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ABSTRACT 

 

This study evaluated the skeletal muscles of horses undergoing a 
resistance training program, through percutaneous muscle 
biopsy and ultrasonographic evaluation of Longissimus dorsi. 
Eleven purebred Arabian horses were evaluated before and after 
a period of three months of training. There was a significant 
decrease in frequency and relative total area of type I fibers, on 
the other hand, the total area of type IIX muscle fibers increased. 
Regarding ultrasound findings, there were no significant changes 
in evaluated parameters. This result shows that changes on 
training programs due to the increase in the average speed of 
endurance races, demands greater participation of the anaerobic 
metabolism. 
 
 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho avaliou a musculatura esquelética de equinos 
submetidos a um treinamento de resistência realizado a campo, 
por meio de biópsia muscular do Gluteus medius e 
ultrassonografia do Longissimus Dorsi. Onze equinos foram 
avaliados antes e após um período de três meses de treinamento. 
Houve diminuição significativa na frequência e área total relativa 
das fibras do tipo I, e aumento na área total relativa das fibras 
musculares do tipo IIX. Com relação aos achados 
ultrassonográficos, não houve variação nos parâmetros 
analisados. Tais resultados evidenciam as mudanças das 
características do treinamento de cavalos de enduro, exigindo 
maior participação do metabolismo anaeróbio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Pré 

Treinamento 

Pós 

treinamento 

Área (cm2) 87,016,28 87,774,85 

Camada de Gordura 

(mm) 
0,980,47 0,930,64 

Largura (mm) 8,230,22 8,260,21 

Profundidade (mm) 3,730,23 3,840,29 

Figura 4. Valores médios ± desvio padrão das variáveis obtidas por meio 
de avaliação ultrassonográfica do músculo Longissimus dorsi antes e após o 
período de treinamento.  
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Figura 1. Cortes histológicos do músculo Glúteo médio de equino com coloração 
NADH, antes (A) e após (B) o período de treinamento 
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Figura 3. Variação dos valores médios ± EPM da frequência (A), área de secção transversal 
(B) e área total relativa (C) de cada tipo de fibra muscular (I, IIA e IIX)  de equinos colhido por 
meio de biópsia percutânea antes e após o treinamento de resistência.  

Figura 2. Ultrassonografia do músculo Longissimus dorsi de equino, antes (A) e 
após (B) o período de treinamento 


