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O período gestacional na espécie equina requer bastante cuidado e atenção do proprietário e do 

médico veterinário, em virtude das mudanças fisiológicas e metabólicas decorrentes do 

desenvolvimento do concepto e manutenção da gestante, além das particularidades fisiológicas da 

espécie. Estudos que correlacionem o período gestacional das éguas com as alterações 

hematológicas e bioquímicas são escassos. Portanto, este estudo objetivou avaliar possíveis 

alterações hematológicas e bioquímicas em éguas da raça Crioula antes e durante a gestação. 

Neste estudo, foram utilizadas 44 éguas clinicamente saudáveis, avaliadas por meio de exame 

físico, avaliação hematológica e bioquímica clínica. Os animais eram provenientes da mesma 

propriedade e receberam o mesmo manejo nutricional e condições ambientais. As éguas foram 

submetidas a um protocolo de inseminação controlado, permitindo o acompanhamento dos 

diferentes grupos estudados:  G0 que consiste no grupo com éguas vazias, antes da inseminação, 

G3 éguas apresentando três meses de gestação, G6 com seis meses de gestação e G10 com 10 

meses de gestação, cada grupo foi composto por onze animais. Foram colhidas amostras de 

sangue de aproximadamente 12 mL, de cada um dos animais nos diferentes grupos. As colheitas 

foram realizadas por meio de venopunção jugular com o uso de sistema a vácuo e agulhas 21G, 

sendo acondicionadas em tubos contendo EDTA (4 mL), em tubos sem anticoagulante com 

ativador de coágulo (4 mL) e em tubos com fluoreto de sódio (4 mL). Após a obtenção das 

amostras, foram confeccionadas as extensões sanguíneas que foram coradas com corante 

hematológico rápido. A contagem total de eritrócitos e leucócitos e a dosagem de hemoglobina 

foram realizadas em contador automático de células (SDH-3, Labtest, Lagoa Santa/MG), a 

contagem diferencial de leucócitos e a estimativa de plaquetas foram realizadas nas extensões 

sanguíneas com auxílio de microscopia óptica de luz. A mensuração do volume globular (VG) foi 

realizada pela técnica do microhematócrito. As dosagens de proteína plasmática total e 

fibrinogênio foram realizadas pelo método de refratometria. O volume globular médio e 

concentração de hemoglobina globular média foram calculados. Os tubos sem anticoagulantes e 
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contendo fluoreto de sódio foram centrifugados a 2000g por 10 minutos para a obtenção de 

amostras de soro e o plasma respectivamente, tais amostras foram acondicionadas em microtubos 

de polipropilieno armazenados a -20°C até o processamento. As dosagens bioquímicas realizadas 

foram: ureia, creatinina, aspartatoaminotransferase (AST), alaninoaminotransferase (ALT), 

fosfatase alcalina, gama glutamiltransferase, proteína sérica total, albumina, glicose, colesterol, 

triglicérides, bilirrubina total, bilirrubina direta, cálcio, lactato, magnésio, ferro, fósforo e 

creatinaquinase, por meio do uso de kits comerciais em analisador bioquímico automático 

(Plenno, Labtest, Lagoa Santa/MG). Os valores de globulinas e bilirrubina indireta foram 

calculadas. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância de uma via, as diferenças 

encontradas foram avaliadas pelo teste de Tukey com auxílio do programa computacional 

SigmaStat 3.5 respeitando o nível de significância de p<0,05, para os dados que não 

apresentaram normalidade o teste de Kruskal Wallis foi utilizado (p< 0,05). A análise estatística 

apresentou diferença para os parâmetros VG, contagem de eritrócitos e dosagem de hemoglobina, 

em que G3 apresentou menores valores em relação a G6 e G10, para todos os parâmetros, e 

diferiu de G0 somente na dosagem de hemoglobina. Os grupos G6 e G10 diferiram de G0 

somente para contagem de eritrócitos, e foram estatisticamente iguais para todas as variáveis. De 

forma geral a diferença encontrada pode ser relacionada à diminuição das variáveis do 

eritrograma em G3, como consequência da expansão do volume vascular no primeiro terço de 

gestação, já no segundo terço há maior crescimento fetal e consequentemente aumento da taxa 

metabólica e maior demanda de oxigênio, estimulando a liberação de eritropoetina pelo tecido 

renal e aumento do número de eritrócitos circulantes. A contagem de plaquetas em G3 foi 

estatisticamente menor que G6, embora os valores tenham se mantido no intervalo de referência, 

a menor concentração de plaquetas no G3 pode ser relacionada à expansão do volume vascular 

associado ao maior consumo de plaquetas na circulação útero placentário, já o seu aumento no 

terço final pode ser oriundo da resposta adaptativa antecedente ao parto. A contagem de 

monócitos foi significativamente menor no G3 com relação aos valores de G0, porém por se 

tratar de um tipo celular pouco expressivo numericamente na proporção celular sanguínea, esta 

diferença pode ter sido consequência de uma pequena variação individual e, além disso, os 

valores de mantiveram dentro do intervalo de referência. As dosagens bioquímicas de albumina 

apresentaram diferença estatística no G3 com valores maiores que os demais grupos, embora 

fosse esperada uma diminuição da concentração promovida pelo aumento do volume plasmático 

no primeiro terço de gestação. A concentração de ferro diferiu entre G3 e G6, sendo que a menor 

concentração no G3 pode ser relacionada ao aumento do volume plasmático e, 

consequentemente, menor concentração de eritrócitos e hemoglobina. As alterações encontradas 

na avaliação de triglicérides podem estar relacionadas ao período de lactação. Na dosagem de 

triglicérides, G3 e G6 diferiram entre si e a concentração no G10 foi maior quando comparada 

aos demais grupos, tais achados podem ser relacionados à diminuição gradual e ao fim da 

lactação, especialmente em G10 visto que no período tais éguas não estavam mais em lactação e 

assim há menor demanda de lipídeos pelo organismo, tal relação já foi constatada em bovinos. A 

concentração de magnésio também foi maior no G3 quando comparada aos demais grupos, tal 

fato pode ser atribuído a maior concentração de albumina neste grupo, uma vez que a dosagem 

total de magnésio é dependente da concentração de albumina. Conclui-se que durante a gestação 

de éguas Crioulas existem alterações perceptíveis nos exames hematológicos e bioquímicos que 

devem ser levadas em consideração, evitando erros na interpretação de exames laboratoriais, 

principalmente no terço inicial da gestação. Porém mais estudos em equinos gestantes da raça 

Crioula são necessários. 


