et al., 1979; PASHEN, 1984; GINTHER, 1992; VAALA; SERTICH, 

1994;  ALLEN, 2001; OUSEY et al., 2005).  

Concentrações de progestágenos no soro materno permanecem baixas e 

constantes entre 150 e 300 dias de gestação, e a partir desse momento aumentam 

substancialmente (HOLTAN et al., 1991; HAMON et al., 1991) e declinam 

abruptamente dias ou horas da iminência do parto (HAMON et al., 1991; 

CHAVETTE-PALMER et al., 1997; FOWDEN et al., 2002; OUSEY, 2004; OUSEY et 

al., 2005).  

O perfil hormonal na gestação equina é caracterizado por elevadas 

concentrações de estrógenos presentes no sangue e urina materna durante a 

segunda metade da gestação (PASHEN, 1984; MARSHALL et al., 1999). Existem 

dois grupos de estrógenos na égua, o primeiro formado pelos estrógenos fenólicos: 

estrona, estradiol-17α e estradiol-17β; e o segundo formado pelos estrógenos com 

anel β insaturados: equilina e equinilina, exclusivos desta espécie (PASHEN; ALLEN 

1979; RAESIDE et al., 1982; PASHEN, 1984; VAALA; SERTICH, 1994; OUSEY, 

2004). 

Na gestação inicial, os estrógenos maternos são provenientes dos ovários, e 

posteriormente as gônadas fetais secretam desidroepiandrosterona (DHA), substrato 

que sofre biossíntese no tecido placentário e origina os estrógenos a partir do terço 

médio de gestação (BARNES et al., 1975; RAESIDE et al., 1979; TERQUI; 

PALMER, 1979). Na égua as concentrações destes esteroides aumentam de forma 

constante até os últimos 2-3 meses, declinando gradativamente até alcançarem 

valores basais na proximidade do parto (COX, 1975; PASHEN; ALLEN, 1979; 

PASHEN, 1984).  

Em um estudo clássico (PASHEN; ALLEN, 1979) envolvendo a gonadectomia 

bilateral de fetos a partir do terço médio da gestação indicam que essa maior 

produção de estrógenos possa estimular o desenvolvimento de vasos sanguíneos 

tanto no compartimento materno quanto no fetal, facilitando a troca de gases e 

nutrientes entre mãe e feto. 

Também foi relatada a relação destes esteroides com a síntese e 

armazenamento de prostaglandina F2α (PGF2α) no miométrio e outros tecidos 

uterinos, preparando para o momento do parto (PASHEN et al., 1982). O papel da 
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grande quantidade de estrógenos produzidos pela unidade feto-placentária a partir 

da segunda metade da gestação ainda não está bem esclarecido. 

A produção de estrógenos pode ser influenciada pelo indivíduo (RANCE; 

PARK, 1978; HALUSCA; CURRIE, 1988), pela raça (PALME et al., 2001), 

fotoperíodo, duração da gestação (HALUSKA; CURRIE, 1988) e paridade (COX, 

1975). Já a P4 parece sofrer maior influência do genótipo fetal (ALLEN et al., 2002b). 

Porém não existem relatos prévios que relacionem os efeitos da idade da égua 

sobre a produção de esteroides durante a gestação. 

Durante a última semana de gestação, um estímulo desconhecido resulta no 

aumento da secreção do hormônio adrenocorticotrópico (ACTH) fetal e na atuação 

da enzima 17α-hidroxilase, responsável pela conversão de P4 em cortisol (MASON; 

HINSHELWOOD; MURRAY, 1993). Este aumento no cortisol fetal pré parto está 

associado ao início de uma cascata crítica eventos endócrinos no feto que resultam 

em maturação fetal e sinalização para o nascimento. 

Cortisol, o principal hormônio relacionado ao estresse, normalmente não é 

produzido pelo feto equino até a proximidade do parto (FOWDEN; SILVER, 1985). A 

enzima placentária 11β-hidroxiesteróide desidrogenase tipo 2 (11βHSD-2) forma 

uma barreira funcional restringindo a passagem de cortisol entre os compartimentos 

materno e fetal por meio da conversão de cortisol à cortisona (JONES; POWELL; 

JANSSON, 2007), mecanismo que protege o feto das flutuações do cortisol materno 

(NATHANIELSZ et al. 1975; CHAVATTE et al., 1995). 

Ousey  et al.  (2000) relataram um aumento nas concentrações plasmáticas 

de cortisol e progestágenos em éguas após administração de ACTH exógeno a 

partir do dia 300 de gestação, que levou a antecipação do parto com nascimento de 

potros viáveis, mas com baixo peso. No entanto, não existem relatos na literatura 

que relacionem a quantificação de cortisol no plasma de éguas gestantes e sua 

relação com características maternas, como a idade e número de partos. 

Baseado nestas informações, o objetivo deste estudo foi identificar diferenças 

na concentração de progesterona, estradiol-17β equilina, equilinina e hidrocortisona 

no plasma de éguas prenhes, categorizadas de acordo com a idade, paridade e raça 

do produto, por meio da técnica de Cromatografia Líquida – Espectrometria de 

Massas (LC-MS/MS), do quinto mês de gestação até o parto.  

Nossa hipótese é que concentrações mais baixos de P4 e estrógenos serão 

evidenciados em éguas mais jovens e nulíparas, por estas fêmeas geralmente 
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apresentarem placentas menores e parirem produtos com menor porte, bem como 

exibirão maiores concentrações de cortisol associado ao estresse da primiparidade.  
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16 MATERIAL E MÉTODOS 

 

16.1 POPULAÇÃO ANALISADA 

 

 

O presente estudo foi conduzido no período de março de 2011 a março de 

2013, monitorando-se de 36 éguas gestantes a partir do quinto mês de gestação até 

o termo, totalizando 18 potros da raça Mangalarga Paulista (MP) e 18 potros da raça 

Brasileiro de Hipismo (BH). Os animais eram provenientes de dois haras localizados 

no estado de São Paulo.  

Vinte e nove fêmeas estavam alocadas no haras 1, localizado no município de 

Piracaia (latitude -23°05’26”, longitude -46°39’42”), com um sistema de manejo a 

campo ou semi-estabulado. Sete éguas estavam alocadas no haras 2, localizado no 

município de Biritiba Mirim (latitude -23°60’17”, longitude -46°06’10”), em um sistema 

de manejo exclusivo à campo. 

Dados como idade, data da inseminação e da ovulação, duração da gestação, 

e número de partos foram obtidos das fichas reprodutivas de cada animal.  

Todos os partos foram acompanhados a campo e os anexos fetais foram 

recolhidos e pesados em balança convencional, imediatamente após o delivramento. 

Mensurações da altura, do perímetro torácico e do peso das éguas e dos potros 

foram realizadas utilizando hipômetro e fita métrica, no dia do parto. 

As condições para a utilização destes animais vão ao encontro das 

normativas éticas do emprego de animais em experimentos avaliadas pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade de São Paulo. 

 

16.2 COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

 

Os animais foram categorizados em grupos de acordo com: 

 

- Idade materna: Id1: 4 a 8 anos (n=14); Id2: 8 a 12 anos (n=13); Id3: ≥ 13 anos 

(n=9).  
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- Número de partos: Par1: nulíparas (n= 10); Par2: 1 a 3 partos (n= 18); Par3: ≥ 4 

partos (n=8). 

 

- Raça do produto: Mangalarga Paulista - MP (n=18); Brasileiro de Hipismo – BH 

(n=18). 

 

16.3 COLETA DAS AMOSTRAS 

 

 

As coletas semanais de plasma das éguas gestantes ocorreram a partir do quinto 

mês de gestação até o momento do parto. Assim, o sangue foi obtido por 

venopunção jugular, em tubos estéreis contendo EDTA (BD Vacutainer®,BD, Brasil), 

e centrifugados a 1500 rpm, durante 10 minutos. O plasma foi separado e 

armazenado a -20°C para posterior quantificação dos hormônios esteroides e do 

cortisol pela técnica de Cromatografia Líquida - Espectrometria de Massas (LC – 

MS/MS) realizada no Laboratório Thomson Mass Spectrometry – UNICAMP. 

 

 

16.4 ANÁLISE POR LC-MS/MS 

 

Os padrões de hormônios esteroides utilizados foram: 

-17 β-Estradiol da Sigma-Aldrich, Brasil - E8875-1g. 

- Equilina da Sigma-Aldrich, Brasil - E8126. 

- Solução de Equilinina da Sigma-Aldrich, Brasil - 33693-2ML-R. 

- Progesterona da Sigma-Aldrich, Brasil - P0130. 

- Hidrocortisona da Sigma-Aldrich, Brasil – H4001-1g. 
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As análises por LC-MS/MS compreendem o desenvolvimento das condições 

cromatográficas, as condições do espectrômetro de massas e o preparo de 

amostras a seguir: 

 

16.4.1 Condições Cromatográficas 

 

 

Utilizou-se um equipamento HPLC Agilent 1240 Series, coluna Kinetex C-18 

(50 mm x 3.0 mm, 2.6 µm de partícula). A temperatura do forno foi mantida em 45oC. 

gradiente de vazão e composição da fase móvel utilizados são mostrados na Tabela 

13. O volume de injeção foi de 50 µL. Acetona foi utilizada como solvente de 

lavagem da agulha por 60 segundos antes da injeção. A temperatura do injetor foi 

mantida a 5oC. 

