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INTRODUÇÃO 

O colostro representa a principal fonte de energia para leitões neonatos, é essencial para sua 
termorregulação e garante imunidade passiva, além de ser rico em fatores de crescimento que estimulam 
o desenvolvimento intestinal e o crescimento corporal (1). Entretanto, sabe-se que a composição do colostro 
pode variar consideravelmente entre as porcas devido à idade, paridade, regime de alimentação e status 
imunológico. (2) e apesar da importância, sua qualidade ainda não é avaliada em nível de campo. O 
refratômetro de Brix é usado para medir a porcentagem de sacarose em líquidos como suco de frutas, 
cerveja e vinho. Quando usado em líquidos que não contém sacarose, a porcentagem de Brix pode ser 
correlacionada aos teores de sólidos totais (3). O refratômetro de Brix foi proposto como uma solução 
confiável, barata e rápido para estimar a concentração de IgG no colostro em vacas (4;3), ovelhas (5) e 
cavalos (6). Recentemente Hasan (2016) (7), utilizando um refratômetro de Brix digital conseguiu determinar 
com sucesso a qualidade do colostro suíno durante as primeiras horas após o parto. Porém, os 
refratômetros digitais possuem um custo elevado em comparação com refratômetros ópticos. Desta forma, 
objetivo deste trabalho foi verificar a eficiência do refratômetro de Brix óptico em determinar a qualidade do 
colostro de porcas em comparação ao refratômetro de Brix digital e a citometria de fluxo. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização deste trabalho foram coletadas amostras de colostro de 27 matrizes suínas de diferentes 
ordens de parição. Para isso, primeiramente os testos foram higienizados com iodo glicerinado, em seguida 
5 mL de colostro de cada fêmea foi coletado manualmente em tubos cônicos estéreis. As amostras de 
colostro eram compostas por uma alíquota proveniente dos dois tetos dianteiros, dois intermediários e dois 
distais. As coletas foram realizadas até três horas após o início do parto, tendo como base o nascimento 
do primeiro leitão. Para o refratômetro de BRIX óptico foi utilizada uma alíquota de 0,2 mL, enquanto para 
o refratômetro de BRIX digital foi utilizada uma alíquota de 0,3 mL de colostro. Os dois equipamentos foram 
previamente calibrados de acordo com as instruções do fabricante, bem como a leitura das amostras. A 
citometria de fluxo foi utilizada como técnica padrão para determinar a concentração de sólidos do colostro. 
Para a citometria de fluxo, o colostro foi diluído de acordo com Forner e Bastos (8), resumidamente o 
colostro foi diluído na proporção 1:3 em tampão fosfato-salino (PBS) contendo soro fetal bovino, em seguida 
as amostras foram centrifugadas à 600G por 15 minutos à temperatura ambiente para obtenção do pellet. 
A citometria de fluxo foi realizada no equipamento Accuri® (Becton Dickinson). Foram analisados 50.000 
eventos na seleção (gate) de linfócitos (com base na dispersão frontal e lateral - FSC e SSC). Os dados 
foram analisados com o software Accuri C6 plus (Becton Dickinson). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas análises de citometria observamos uma crescente elevação da população de linfócitos (população 
presumida pela relação FSC X SSC) no colostro conforme a idade da porca; isto é, as porcas na ordem de 
parto 7-8 apresentaram uma população de linfócitos significantemente maior que as porcas na ordem de 
parto 1-2 (Figura 1). Na avaliação do colostro pelo refratômetro de Brix óptico e digital todos os colostros 
avaliados apresentaram mais do que 21% de Brix, o quê já é considerado um colostro de boa qualidade. 
No entanto, observamos um decréscimo de Brix no colostro conforme maior fosse à ordem de parto das 
porcas (Tabela 1).   
 

CONCLUSÕES 

Com esses dados preliminares observamos que quanto maior a ordem de parto das porcas, maior será a 
concentração de população de linfócitos no colostro, entretanto menor será a concentração de sólidos no 
colostro dessas porcas. Estes resultados sugerem que o colostro das porcas com ordem de parto 1 e 2 
possuem maiores concentrações de outras células que não são linfócitos. 
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Figura 1. Análise da população de linfócitos encontrada no colostro. (A) colostro de porca na ordem de parto 2; (B) 

colostro de porca na ordem de parto 4; colostro de porca na ordem de parto 7. 

 
 
Tabela 1. Avaliação do colostro pelo refratômetro de BRIX óptico e digital. 

Ordem de parto das porcas Refratômetro de Brix óptico Refratômetro de Brix digital 

1-2 28,40 35,70 

3-5 28,27 35,18 

7-8 27,15 29,4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


