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ABSTRACT 
 
A growing number of farmers has been interested by the Pantanal horses 
race and this is when the equine infectious anemia becomes a major 
obstacle to regional horse breeding. The study aimed to evaluate whether 
the positive horses for EIA have lower physical performance compared to 
negative animals to obtain data to create awareness among farmers of the 
need to control the EIA in the Pantanal. We used 16 male horses of Pantanal 
race, between 10 and 18 years, with 8 negative horses (Group 1) and 8 
positive (Group 2). They were kept in two nearby farms in the Pantanal 
Nhecolândia region, where they were released on native pasture with 
mineral salt and water ad libitum. Before and after 42 days of training, two 
tests of progressive effort were conducted, developed in flat track, grassy 
with 1.500m, where a single rider using GPS, toured with the animals at the 
trot, extended trot, collected canter and extended canter, and the end of 
each stage were monitored heart rate (FC) and blood lactate concentration 
(La) and when they reached La> 4 mmol and FC> 150btm the test was 
stopped. The animals worked on alternate days for 1 h in step and canter, 
with canter speed corresponding to 70% of FC obtained during the first test. 
In the second test the distance traveled (km) by Group 1 was higher (p <0.05) 
than the Group 2, which shows that EIA-negative has superior physical 
performance when compared to the EIA-positive. 
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Introdução 

Anemia Infecciosa Equina (AIE) é considerada uma doença de distribuição 
mundial que acomete membros da família Equidae (Craigo & Montelaro, 
2008). Como características da AIE endêmica no Pantanal, verifica-se 
prevalência ao redor de 40%, e uma população de equídeos que, apesar de 
soropositivos, são assintomáticos e permanecem realizando sua função na 
lida com o gado das fazendas (BATISTA et al, 2013).  
Nas regiões onde ocorre a enfermidade há um grande obstáculo para o 
desenvolvimento da equideocultura. (ALMEIDA et al., 2006). A avaliação 
comparativa do desempenho dos equinos de serviço explicitará a diferença 
de funcionalidade entre equinos infectados e não infectados pelo vírus da 
AIE justificando a necessidade de controlar essa enfermidade nas fazendas 
do pantanal mato-grossense. 

Conclusão 

 A Anemia infecciosa equina deve ser controlada no pantanal matogrossense, 
pois reduz o desempenho funcional dos equinos para o trabalho, sua principal 
função na região. 

Materiais e métodos 

Um grupo de equinos machos da raça Pantaneira foi submetido a exame 
sorológico (IDGA) para AIE e 16 machos, entre 10 e 18 anos foram separados 
nos Grupo 1 (8 animais soronegativos) e Grupo 2 (8 animais soropositivos). 
Esses animais foram mantidos em duas fazendas próximas, na região de 
Nhecolandia do Pantanal Matogrossense e ficaram soltos em pastagem 
nativa com água e sal mineral à vontade. Foi realizado um teste incremental 
de esforço antes e após 42 dias de treinamento, desenvolvido em pista plana 
gramada, com 1.500 m, onde um mesmo cavaleiro usando GPS percorreu 
com cada animal nos andamentos trote (média 3,5 m/s), trote alongado 
(média 4,2 m/s), galope reunido (média 5,3 m/s) e galope alongado (média 
8,2 m/s).  
Nos testes os animais utilizaram frequencímetro cardíaco (Polar® Equine) e 
ao final de cada etapa, foram monitoradas a frequência cardíaca (FC) e a 
concentração sanguínea de lactato (La) com um lactimetro portátil 
(Accutrend® Plus - Roche®). O animal só retornava para o próximo andamento 
quando sua FC atingia valores < 70 btm e ao final de cada etapa, quando o La 
atingia níveis >4 mmol/ La e FC > 150 bpm o teste foi interrompido. O 
treinamento durou 42 dias e os animais trabalharam em dias alternados 
durante uma hora no passo e galope, sendo que a velocidade do galope foi 
individual, monitorada pelo cavaleiro, correspondendo a 70% da FC obtida 
no primeiro teste. Os resultados foram submetidos à análise e variância e as 
médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade do erro, 
utilizando o software estatístico SISVAR (versão 5.3). 

Resultados e Discussão 

 Na Tabela 1 verifica-se que houve diferença (p<0,05) entre os grupos 1 e 2 na 
distância percorrida km, sendo que os animais do Grupo 1 percorreram 
distância maior em relação aos animais Grupo 2.  
 Esse resultado demonstra que os animais soronegativos para AIE tiveram 
capacidade aeróbica superior em relação aos animais soropositivos, pois 
demoraram mais tempo para atingir FC > 150bpm e lactato > 4mmol/L. 
Provavelmente pela dificuldade para transportar oxigênio, que os animais 
positivos para AIE possuem em virtude da redução do numero de hemácias 
provocada por essa doença. 
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Tabela 1. Analise comparativa da distância percorrida (km) entre 
soronegativos  (Grupo 1)  e soropositivos para AIE (Grupo 2) no 
teste incremental de esforço. 
 
 
 
 
 
 
*Letras distintas diferem na distância percorrida entre os grupos positivo e 

negativo pelo teste Tukey (p<0,05) 
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Negativos Positivos CV (%) 

Distância 5,56a 4,69b 15,3 