 

Tabela 13 - Gradientes de vazão e composição da fase móvel, utilizados para análise de LC-MS/MS 

Tempo 

(min) 

Fluxo 

(µL min -1) 

% (v/v) 
água 

% (v/v) 

acetonitrila  

0.00 300 58 42 

5.00 300 35 65 

6.00 300 18 82 

7.00 300 5.0 95 

8.00 300 35 65 

9.00 300 58 42 

12.00 300 58 42 

 

A figura 26  representa o cromatograma de íons totais dos padrões de cortisol 

(2,61 mim), 17β-estradiol (5,53 min), equilina (5,70 min), equinilina (5,93 min) e 

progesterona (8,84 min), avaliados por LC-MS/MS no plasma das éguas prenhes. 
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Figura 26 - Cromatograma dos padrões de progesterona (60 ng/mL), cortisol (200ng/mL), 17-β-
estradiol (50 pg/mL), equilina  (5000 pg/mL) e equilinina (8000 pg/mL) plasmáticos, de 
um pool de éguas gestantes de diferentes idades e paridade 

 

 

 

16.4.2 Espectrômetro de Massas 

 

 

O equipamento utilizado foi um espectrômetro de massas tipo triplo 

quadrupolo com Ion Trap linear modelo 5500 Q-Trap® da AB Sciexcom fonte de 

fotoionização (APPI), equipada com uma lâmpada de criptônio de 10 eV. Utilizou-se 

modo positivo de ionização para cortisol e progesterona e modo negativo para 

estradiol, sendo o tolueno utilizado como dopante, numa vazão de 135 µL min-1. O 

equipamento foi operado em modo MRM. Nitrogênio foi utilizado como gás contra-

corrente (curtain gas,10 psi), gás nebulizante (40 psi), gás auxiliar (30 psi) e gás de 

colisão (10 u.a. – unidades arbitrárias). A voltagem utilizada na fonte foi de 800 V e a 

temperatura da probe foi de 450oC. As transições de razão massa/carga (m/z) 

monitoradas são mostradas na tabela 14 . 

Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 
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Tabela 14 -  Condições otimizadas para as análises de esteróides 

Analito  Precursor  MRM Tipo  (m/z) DP1 (V) CE2(V) EP3 (V) CXP4 (V) 

E2  171 
negativo Quanti  145 

-100 
-49 -10 -10 

negativo Confi  183 -52 -10 -7 

Cortisol 363 
positivo Quanti 121  

66 
21 10 16 

positivo Confir 267  25 10 8 

P4  315 
positivo Quanti 97 

78 
29 10 12 

positivo Confir 109 31 10 18 

EQ 267 
negativo Quanti 143 

-80 
-38 -10 -16 

negativo Confir 115 -44 -10 -9 

EN 265 
negativo Quanti 221 

-65 
-40 -10 -11 

negativo Confir 193 -35 -10 -8 

1DP = declustering potential; 2CE = collision energy; 3EP = entrance potential  e  4CXP = collision cell exit 
potential . 

 

 

16.4.3 Preparo da amostra 

 

 

Para amostras de plasma adaptou-se uma extração líquido-líquido (LLE – 

liquid-liquid extraction). Assim, 1000 µL de MTBE (éter metil-terc-butílico) foram 

adicionados a 1000 µL de plasma com 10 µL de padrão interno (PI). Após vortex de 

3 min, a amostra foi centrifugada por 5 min a 10 mil rpm, sendo o sobrenadante 

retirado com pipeta. O resíduo sofreu nova extração, onde adicionou-se novamente 

800 µL de MTBE realizando-se essa etapa por mais duas vezes. O sobrenadante 

coletado foi misturado e foi seco sob fluxo de N2 a 30 graus. A amostra foi então 

ressuspendida em 100 µL de H2O:ACN (52:48 % v/v) e colocada em vial com insert 

para 200 µL e injetado no LC-MS/MS. Para dosar cortisol e P4 o extrato 200 uL foi 

extraído com metade do volume de solvente e nos mesmos tempos de agitação e 

centrífuga. O extrato foi ressuspendida em 600 µL de H2O:ACN (52:48 % v/v) e 

colocada em vial e injetado no LC-MS/MS. 
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16.4.4 Recuperação, Precisão e Exatidão 

 

 

Os dados de precisão e exatidão foram obtidos de 5 replicatas de cada nível 

realizados em três dias diferentes, utilizando amostras filtradas em carvão ativo. Foi 

feito adição de padrão para realizar as dosagens. A recuperação ficou entre 88-

115% dentro das legislações vigentes e os desvios não ultrapassaram 3%. 

 

16.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

A análise estatística foi realizada utilizando o programa SAS System for 

Windows 2000®. Através do aplicativo Guided Data Analisys, os dados foram 

testados quanto à normalidade dos resíduos (distribuição normal) e homogeneidade 

das variâncias. Caso não obedecessem a estas premissas, foram transformados 

(logaritmo na base 10 - Log10X; Raiz quadrada - RQ X; Quadrado - X2) e se a 

normalidade não fosse obtida, empregava-se, então, o procedimento NPAR1WAY 

de análise de variância não paramétrica. Na avaliação dos efeitos dos grupos de 

idade, de número de partos, assim como nas diferenças entre os meses nas 

variáveis resposta, foram utilizados os testes LSD (Least Significant Difference; 

comparações múltiplas) e o teste de Kruskal Wallis para variáveis paramétricas e 

não paramétricas, respectivamente. Para a comparação entre as raças, foram 

utilizados os testes t de Student e Mann Whitney para variáveis paramétricas e não 

paramétricas, respectivamente. 

Para descrição dos resultados, foram empregadas as médias e seus 

respectivos erros padrões (média ± erro padrão da média) dos dados originais.  

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

5%, isto é, para um nível de significância menor que 0,05, considerou-se que 

ocorreram diferenças estatísticas entre os grupos estudados.  
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17 RESULTADOS 

 

 

Na análise estatística, quando consideramos a raça do potro e a paridade 

materna como fatores para agrupamento das éguas, não foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) no perfil dos hormônios estudados 

entre os grupos. 

Com relação à idade materna, fêmeas do grupo Id3 apresentaram um maior 

numero de partos quando comparadas aos demais grupos (Id1: 0,68±0,25; Id2: 

2,5±0,43). Éguas mais novas apresentaram menor peso (482,76±16,17) e menor 

perímetro torácico (182,27±2,47) em relação ao grupo Id2 (540,88±15,16 e 

190,75±1,92) e ao Id3 (533,55±17,62 e 191,38±2,33).  O tempo de gestação e o peso 

total da placenta não foram influenciados pela idade materna (Tabela 15 ). 

Os potros nascidos de éguas mais novas (Id1) foram mais leves ao 

nascimento (40,5±1,21) em comparação aos demais grupos, porém o Id2 

(46,8±2,15) e o Id3 (46,3±3,07) não diferiram estatisticamente entre si. Enquanto, 

éguas com idade mais avançada pariram produtos mais altos (Id3: 104,12±0,98) e 

com maior circunferência torácica ao nascimento (Id3: 83,87±1,15), quando 

comparados ao Id1 (92,15±2,78 e 77,55±1,05, respectivamente) (Tabela 15 ). 
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Tabela15 - Media ± erro padrão das variáveis: número de partos, biometria materna, tempo de 
gestação, peso total da placenta e biometria do potro ao nascimento, de acordo com a 
idade materna. Dados obtidos na estação de parição de 2011 a 2013 - São Paulo 

Variável Id1 Id2 Id3 

Número de partos 0,68±0,25c 2,50±0,43b 5,00±0,64a 

Peso materno (kg) 482,76±16,17b 540,88±15,16a 533,55±17,62a 

Perímetro torácico materno (cm) 182,27±2,47b 190,75±1,92a 191,38±2,33a 

Altura materna (cm) 155,23±1,92a 157,93±1,44a 141,84±17,64a 

Tempo de gestação (dias) 346,0±5,37a 335,33±2,28a 332,77±7,64a 

Peso da placenta total (kg) 4,63±0,18a 4,88±0,18a 5,19±0,27a 

Peso do potro ao nascimento (kg) 40,5±1,21b 46,8±2,15a 46,3±3,07a 

Altura do potro ao nascimento (cm) 92,15±2,78b 98,57±1,69ab 104,12±0,98a 

Perímetro torácico do potro ao nascimento (kg) 77,55±1,05b 80,94±1,53ab 83,87±1,15a 

 

 

 

 

Quando avaliada a influência da idade materna no perfil hormonal das éguas 

gestantes, não foi observada diferença estatisticamente significativa para as 

concentrações plasmáticas de P4 entre os grupos durante o período avaliado 

(Tabela 16 e Figura 27 ). 

 

 

  

Id1: 4 a 8 anos; Id2: 9 a 12 anos; Id3: ≥ 13 anos.  
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 
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Tabela 16 - Concentração (média ± erro padrão) de Progesterona (ng/mL) no plasma de éguas 
gestantes, de acordo com a idade materna (Id1: 4 a 8 anos; Id2: 9 a 12 anos; Id3≥13 
anos), coletados semanalmente a partir do quinto mês de gestação até o momento do 
parto - São Paulo - 2014 

 Progesterona (ng/mL) 

Meses Id1 Id2 Id3 

5° 14,05±3,3a 10,47±4,43a 5,82±2,11a 

6° 3,66±1,1a 3,42±0,76a 2,52±0,67a 

7° 3,73±1,93a 3,06±1,13a 1,35±0,51a 

8° 2,35±0,56a 1,62±0,43a 1,93±0,53a 

9° 3,87±1,38a 1,1±0,22a 1,77±0,33a 

10° 3,83±1,33a 2,04±0,37a 1,68±0,29a 

11° 7,98±2,33a 8,12±1,33a 5,37±1,6a 

12° 6,76±1,39a 12,87±2,75a 9,73±2,86a 

 

 

 
Figura 27 - Representação gráfica da concentração média de progesterona (ng/mL) no plasma de 

éguas gestantes, de acordo com a idade materna (Id1: 4 a 8 anos; Id2: 9 a 12 anos; 
Id3≥13 anos), coletados semanalmente a partir do quinto mês de gestação até o 
momento do parto 
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Letras iguais na mesma linha indicam que não houve diferença estatística (p> 0,05). 

Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 
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Com relação ao perfil dos estrógenos, éguas com idade intermediária (Id2) 

obtiveram os maiores concentrações de estradiol-17β (12,48±1,43) no último mês de 

gestação, em comparação as éguas com idade mais avançada (Id3: 4,38±1,48) 

(Tabela 17 e Figura 28 ), assim como foi observado maiores concentrações de 

equilina no 5° (301,1±96,32), 6° (416,41±84,87), 7° (584,8±93,34) e 8° 

(769,67±151,05) meses de gestação nesses animais em relação ao grupo Id3 (5°: 

48,6±12,89; 6°: 99,03±21,48; 7°: 216,56±57,17; 8°: 250,23±81,75) (Tabela 18 e 

Figura 29 ). 

Já as concentrações plasmáticas de equilinina foram mais elevadas no grupo 

Id2 (2019,1±309,66) no 6° mês de gestação quando comparado aos demais grupos 

(Id1: 1140,1±121,47; Id3: 1009,14±254,74), e no 7° e 8° meses foram superiores no 

Id2 (3119,28±466,34; 3956,23±637,35, respectivamente) em relação às fêmeas de 

idade mais avançada (Id3: 1707,83±434,2; 1972,6±513,3, respectivamente) (Tabela 

19 e Figura 30 ). 

 

 

Tabela 17 - Concentração (média ± erro padrão) de Estradiol- 17β (pg/mL) no plasma de éguas 
gestantes, de acordo com a idade materna (Id1: 4 a 8 anos; Id2: 9 a 12 anos; Id3≥13 
anos), coletados semanalmente a partir do quinto mês de gestação até o momento do 
parto - São Paulo - 2014 

 Estradiol-17 β (pg/mL) 

Meses Id1 Id2 Id3 

5° 15,11±7,52a 11,91±5,29a 12,73±4,63a 

6° 11,17±3,97a 12,27±4,75a 9,89±3,32a 

7° 10,44±2,23a 15,06±6,7a 6,98±2,5a 

8° 8,38±1,39a 10,75±2,74a 4,82±1,34a 

9° 8,56±2,1a 6,3±0,7a 7,33±2,08a 

10° 7,0±1,47a 4,71±0,65a 8,5±3,6a 

11° 8,47±2,58a 5,94±1a 8,6±1,83a 

12° 6,97±2,56ab 12,48±1,43a 4,38±1,48b 

 

 
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 
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Figura 28 - Representação gráfica da concentração média de estradiol-17β (pg/mL) no plasma de 
éguas gestantes, de acordo com a idade materna (Id1: 4 a 8 anos; Id2: 9 a 12 anos; 
Id3≥13 anos), coletados semanalmente a partir do quinto mês de gestação até o 
momento do parto 

 

 

 

 

Tabela 18 -  Concentração (média ± erro padrão) de Equilina (pg/mL) no plasma de éguas gestantes, 
de acordo com a idade materna (Id1: 4 a 8 anos; Id2: 9 a 12 anos; Id3≥13 anos), 
coletados semanalmente a partir do quinto mês de gestação até o momento do parto - 
São Paulo - 2014 

 Equilina (pg/mL) 

Meses Id1 Id2 Id3 

5° 121,15±35,61ab 301,1±96,32a 48,6±12,89b 

6° 270,21±24,53ab 416,41±84,87a 99,03±21,48b 

7° 386,6±88,21ab 584,8±93,34a 216,56±57,17b 

8° 483,27±98,64ab 769,67±151,05a 250,23±81,75b 

9° 372,46±62,65a 565,72±104,9a 361,53±83,53a 

10° 248,42±46,38a 457,56±108,2a 258,12±58,45a 

11° 80,31±19,94a 193,47±46,93a 116,6±57,2a 

12° 67,39±22,31a 56,69±21,96a 21,66±5,87a 
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Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 

* Indicam diferença estatística (p<0,05) entre os grupos nos meses avaliados. 

Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 
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Figura 29 - Representação gráfica da concentração média de equilina (pg/mL) no plasma de éguas 
gestantes, de acordo com a idade materna (Id1: 4 a 8 anos; Id2: 9 a 12 anos; Id3≥13 
anos), coletados semanalmente a partir do quinto mês de gestação até o momento do 
parto 

 

 

 

 

Tabela 19 - Concentração (média ± erro padrão) de Equilina (pg/mL) no plasma de éguas gestantes, 
de acordo com a idade materna (Id1: 4 a 8 anos; Id2: 9 a 12 anos; Id3≥13 anos), 
coletados semanalmente a partir do quinto mês de gestação até o momento do parto - 
São Paulo - 2014 

 Equilinina (pg/mL) 

Meses Id1 Id2 Id3 

5° 775,16±231,23a 1374,13±446,79a 535,36±194,87a 

6° 1140,1±121,47b 2019,1±309,66a 1009,14±254,74b 

7° 2166,25±385,8ab 3119,28±466,34a 1707,83±434,2b 

8° 2890,45±519,52ab 3956,23±637,35a 1972,6±513,3b 

9° 2343,48±387,95a 3317,79±590,89a 2600,71±517,54a 

10° 1476,43±244,3a 2274,25±571,58a 2116,91±491,72a 

11° 501,39±148,69a 976,43±253,67a 754,65±332,22a 

12° 314,15±102,62a 337,71±25,15a 175,03±61,97a 
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Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 

* Indicam diferença estatística (p<0,05) entre os grupos nos meses avaliados. 

Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 
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Figura 30 - Representação gráfica da concentração média de equilinina (pg/mL) no plasma de éguas 
gestantes, de acordo com a idade materna (Id1: 4 a 8 anos; Id2: 9 a 12 anos; Id3≥13 
anos), coletados semanalmente a partir do quinto mês de gestação até o momento do 
parto 

 

 

 

 

A quantificação plasmática de cortisol materno não diferiu estatisticamente 

entre os grupos estudados entre o 5° mês de gestação até o termo (Tabela 20 e 

Figura 31 ).  
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* Indicam diferença estatística (p<0,05) entre os grupos nos meses avaliados. 

Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 
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Tabela 20 - Concentração (média ± erro padrão) de Hidrocortisona (ng/mL) no plasma de éguas 
gestantes, de acordo com a idade materna (Id1: 4 a 8 anos; Id2: 9 a 12 anos; Id3≥13 
anos), coletados semanalmente a partir do quinto mês de gestação até o momento do 
parto - São Paulo - 2014 

 Cortisol (ng/mL) 

Meses Id1 Id2 Id3 

5° 38,63±11,01a 42,45±4,06a 27,49±7,63a 

6° 56,71±7,52a 46,81±3,77a 38,65±8,53a 

7° 48,49±4,95a 39,44±4,96a 42,3±8,88a 

8° 46,57±5,38a 40,1±4,53a 35,94±4,83a 

9° 45,23±5,53a 43,42±2,25a 38,69±2,37a 

10° 42,44±3,9a 36,53±5,1a 35,37±2,71a 

11° 44,17±4,87a 37,9±4,36a 39,56±3,6a 

12° 41,96±11,1a 40,63±19,83a 37,38±9,0a 

 

 

 

Figura 31 - Representação gráfica da concentração média de cortisol (ng/mL) no plasma de éguas 
gestantes, de acordo com a idade materna (Id1: 4 a 8 anos; Id2: 9 a 12 anos; Id3≥13 
anos), coletados semanalmente a partir do quinto mês de gestação até o momento do 
parto 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°

Cortisol (ng/mL)

Id1

Id2

Id3

Letras iguais na mesma linha indicam que não houve diferença estatística (p> 0,05). 

Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 
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Quando analisamos o comportamento dos hormônios esteróides para cada 

grupo de acordo com os meses avaliados, observamos que a concentração média 

de P4 foi significativamente inferior do 6° ao 10° mês de gestação para todos os 

grupos estudados (Tabelas 21, 22 e 23 e Figuras 32, 33 e 34 ). Porém, o pico deste 

esteroide foi mais elevado no 5° mês de gestação para éguas mais novas (Id1: 

14,05±3,3) (Tabela 21 e Figura 32 ) e no mês do parto para éguas com idade 

intermediária (Id2: 12,87±2,75) (Tabela 22 e  Figura 33 ) e avançada (Id3: 9,73±2,86) 

(Tabela 23 e Figura 34 ). 

A concentração média de estradiol-17β foi mais alta no 5° mês de gestação 

(15,11±7,52), com valores estatisticamente inferiores nos últimos três meses 

anteriores ao parto (10°: 7,0±1,47; 11°: 6,47±2,58; 12°: 6,97±2,56) para fêmeas mais 

novas (Tabela 21 e Figura 32 ). Os grupos Id2 e Id3 não apresentaram diferença 

significativa nas concentrações de estradiol-17β nos diferentes meses avaliados 

(Tabelas 22 e 23 e  Figuras 33 e 34 ). 

Concentrações mais elevadas de equilina e equilinina foram observadas no 8° 

mês de gestação para éguas mais jovens (Id1: 483,27±98,64; 2890,45±519,52) 

(Tabela 21 e Figura 32 ) e com idade intermediária (Id2: 769,67±151,05; 

3956,23±637,35)(Tabela 22 e  Figura 33 ), já as fêmeas com idade mais avançada 

apresentaram um pico destes esteroides no 9° mês (Id3: 361,53±83,53; 

2600,71±517,54) (Tabela 23 e Figura 34 ). 

Valores mais baixos de equilina e equilinina foram detectados no 5° 

(121,15±35,61; 775,16±231,23), 11° (80,31±19,94; 501,39±148,69) e 12° meses de 

gestação (67,39±22,31; 314,15±102,62) para o grupo Id1 (Tabela 21 e Figura 32 ). 

Nos grupos Id2 (56,69±21,96; 337,71±25,15) (Tabela 22 e Figura 33 ) e Id3 

(21,66±5,87; 175,03±61,97) (Tabela 23 e Figura 34 ) concentrações inferiores destes 

hormônios foram encontrados no 12° mês. Indiferente dos grupos e meses 

estudados, evidenciamos que dentre os estrógenos quantificados, a equilinina foi o 

predominante (Tabelas 21, 22 e 23 e Figuras 32, 33 e 34 ). 

Com relação ao cortisol materno, não foram encontradas diferenças 

estatísticas na concentração média deste hormônio nos grupos durante os meses 

avaliados (Tabelas 21, 22 e 23 e Figuras 32, 33 e 34 ). 
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Tabela 21 -  Concentração (média ± erro padrão) de hormônios esteroides (progesterona – P4; 
hidrocortisona – CORT;17β-estradiol – E17β, equilina – EQ; e equilinina - EQUI) no 
plasma de éguas gestantes coletados semanalmente a partir do quinto mês de 
gestação até o momento do parto – Grupo Id1 (4 a 8 anos) 

 Id1 (4 a 8 anos) 

Meses P4 (ng/mL) E 17β (pg/mL) EQ (pg/mL) EQUI (pg/mL) CORT (ng/mL) 

5° 14,05±3,3a 15,11±7,52a 121,15±35,61c 775,16±231,23c 38,63±11,01a 

6° 3,66±1,1b 11,17±3,97ab 170,21±24,53bc 1140,1±121,47bc  56,71±7,52a 

7° 3,73±1,93b 10,44±2,23ab 386,6±88,21ab 2166,25±385,8ab 48,49±4,95a 

8° 2,35±0,56b 8,38±1,39ab 483,27±98,64a 2890,45±519,52a 46,57±5,38a 

9° 3,87±1,38b 8,56±2,1ab 372,46±62,65ab 2343,48±387,95ab 45,23±5,53a 

10° 3,83±1,33b 7,0±1,47b 248,42±46,38bc 1476,43±244,3bc  42,44±3,9a 

11° 6,76±1,39ab 6,47±2,58b 80,31±19,94c 501,39±148,69c 44,17±4,87a 

12° 7,98±2,33ab 6,97±2,56b 67,39±22,31c 314,15±102,62c 41,96±11,1a 

 

 

 

Figura 32 -  Representação gráfica da concentração média de hormônios esteroides (progesterona – 
P4; hidrocortisona – CORT; 17β-estradiol – E17β, equilina – EQ; e equilinina - EQUI) no 
plasma de éguas gestantes, coletados semanalmente a partir do quinto mês de gestação 
até o momento do parto – Grupo Id1 (4 a 8 anos) 
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Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença estatística (p< 0,05). 

Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 
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Tabela 22 - Concentração (média ± erro padrão)  de hormônios esteroides (progesterona – P4; 
hidrocortisona – CORT;17β-estradiol – E17β, equilina – EQ; e equilinina - EQUI) no 
plasma de éguas gestantes coletados semanalmente a partir do quinto mês de 
gestação até o momento do parto – Grupo Id2 (8 a 12 anos) 

 Id2 (8 a 12 anos) 

Meses P4 (ng/mL) E 17β (pg/mL) EQ (pg/mL) EQUI (pg/mL) CORT (ng/mL) 

5° 10,47±4,43ab 11,91±5,29a 301,1±96,32bc  1374,13±446,79bc  27,49±7,63a 

6° 3,42±0,76c 12,27±4,75a 416,41±84,87abc  2019,1±309,66abc  38,65±8,53a 

7° 3,06±1,13c 15,06±6,7a 584,8±93,34ab 3119,28±466,34ab 42,3±8,88a 

8° 1,62±0,43c 10,75±2,74a 769,67±151,05a 3956,23±637,35a 35,94±4,83a 

9° 1,1±0,22c 6,3±0,7a 565,72±104,9ab 3317,79±590,89ab 38,69±2,37a 

10° 2,04±0,37c 4,71±0,65a 457,56±108,2abc  2274,25±571,58abc  35,37±2,71a 

11° 8,12±1,33b 5,94±1,0a 193,47±46,93bc  976,43±253,67bc 39,56±3,6a 

12° 12,87±2,75a 12,48±1,43a 56,69±21,96c 337,71±25,15c 37,38±9,0a 

 

 

 

Figura 33 - Representação gráfica da concentração média de hormônios esteroides (progesterona – 
P4; hidrocortisona – CORT; 17β-estradiol – E17β, equilina – EQ; e equilinina - EQUI) no 
plasma de éguas gestantes, coletados semanalmente a partir do quinto mês de gestação 
até o momento do parto – Grupo Id2 (9 a 12 anos) 
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Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença estatística (p< 0,05). 

Fonte: (MEIRELLES, M.G., 2014). 
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Tabela 23 - Concentração (média ± erro padrão) de hormônios esteroides (progesterona – P4; 
hidrocortisona – CORT;17β-estradiol – E17β, equilina – EQ; e equilinina - EQUI) no 
plasma de éguas gestantes coletados semanalmente a partir do quinto mês de 
gestação até o momento do parto – Grupo Id3 (≥ 13 anos) 

 Id3 (> 12 anos) 

Meses P4 (ng/mL) E 17β (pg/mL) EQ (pg/mL) EQUI (pg/mL) CORT (ng/mL) 

5° 5,82±2,11ab 12,73±4,63a 48,6±12,89bc  535,36±194,87cd  27,49±7,63a 

6° 2,52±0,67b 9,89±3,32a 99,03±21,48bc  1009,14±254,74bcd  38,65±8,53a 

7° 1,35±0,51b 6,98±2,5a 216,56±57,17abc  1707,83±434,2abc  42,3±8,88a 

8° 1,93±0,53b 4,82±1,34a 250,23±81,75ab 1972,6±513,3ab 35,94±4,83a 

9° 1,77±0,33b 7,33±2,08a 361,53±83,53a 2600,71±517,54a 38,69±2,37a 

10° 1,68±0,29b 8,5±3,6a 258,12±58,45ab 2116,91±491,72ab 35,37±2,71a 

11° 5,37±1,6ab 8,6±1,83a 116,6±57,2bc  754,65±332,22bcd  39,56±3,6a 

12° 9,73±2,86a 4,38±1,48a 21,66±5,87c 175,03±61,97d 37,38±9,0a 

 

 

 

Figura 34 -  Representação gráfica da concentração média de hormônios esteroides (progesterona – 
P4; hidrocortisona – CORT; 17β-estradiol – E17β, equilina – EQ; e equilinina - EQUI) no 
plasma de éguas gestantes, coletados semanalmente a partir do quinto mês de gestação 
até o momento do parto – Grupo Id3 (≥ 13 anos) 
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Letras diferentes na coluna linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 

Fonte: (MEIRELLES, M. G., 2014). 
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18 DISCUSSÃO 

 

Atualmente, a espectrometria de massas (MS) é considerada a técnica 

analítica de escolha para a identificação e quantificação de drogas e hormônios na 

medicina humana e de resíduos alimentares (SHACKLETON, 2010). Soldin; Soldin 

(2009) relataram que a LC-MS/MS para mensuração de hormônios esteróides é uma 

análise que oferece especificidade e limites de quantificação necessários para a 

mensuração de esteróides em fluidos. Os autores citaram como principais vantagens 

da técnica: o baixo volume de amostra, a mensuração simultânea de muitos analitos 

e maior especificidade em relação a métodos de imunoensaio.   

Diante do exposto à cima, utilizamos a técnica de LC-MS/MS para a 

quantificação de hormônios esteroides no plasma de éguas gestantes, a partir do 5° 

mês de gestação até termo, categorizadas de acordo com a idade.  

Neste estudo, as concentrações médias de P4, considerando todos os grupos, 

variaram entre 1,1±0,22 a 14,05±3,3 ng/mL, a partir do dia 150 de gestação até o 

termo. Na literatura, valores próximos foram descritos por LeBlanc,  Macpherson e 

Sheerin (2004), que detectaram concentrações de P4 entre 2 a 6 ng/mL para éguas 

entre 180-310 dias de gestação, utilizando um teste validado de ELISA. Já Satué,  

Domingo e Redondo (2011) utilizaram um teste comercial de radioimunoensaio 

(RIA), reportando concentrações deste hormônio em torno de 4 – 18 ng/mL em 

éguas gestantes a partir do 5° mês até o parto.  

Para Short (1959), Moss et al. (1979) e Holtan et al. (1991), durante a 

segunda metade da gestação, pouca ou nenhuma P4 é encontrada tanto na 

circulação materna quanto na fetal, devido a sua rápida metabolização em outros 

progestágenos. Ousey et al. (2005) mensuraram as concentrações plasmáticas de 

P4 e seus metabólitos em éguas entre 243-350 dias de gestação, não detectando P4 

em nenhum momento do período gestacional avaliado. Essas diferenças na 

concentração deste hormônio entre os estudos podem ter decorrido dos diferentes 

técnicas utilizadas para sua quantificação (OUSEY, 2004a). 

Quando avaliamos as concentrações de P4 nos diferentes períodos 

gestacionais, nota-se que para éguas mais novas (Id1), o valor médio máximo de P4 

foi obtido no 5° mês de gestação, seguido de uma redução significativa entre o 6° a 

9° meses, e um aumento gradual em torno de 60 dias anteriores ao parto. Para 
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éguas com idade intermediária e avançada, valores mais baixos foram encontrados 

entre o 6° ao 10° mês de gestação, seguido de um aumento significativo em torno de 

30 dias anteriores ao parto.  

Nossos resultados estão de acordo com o reportado por Pashen (1984), em 

que as concentrações plasmáticas de P4 na égua permanecem baixas durante o 

terço médio da gestação, até em torno de 30 a 60 dias antes do parto, quando as 

concentrações começam a aumentar de forma constante, depois declinam 

abruptamente em poucos dias ou horas antecedentes ao parto. Para Lovell et al. 

(1975), a égua aparentemente é similar a mulheres (YANNONE; MCCURDY; 

GOLDFIEN, 1968) e as porquinhas da índia (HEAP; DEANESLY, 1966), 

apresentando concentrações de progestágenos que permanecem elevadas no 

momento do parto. 

A elevação das concentrações de progestágenos pré parto é atribuída ao 

aumento da atividade das adrenais fetais (ROSSDALE et al., 1992), a uma maior 

produção de pregnenolona fetal (ALLEN et al., 2002b) e é associado ao 

desenvolvimento e secreção da glândula mamária, enquanto seu declínio ocorre 

concomitante com o aumento do cortisol fetal (ROSSDALE et al., 1991; OUSEY, 

2004a). Para Thorbum (1993) e Hoffman et al. (1996) as alterações na produção de 

progestágenos no último mês de gestação pode ser um dos mecanismos 

responsáveis pelo desencadeamento do parto. 

Diferenças quantitativas têm sido reportadas nas concentrações de 

progestágenos totais entre as raças equinas de diferentes portes, conforme 

observado por Rossdale et al. (1991) e Holtan et al. (1991), em que as 

concentrações de progestágenos foram mais elevadas em éguas PSI comparadas a 

raças de pôneis. Essa disparidade pode estar relacionada às variações do porte 

materno, e consequentemente o tamanho da placenta e do feto (OUSEY, 2004a), 

assim como às diferenças genéticas entre raças distintas (HOLTAN et al., 1991). 

Neste estudo, não foram constatadas diferenças significativas na mensuração de P4 

e estrógenos no plasma materno entre as raças Mangalarga Paulista e Brasileiro de 

Hipismo. Uma possível explicação para nossos resultados é que o porte das raças 

que avaliamos não era tão distinto quanto o porte das raças utilizadas nos 

experimentos supracitados.  

Os estudos de Bhavnani, Short e Solomon (1969, 1971) envolvendo a infusão 

de precursores de esteróides marcados na circulação umbilical de éguas prenhes 
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demonstraram que o tecido corioalantóide utiliza fontes maternas de colesterol para 

síntese de progestágenos entre os dias 100 e 300 de gestação. Posteriormente, 

Holtan et al. (1991) e Hamon et al. (1991) relataram que a pregnenolona produzida a 

partir do colesterol é secretada pelo feto e convertido a P4 e progestágenos 5α-

reduzidos pelo corioalantóide e endométrio materno. Atribui-se que a pregnenolona 

é produzida pelas glândulas adrenais do feto, pois estes tecidos apresentam 

atividade da enzima P450SCC (HAN et al., 1995). 

Neste experimento, as concentrações de P4 não foram significativamente 

influenciadas pela idade materna durante o terço médio e final da gestação, embora 

numericamente maiores valores desse hormônio tenham sido detectados em éguas 

mais novas (Id1) do 5° ao 11° mês de gestação. Da mesma forma que estas fêmeas, 

apesar de não diferirem estatisticamente dos demais grupos, apresentaram anexos 

fetais mais leves. Assim, torna-se interessante inferir que os maiores valores para P4 

observados no grupo Id1 possam ser atribuídos a estes fetos estarem mais 

estressados, uma vez que os mesmos passaram por uma determinada “restrição” do 

espaço uterino e provavelmente da função placentária. Esses achados são 

sustentados pelo fato de que as fêmeas mais jovens pariram os produtos mais leves, 

mais baixos e com menor circunferência torácica.  

Essa hipótese é reforçada por Allen et al. (2002b) em um experimento em que 

foram realizadas a inseminação artificial (IA) e a transferência de embriões (TE) 

entre raças de pôneis (P) e Puro Sangue Inglês (PSI), criando modelos gestacionais 

em que o feto passa por privação (PSI-P), abundância (P-PSI) e normalidade (P-P; 

PSI-PSI) espacial e nutricional no ambiente intrauterino, demonstrando que a média 

das concentrações séricas de progestágenos foram significativamente superiores 

em PSI-P. Os autores relatam que esses fetos podem ter uma maior produção de 

pregnenolona pelas adrenais por estarem mais estressados devido a privação 

espacial e menor transferência de nutrientes transplacentários. 

Em ovelhas, as concentrações maternas de P4 e lactogênio placentário 

encontram-se a baixo dos níveis normais em condições adversas, como a 

desnutrição (BLOOMFIRLD et al., 2004; WALLACE et al., 2004), e podem ser 

justificadas em parte por uma redução no tamanho da placenta (FOWDEN et al., 

2008).  

Existem dois grupos de estrógenos na égua, o primeiro formado pelos 

estrógenos fenólicos: estrona, estradiol-17α e estradiol-17β; e o segundo formado 
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pelos estrógenos com anel β insaturados: equilina e equinilina, exclusivos desta 

espécie (PASHEN; ALLEN 1979; RAESIDE et al., 1982; PASHEN, 1984; VAALA; 

SERTICH, 1994; OUSEY, 2004a).  

Wright (1958), Savard (1961) e Raeside (1995) reportaram que sulfato de 

estrona e equilina são os principais estrógenos presentes na urina de éguas 

gestantes. Outros autores atribuem que equilina e equinilina podem representar em 

torno de 65% da concentração total de estrógenos produzidos na gestação 

avançada da égua (PASHEN; ALLEN 1979; RAESIDE et al., 1982; PASHEN, 1984; 

VAALA; SERTICH, 1994; OUSEY, 2004a). No presente estudo, a equilinina foi o 

estrógeno predominante durante o 5° mês de gestação até o momento do parto, 

independente da idade da fêmea. 

Nossos resultados demonstraram que as concentrações de equilina e 

equilinina continuaram a aumentar dos 150 dias até aproximadamente 240 dias de 

gestação, alcançando valores máximos neste período (8° e 9° mês), independente 

do grupo avaliado. Estes achados corroboram com Nett et al. (1973) e Barnes et al. 

(1975), os quais também observaram maiores concentrações de estrógenos entre os 

dias 210 e 240 de gestação. 

Estrógenos fenólicos diferem dos estrógenos anel β insaturados quanto ao 

pico nas concentrações observado nos diferentes estágios da gestação, e essas 

diferenças podem estar relacionadas a divergentes rotas e disponibilidade dos 

precursores utilizados na síntese de estrógenos (COX, 1975; PASHEN, 1984; 

OUSEY, 2004a) e maturação de enzimas placentárias responsáveis pela 

aromatização destes esteroides (RANCY; PARK, 1978).  

Muitos estudos tem investigado a origem e biossíntese dos estrógenos. 

Bhavnani et al. (1969) demonstraram in vivo que o DHA não é precursor para a 

formação de equilina. Starka e Breuer (1966) relataram que diferentes precursores 

androgênicos, como o 7α-hidroxi-DHA foi precursor de equilina e equinilina por meio 

dos intermediários 3β-hidroxi-5,7- androstadien-17-ona (D7-DHA) e 7-

diidroandrostenediona. Posteriormente, foi demonstrado que D7-DHA pode ser 

aromatizado em equilina e equilinina em preparações microssomais de placenta 

equina, e somente equilina em tecidos humanos (NUMAZA; OSAWA, 1987).  Foster 

et al. (2002) propuseram uma rota para a redução dos estrógenos anel β insaturados 

e identificaram o composto esteroide C19∆-5,7 como um possível precursor para 

produção destes estrógenos. 
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As concentrações de estradiol-17β observadas no terço médio e final de 

gestação, no presente estudo, foram mais baixos do que o reportado na literatura 

em plasma de éguas prenhes no mesmo período (NETT et al., 1973). Quando 

avaliamos o comportamento deste esteroide nos diferentes meses, detectamos um 

aumento significativo de estradiol-17β no 5° mês de gestação (150 dias) para 

fêmeas mais novas, que diminuiu para níveis significativamente inferiores 90 a 60 

dias anteriores ao parto, com valores constantes nesse período. Nossos resultados 

contrapõem os achados de Nett et al. (1973) que reportaram um aumento 

progressivo nas concentrações de estradiol-17β entre os 150 até os 240 dias de 

gestação, porém esses autores também observaram que as concentrações deste 

estrógeno se mantiveram praticamente inalteradas no último mês de gestação, 

sugerindo a participação deste esteróide no desencadeamento do parto nas éguas.  

Já quando avaliado o perfil de estradiol-17β entre os diferentes grupos, foi 

evidenciado que fêmeas do Id2 apresentaram maiores concentrações deste 

estrógeno no último mês de gestação em relação ao Id3. Barnes et al. (1975, 1978) 

também detectaram um aumento sútil nas concentrações de estradiol-17β, e uma 

redução concomitante nas concentrações de estrona e equilina na proximidade do 

parto. Embora o significado da elevação de estradiol-17β não esteja totalmente 

esclarecido, pode estar associado a um estímulo importante para a síntese e 

liberação de prostaglandina F2α durante a parição (PASHEN, 1984), conforme 

reportado para ovelhas (CURRIE et al., 1973).  

Pashen e Allen (1979) demonstraram que as concentrações sanguíneas de 

estrógenos em éguas a partir do terço médio da gestação dependem da presença 

das gônadas fetais como a maior fonte de precursores C19. Posteriormente, foi 

apontado que a síntese de estrógenos pode ser influenciada pelo 

tamanho/capacidade do tecido corioalantóide e pelo tamanho das gônadas fetais 

(PALME et al., 2001; ALLEN et al., 2002b), componentes essenciais da unidade 

feto-placentária que estão envolvidos na síntese de estrógenos (PASHEN; ALLEN, 

1979). Allen et al. (2002b) atribuíram as maiores concentrações de estrógenos 

encontradas nas gestações de fetos da raça PSI, devido a estes apresentarem 

maiores gônadas do que fetos de pôneis, e dessa forma sintetizarem mais 

precursores para aromatização e síntese de estrógenos pela placenta. 

Neste estudo, as concentrações médias de estrógenos em éguas com idade 

intermediária (Id2) foram estatisticamente superiores às de éguas com idade 
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avançada (Id3), em alguns meses do período gestacional avaliado. Porém, o porte 

dos potros ao nascimento e o peso da placenta não diferiram estatisticamente entre 

esses grupos.  

Baseado nesses resultados, contrapomos nossa hipótese inicial de que éguas 

mais novas, na primeira gestação, apresentariam concentrações mais baixas de 

estrógenos, devido essas fêmeas geralmente apresentarem placentas menores e 

parirem produtos com menor porte. No entanto, nesse estudo a variação entre o 

tamanho dos potros ao nascimento, nos diferentes grupos avaliados, não foram tão 

evidentes quanto ao reportado por Allen et al. (2002b). 

As concentrações significativamente inferiores de estrógenos nas éguas com 

idade mais avançada e maior número de partos (Id3) diferem do descrito por Cox 

(1975), em que éguas pluríparas apresentam maiores concentrações de estrógenos 

na gestação avançada em relação à primíparas.  

Estudos da gestação equina tem apontado a importância do tecido 

corioalantóide (MARSHALL et al., 1996) e das vilosidades coriônicas (FOSTER et 

al., 2002) na produção de estrógenos. Marshall et al. (1999) canularam o cordão 

umbilical de fetos equinos a partir de 254 a 300 dias de gestação relatando que a 

maioria, ou todos, C19 e C21 esteróides foram identificados nos extratos não 

conjugados em amostras de plasma venoso umbilical. Estes achados sustentam a 

hipótese de que esses compostos são utilizados e não apenas sulfatados na 

superfície placentária. Outro dado interessante é que, enquanto preganedione não 

foi identificada em extratos arteriais umbilicais, baixas concentrações foram 

detectadas em amostras de extrato umbilical venoso não conjugado, sugerindo que 

estes esteróides podem originar-se a partir da superfície da placenta. Estudos 

anteriores in vitro propuseram que a preganedione é primariamente biosintetizada 

pelo endométrio materno (HOLTAN et al., 1991; HAMON et al., 1991). 

Diante do exposto à cima, podemos inferir que éguas mais velhas são mais 

susceptíveis a alterações endometriais degenerativas relacionadas à idade, e estas 

por sua vez reduzem a capacidade de intergitação das vilosidades coriônicas com o 

endométrio materno, com uma consequente diminuição na área de contato entre as 

camadas de epitélio fetal e materna na interface placentária (BRACHER; MATHIAS; 

ALLEN, 1996; WILSHER; ALLEN, 2003; WILSHER; ALLEN, 2012). Assim, 

sugerimos que uma placentação reduzida nestes animais pode ter contribuído para 
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a diminuição nas concentrações de estrógenos, visto que a placenta é um dos 

componentes essenciais para a metabolização e biossíntese desses hormônios.  

Hull e Chard (1976) demonstraram que para mulheres grávidas há uma 

associação entre o nascimento de bebês pequenos e/ou dismaturos e valores 

inferiores de estrógenos nessas gestações. Uma relação semelhante foi 

apresentada em um modelo experimental conduzido por Pashen e Allen (1979), os 

quais realizaram gonadectomia bilateral de fetos equinos a partir do terço médio da 

gestação, evidenciando que a deficiência de estrógenos foi acompanhada do 

nascimento de potros pequenos e dismaturos e com atraso no desencadeamento do 

parto.   

Não estão claros como estes efeitos são mediados, mas especula-se que 

assim como em ovelhas a taxa e a distribuição do fluxo sanguíneo uterino e 

placentário possam ser modificados pelos estrógenos e seus precursores (RASNIK 

et al., 1974; ROSENFELD; WORLEY 1978). Assim, as concentrações mais baixas 

de estrógenos podem reduzir o fluxo sanguíneo uteroplacentário, de forma que 

altere a permeabilidade e o metabolismo da placenta, interferindo negativamente na 

transferência de gases e nutrientes transplacentários para o feto.  

Observamos que as concentrações médias de cortisol materno, 

considerando-se todas as fêmeas, variaram entre 27,49±7,63 a 56,71±7,52 ng/mL, 

sem diferir estatisticamente entre os meses de gestação avaliados. Hoffmann et al. 

(1996), apesar de detectarem maiores valores médios de cortisol plasmático em 

éguas gestantes (50 – 75 ng/mL), também não constataram alterações significativas 

nas concentrações de cortisol entre o terço médio da gestação até o parto. Já Satué; 

Domingo; Redondo (2011) evidenciaram valores máximos de cortisol materno no 4° 

(74,05±8,19 ng/mL) e 5° (75,64±12,03 ng/mL) meses, seguido de uma diminuição 

significativa a partir do 7° mês até o final da gestação, com valores médios inferiores 

a 40 ng/mL.  

Alguns autores relataram que o cortisol plasmático materno e a concentração 

total de corticosteroides se mantêm constantes em éguas não estressadas durante 

os 10 dias anteriores ao parto (LOVELL et al., 1975; PRATA; FOWDEN 1994; 

HOFFMAN et al., 1996). Enquanto outros tem observado um aumento nas 

concentrações de cortisol no sangue materno e fetal e nos fluidos fetais na 

proximidade do parto (NATHANIELSZ et al., 1975; PASHEN, 1984) e a elevação na 

concentração plasmática de cortisol fetal foi relatada apenas 48h antecedentes ao 
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parto em fetos cateterizados cronicamente (NATHANIELSZ et al., 1975), sugerindo a 

participação deste hormônio no desencadeamento do parto (OUSEY, 2004a).   

Contrariando nossa hipótese inicial, as concentrações plasmáticas de cortisol 

materno não diferiram estatisticamente entre os grupos estudados. A demanda de 

cortisol é intimamente relacionada ao grau de atividade metabólica (FULKERSON; 

TANG, 1979) e a gestação altera significativamente o metabolismo de substratos 

materno devido à demanda fetal (FOWDEN; COMLINE; SILVER, 1984; HOFFMAN 

et al., 2003).  

Assim, sugerimos que os fetos de éguas mais novas e nulíparas (Id1), 

apresentaram uma maior demanda metabólica para compensar a reduzida 

habilidade de distensão da parede uterina (BHUVANAKUMAR; 

SATCHIDANANDAM, 1989) e um endométrio menos desenvolvido e capaz de 

fornecer todo potencial para o crescimento placentário e fetal (WILSHER; ALLEN, 

2003), justificando em parte os maiores valores de cortisol nessas fêmeas.  
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19 CONCLUSÕES 

 

 

As maiores concentrações de equilina e equilinina detectadas no plasma 

materno, foram observadas no oitavo e nono meses de gestação nos grupos 

avaliados, o que pode refletir o período de maior desenvolvimento das gônodas 

fetais e consequentemente uma maior secreção de precursores necessários para a 

produção de estrógenos, conforme descrito na literatura. Independente da idade da 

égua e do mês avaliado, a equilinina foi o estrógeno predominante a partir do quinto 

mês de gestação até o parto.  

O aumento na produção de progesterona e a diminuição das concentrações 

de estrógenos, evidenciadas no último mês de gestação, nas fêmeas com idade 

intermediária e avançada, podem ser atribuídos a um dos mecanismos responsáveis 

pelo desencadeamento do parto na espécie equina. 

Os resultados apresentados ressaltam a complexa relação que existe entre o 

útero, placenta e feto na síntese e secreção de hormônios necessários para a 

manutenção da gestação e para o desenvolvimento e crescimento fetal. Assim, 

atribuímos que as diferenças na produção de esteroides influenciadas pela idade 

materna, neste trabalho, podem estar associadas ao tamanho uterino, ao status do 

endométrio e ao tamanho, maturidade e a capacidade funcional da placenta.  
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20 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

• A idade e paridade materna influenciam o desenvolvimento dos 

microcotilédones, a densidade total de superfície dos vilos, a vascularização e 

a composição tecidual das diferentes regiões da placenta, resultando no 

nascimento de potros mais altos, mais pesados e com maior circunferência 

torácica. 

 

• O corpo uterino foi a principal região placentária associada ao crescimento 

fetal, tanto para a idade quanto para a paridade materna, provavelmente por 

essa região apresentar uma maior vascularização, maior quantidade e 

composição estrutural das vilosidades coriônicas e uma maior extensão dos 

microcotilédones, o que proporcionaria melhor troca hemotrópica entre mãe e 

feto. 

 
 

• Potros que nasceram mais altos, mais pesados e com maior circunferência 

torácica mantiveram essas características até os dois anos de idade. 

 

• O porte paterno, e principalmente o materno, exercem efeitos no 

desenvolvimento dos microcotilédones e na área de superfície de contato 

materno-fetal, com efeito positivo no desenvolvimento e no crescimento fetal, 

culminando com o nascimento de neonatos com melhores respostas 

adaptativas e metabólicas. 

 

• As diferenças na produção de estrógenos influenciadas pela idade materna 

podem estar associadas ao tamanho uterino, ao status do endométrio e ao 

tamanho e a capacidade funcional da placenta.  

 

• Com base nas correlações abordadas nesse trabalho podemos inferir 

ferramentas práticas no manejo de criação de equinos, principalmente quanto 

a escolha de matrizes/receptoras e garanhões mais indicados para a geração 

de produtos com possível aptidão atlética superior.  
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Anexo  1  - Média ± erro padrão das variáveis maternas, paternas e neonatais, de acordo com a 
idade materna. Dados obtidos na estação de parição de 2011 a 2013 - São Paulo 

Variável  Id1 Id2 Id3 

Número de Partos 0,68±0,25c 2,50±0,43b 5,00±0,64a 

Peso materno (kg) 482,76±16,17b 540,88±15,16a 533,55±17,62a 

Perímetro torácico materno (cm) 182,27±2,47b 190,75±1,92a 191,38±2,33a 

Altura materna (cm) 155,23±1,92a 157,93±1,44a 141,84±17,64a 

Tempo de gestação (dias) 346,0±5,37a 335,33±2,28a 332,77±7,64a 

Peso paterno (kg) 560,58±8,35a 565,58±10,9a 570,55±14,0a 

Perímetro torácico paterno (cm) 192,75±1,54a 193,62±2,15a 194±2,52a 

Altura paterna (cm) 163,12±0,4a 164,17±1,12a 165,61±1,64a 

Peso do potro D0 (kg) 40,5±1,21b 46,8±2,15a 46,3±3,07a 

PT do potro D0 (cm) 77,55±1,05b 80,94±1,53ab 83,87±1,15a 

Altura do potro D0 (cm) 92,15±2,78b 98,57±1,69ab 104,12±0,98a 

Peso do potro D7 (kg) 52,55±1,46b 60,18±2,98a 60±1,95a 

PT do potro D7 (cm) 84,86±0,88b 88,14±1,62ab 90,65±0,67a 

Altura do potro D7 (cm) 98,84±1,52b 102,57±1,66b 107,75±1,33a 

Peso do potro D30 (kg) 81,84±3,05b 91,42±4,52ab 99,37±4,71a 

PT do potro D30 (cm) 97,47±1,19b 100,4±1,72ab 102,62±1,76a 

Altura do potro D30 (cm) 107,46±1,25b 111,28±1,34ab 113,75±1,41a 

Escore Apgar 3 min 7,72±0,19a 7,31±0,53a 7,57±0,2a 

Escore Apgar 60 min 7,85±0,15a 7,54±0,21a 8,0±0a 

Tempo decúbito esternal (min) 2,14±0,56a 1,73±0,43a 2,21±0,97a 

Tempo reflexo de sucção (min) 30,36±10,89a 35,85±7,24a 24,43±3,93a 

Tempo levantar (min) 38,9±8,9a 61,92±9,72a 63±10,88a 

Tempo mamar (min) 104,72±14,57a 117,92±16,68a 107,86±20,22a 

Tempo eliminar mecônio (min) 136,27±21,6a 116,38±21,71a 99,28±24,92a 

Id1: 4 a 8 anos; Id2: 9 a 12 anos; Id3: ≥ 13 anos.  
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 
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Anexo  2  - Média ± erro padrão das variáveis macroscópicas e estereológica dos diferentes macros 
compartimentos placentários de éguas, de acordo com a idade materna. Dados obtidos na estação 
de parição de 2011 a 2013 - São Paulo 

Variável Id1 Id2 Id3 

Peso da placenta total (kg) 4,63±0,18a 4,89±0,18a 5,19±0,27a 

Peso do tecido corioalantóide (kg) 3,4±0,18a 3,95±0,47a 3,84±0,21a 

Comprimento do cordão umbilical (cm) 61,05±2,82a 71,17±4,89a 75,33±3,77a 

Volume total do macro compartimento CG (cm3) 713,5±60,43a 854,78±99,86a 672,51±92,0a 

Volume total do macro compartimento CnG (cm3) 515,71±50,47a 599,62±65,01a 488,9±51,76a 

Volume total do macro compartimento CP (cm3) 1552,01±131,39a 1846,48±241,11a 2060,73±120,47a 

Volume total dos macros compartimentos (cm3) 2781,24±136,28a 3300,9±372,36a 3222,14±173,7a 

Porcentagem do macro compartimento CG (%) 0,22±0,01a 0,23±0,01a 0,18±0,02a 

Porcentagem do macro compartimento CnG (%) 0,16±0,01a 0,16±0,01a 0,13±0,01a 

Porcentagem do macro compartimento CP (%) 0,47±0,02a 0,48±0,01a 0,54±0,02a 

 

 

  

Id1: 4 a 8 anos; Id2: 9 a 12 anos; Id3: ≥ 13 anos.  
Letras iguais na mesma linha indicam que não houve diferença estatística (p> 0,05). 
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Anexo 3  - Média ± erro padrão das variáveis microscópicas das diferentes microrregiões da 
membrana corioalantóide e da composição dos vilos placentários de éguas, de acordo com a idade 
materna. Dados obtidos na estação de parição de 2011 a 2013 - São Paulo 

Variável  Id1 Id2 Id3 

Volume total de vilos placentários CG (cm3) 213,0±48,04a 240,87±29,28a 150,87±46,72a 

Volume total de vilos placentários CnG (cm3) 353,17±35,28a 383,86±35,05a 327,66±40,75a 

Volume total de vilos placentários CP (cm3) 449,27±82,18b 752,69±90,45a 802,9±141,36a 

Volume total de vasos alantoideanos CG (cm3) 52,0±10,33a 71,52±15,51a 58,94±15,67a 

Volume total de vasos alantoideanos CnG (cm3) 14,79±5,53a 21,53±4,44a 33,9±12,42a 

Volume total de vasos alantoideanos CP (cm3) 122,07±37,42b 107,91±15,24b 242,56±62,7a 

Volume total de vasos alantoideanos nos micros 

compartimentos (cm3) 

188,86±42,04b 199,44±21,87b 335,37±66,53a 

Volume total de corio CG (cm3) 181,14±21,23a 215,51±31,6a 147,82±20,95a 

Volume total de corio CnG (cm3) 100,9±12,5a 108,24±14,54a 76,85±17,76a 

Volume total de corio CP (cm3) 416,68±35,19a 408,2±43,8a 541,24±90,44a 

Volume total de mesoderma alantóide CG (cm3) 266,97±39,96a 326,88±51,71a 314,88±46,68a 

Volume total de mesoderma alantóide CnG (cm3) 46,75±11,4a 108,12±76,57a 50,49±15,2a 

Volume total de mesoderma alantóide CP (cm3) 563,9±104,94a 577,67±162,2a 474,02±137,9a 

Volume total de vasos fetais nos vilos CG (cm3)  49,71±14,8a 49,79±8,56a 36,6±10,0a 

Volume total de vasos fetais nos vilos CnG (cm3)  53,9±5,55a 41,48±8,5a 44,16±11,1a 

Volume total de vasos fetais nos vilos CP (cm3)  110,27±15,9a 156,51±37,2a 169±49,56a 

Volume total de trofoblasto nos vilos CG (cm3)  98,8±24,82a 111,82±16,14a 57,6±20,92a 

Volume total de trofoblasto nos vilos CnG (cm3)  187,3±22,34a 199,2±28,35a 155,62±28,9a 

Volume total de trofoblasto nos vilos CP (cm3)  203,9±50,9a 352,32±41,46a 334,8±73,31a 

Volume total de mesênquima nos vilos CG (cm3)  64,9±14,2a 79,25±9,67a 39,91±15,93a 

Volume total de mesênquima nos vilos CnG (cm3)  111,9±13,66a 115,79±14,33a 91,47±19,0a 

Volume total de mesênquima nos vilos CP (cm3)  135,1±23,94b 244,07±27,13a 209,89±46,74ab 

 Id1: 4 a 8 anos; Id2: 9 a 12 anos; Id3: ≥ 13 anos.  
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 
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Anexo 4  - Média ± erro padrão da largura da base e altura dos microcotilédones, e da área de 
superfície e densidade de superfície dos vilos placentários nos diferentes micros compartimentos da 
membrana corioalantóide de éguas, de acordo com a idade materna. Dados obtidos na estação de 
parição de 2011 a 2013 - São Paulo 

Variável  Id1 Id2 Id3 

Comprimento da base dos microcotilédones CG 71,52±6,67 a 71,63±4,78a 93,56±14,77a 

Comprimento da base dos microcotilédones CnG 65,5±4,05a 70,18±5,46a 71,49±3,97a 

Comprimento da base dos microcotilédones CP 70±6,56a 74,8±5,0a 60,22±3,0a 

Altura dos microcotilédones CG 205,22±19,8a 227,1±17,9a 204,64±35,15a 

Altura dos microcotilédones CnG 303,2±22,9a 273,75±21,86a 280,56±24,94a 

Altura dos microcotilédones CP 184,78±17,53b 224,39±25,27ab 245,33±18,88a 

Densidade superfície dos vilos placentários CG (cm2) 55,54±1,76b 55,04±1,69b 61,54±3,55a 

Densidade superfície dos vilos placentários CnG (cm2) 59,8±2,1a 59,74±1,4a 58,93±2,02a 

Densidade superfície dos vilos placentários CP (cm2) 60,96±1,44a 59,76±1,54a 58,36±3,2a 

Densidade superfície total dos vilos placentários (cm2) 58,73±0,99a 58,01±1,03a 59,5±1,62a 

Área de superfície dos vilos placentários CG (m2) 39528,6±3805,9a 46120,8±5090,2a 41966±6393,3a 

Área de superfície dos vilos placentários CnG (m2) 30369±2783a 35288,6±3104,5a 29446,4±3236,2a 

Área de superfície dos vilos placentários CP (m2) 95915,3±9638,5a 108039,6±11518,7a 121454,3±8151,7a 

Área de superfície total dos vilos placentários (m2) 165813±8144,6a 189449±17337,7a 192866,8±12434,1a 

 

 

 

  

Id1: 4 a 8 anos; Id2: 9 a 12 anos; Id3: ≥ 13 anos.  
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 
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Anexo  5  - Média ± erro padrão das variáveis maternas, paternas e neonatais, de acordo com a 
paridade materna. Dados obtidos na estação de parição de 2011 a 2013 - São Paulo 

Variável  Par1 Par2 Par3 

Idade da égua (anos) 7,57±0,64b 9,37±0,96ab 13,4±1,24a 

Peso materno (kg) 499,33±±21,22a 534,29±12,33a 514,37±22,32a 

Perímetro torácico materno (cm) 184,59±3,08a 189,87±1,55a 188,81±3,41a 

Altura materna (cm) 156,83±2,36a 157,47±0,94a 138,07±19,68a 

Tempo de gestação (dias) 343,33±6,04a 338,70±2,22a 330,62±8,49a 

Peso paterno (kg) 559,8±11,06a 564,73±10,32a 572,5±9,77a 

Perímetro torácico paterno (cm) 192,2±1,92a 193,66±1,97a 194,44±1,98a 

Altura paterna (cm) 163,35±0,56a 164,6±1,1a 164,44±1,45a 

Peso do potro D0 (kg) 39,15±1,12b 48,1±1,76a 44,6±3,33ab 

PT do potro D0 (cm) 76,39±0,89b 82,33±1,29a 82,66±1,08a 

Altura do potro D0 (cm) 93,16±1,95b 98,35±2,37ab 103,5±1,11a 

Peso do potro D7 (kg) 50,83±1,34b 62,1±2,39a 64,66±2,33a 

PT do potro D7 (cm) 84,22±1,03b 88,85±1,27a 90,2±0,78a 

Altura do potro D7 (cm) 98,66±1,11b 103,47±1,76ab 106,66±1,33a 

Peso do potro D30 (kg) 78,58±2,67b 94,11±4,09a 99,33±2,17a 

PT do potro D30 (cm) 96,06±0,96b 101,62±1,53a 102,25±1,31a 

Altura do potro D30 (cm) 106,16±0,92b 112,76±1,19a 112,33±1,42a 

Escore Apgar 3 min 7,72±0,19a 7,33±0,46a 7,6±0,24a 

Escore Apgar 60 min 7,75±0,17a 7,69±0,18a 8,0±0a 

Tempo decúbito esternal (min) 1,91±0,59a 2,13±0,45a 1,7±1,07a 

Tempo reflexo de sucção (min) 31,3±10,85a 33,3±6,4a 24,6±4,9a 

Tempo levantar (min) 42,1±9,45a 59,8±8,56a 62,8±15,54a 

Tempo mamar (min) 106,72±13,86a 110,53±15,38a 121,6±25,9a 

Tempo eliminar mecônio (min) 151,36±25,63a 102,8±14,8a 120±32,83a 

Par1: nulíparas; Par2: 1 a 3 partos; Par3: ≥ 4 partos.  
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 
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Anexo  6 -  Média ± erro padrão das variáveis macroscópicas e estereológica dos diferentes macros 
compartimentos placentários de éguas, de acordo com a paridade materna. Dados obtidos na 
estação de parição de 2011 a 2013 - São Paulo 

Variável  Par1 Par2 Par3 

Peso da placenta total (kg) 4,57±0,18b 4,91±0,16ab 5,20±0,28a 

Peso do tecido corioalantóide (kg) 3,4±0,18a 3,92±0,41a 3,8±0,24a 

Comprimento do cordão umbilical (cm) 61,47±3,33a 70,93±4,49a 72,89±3,56a 

Volume total do macro compartimento CG (cm3) 749,47±71,77a 795,27±89,16a 700,65±102,3a 

Volume total do macro compartimento CnG (cm3) 573,35±54,39a 545,01±58,9a 487,1±57,45a 

Volume total do macro compartimento CP (cm3) 1449,49±139,56a 1965,27±207,23a 1953,52±109,7a 

Volume total dos macros compartimentos (cm3) 2772,31±143,97a 3305,56±342,96a 3141,27±205,37a 

Porcentagem do macro compartimento CG (%) 0,23±0,02a 0,21±0,01a 0,18±0,02a 

Porcentagem do macro compartimento CnG (%) 0,18±0,02a 0,14±0,01ab 0,12±0,01b 

Porcentagem do macro compartimento CP (%) 0,44±0,02b 0,52±0,01a 0,52±0,01a 

 

 

  

Par1: nulíparas; Par2: 1 a 3 partos; Par3: ≥ 4 partos.  
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 
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Anexo  7 - Média ± erro padrão das variáveis microscópicas das diferentes microrregiões da 
membrana corioalantóide e da composição dos vilos placentários de éguas, de acordo com a 
paridade materna. Dados obtidos na estação de parição de 2011 a 2013 - São Paulo 

Variável  Par1 Par2 Par3 

Volume total de vilos placentários CG (cm3) 232,4±50,45a 217,35±28,5a 155,29±53,7a 

Volume total de vilos placentários CnG (cm3) 393,62±41,67a 335,8±26,92a 351,1±47,9a 

Volume total de vilos placentários CP (cm3) 452,91±86,13b 798,63±78,73a 655,48±171,36ab 

Volume total de vasos alantoideanos CG (cm3) 53,88±9,3a 67,6±14,46a 60,12±18,18a 

Volume total de vasos alantoideanos CnG (cm3) 18,59±5,75a 22,11±5,37a 27,73±14,9a 

Volume total de vasos alantoideanos CP (cm3) 129,41±39,91a 136,68±27,18a 185,49±65,5a 

Volume total de corio CG (cm3) 193,14±27,09a 203,1±26,02a 141,15±22,13a 

Volume total de corio CnG (cm3) 115,8±11,9a 87,33±13,37a 91,34±20,5a 

Volume total de corio CP (cm3) 378,18±38,94a 481,21±45,29a 460,58±89,36a 

Volume total de mesoderma alantóide CG (cm3) 270,1±38,67a 307,28±47,33a 344,1±54,21a 

Volume total de mesoderma alantóide CnG (cm3) 45,34±12,27a 99,8±61,95a 46,15±19,2a 

Volume total de mesoderma alantóide CP (cm3) 488,98±93,63a 548,73±144,4a 651,97±179,44a 

Volume total de vasos fetais nos vilos CG (cm3)  43,94±15,4a 54,1±7,93a 35,04±11,46a 

Volume total de vasos fetais nos vilos CnG (cm3)  49,62±3,85a 44,95±8,3a 45,49±12,83a 

Volume total de vasos fetais nos vilos CP (cm3)  90,43±16,03a 173,74±30,47a 160,1±57,14a 

Volume total de trofoblasto nos vilos CG (cm3)  117±26,85a 93,1±14,33a 59,32±23,63a 

Volume total de trofoblasto nos vilos CnG (cm3)  221,91±28,01a 178,07±17,84ab 138,98±37,97b 

Volume total de trofoblasto nos vilos CP (cm3)  221,31±55,26a 371,43±40,97a 249,73±72,1a 

Volume total de mesênquima nos vilos CG (cm3)  71,45±14,62a 70,18±9,94a 41,51±17,92a 

Volume total de mesênquima nos vilos CnG (cm3)  122,1±14,9a 112,77±10,77a 78,86±22,7a 

Volume total de mesênquima nos vilos CP (cm3)  141,16±24,92b 253,64±25,12a 163,75±48,56ab 

 

  

Par1: nulíparas; Par2: 1 a 3 partos; Par3: ≥ 4 partos.  
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 
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Anexo  8  - Média ± erro padrão da largura da base e altura dos microcotilédones, e da área de 
superfície e densidade de superfície dos vilos placentários nos diferentes micros compartimentos da 
membrana corioalantóide de éguas, de acordo com a paridade materna 

Variável  Par1 Par2 Par3 

Comprimento da base dos microcotilédones CG 72,13±7,1 a 72,45±4,85a 93,63±16,31a 

Comprimento da base dos microcotilédones CnG 59,36±3,98b 72,47±4,6ab 75,39±3,5a 

Comprimento da base dos microcotilédones CP 57,9±3,73b 74,29±5,03a 70,62±5,95ab 

Altura dos microcotilédones CG 218,47±19,64a 211,43±18,23a 212,48±37,78a 

Altura dos microcotilédones CnG 278,17±18,4a 296,3±22,5a 274,71±29,1a 

Altura dos microcotilédones CP 202,41±17,6a 230,95±18,5a 218,33±31,37a 

Densidade superfície dos vilos placentários CG (cm2) 54,88±1,64a 56,18±1,75a 61±3,97a 

Densidade superfície dos vilos placentários CnG (cm2) 59,6±2,23a 59,78±1,27a 59,1±2,32a 

Densidade superfície dos vilos placentários CP (cm2) 60,46±1,35a 59,51±1,68a 59,6±3,2a 

Densidade superfície total dos vilos placentários (cm2) 58,24±0,93a 58,3±1,1a 59,9±1,76a 

Área de superfície dos vilos placentários CG (m2) 41107,48±4384,6a 43604,73±4461,9a 43475,2±7236,9a 

Área de superfície dos vilos placentários CnG (m2) 33934,54±3264,8a 31918,2±2698,6a 29500,6±3597,3a 

Área de superfície dos vilos placentários CP (m2) 88689,2±9943,2a 114844,37±10024,4a 118472,6±7789,1a 

Área de superfície total dos vilos placentários (m2) 163731,2±8423,5a 190367,3±15197,2a 191448,4±14055,5a 

 

 

 
 
 

 

Par1: nulíparas; Par2: 1 a 3 partos; Par3: ≥ 4 partos.  
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística (p< 0,05). 




