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INTRODUÇÃO 

- Para avaliação do condicionamento dos animais, amostras de 
sangue são frequentemente obtidas durante os testes de 
desempenho atlético, sendo o hemograma um requisito básico de 
avaliação.  

 
- Na interpretação dos resultados dos glóbulos brancos, existem 

diferenças significativas nas respostas em função de intensidade e 
duração dos exercícios.  

 

O objetivo desse trabalho foi realizar a contagem total e 
diferencial de leucócitos em equinos treinados para competição 

de vaquejada. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

- Local: Centro de Treinamento de Equinos em Pernambuco. 

- Animais: Cinco cavalos clinicamente sadios, raça Quarto de Milha, 
com idade entre 4 a 7 anos de idade, peso médio de 450 kg, escore 
corporal 3,0 de acordo com escala de Carrol e Huntington (1988).  

- Função do animal: Puxador na competição de vaquejada. 

- Programa de treinamento semanal: Exercícios aeróbicos, simulação 
da prova de vaquejada com aquecimento prévio e descanso. No dia 
do teste de avaliação do condicionamento dos animais foram 
realizadas três corridas numa distância de 75 metros/cada, com 
intervalos de dois minutos.  

- Amostras sanguíneas foram coletadas por punção na veia jugular 
em tubo com EDTA 10%.  

- Momentos de coleta: repouso, imediatamente após o teste (final da 
terceira corrida), 5, 20 e 50 minutos após o teste.  

- Estatística: Delineamento em blocos casualizados; animais 
constituíram os blocos e os tratamentos foram os momentos de 
coleta. Para avaliação das médias foi adotado o teste de F (P<0,05). 

- Esta pesquisa foi submetida e aprovada na Comissão de Ética no 
Uso de Animais/ Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

 Tabela 1. Contagem diferencial de leucócitos de equinos Quarto de Milha em treinamento 

 

 

 

 

 

 

 
 
Médias iguais na linha não diferem pelo teste F (P>0,05) 

- Outro fator que contribuiu para os resultados sem alterações 
significativas nas concentrações de leucócitos foram às condições 
pertinentes ao experimento; no qual os animais estavam adaptados ao 
cavaleiro e ao local; pois o estresse é um dos fatores que contribuem para 
a elevação na concentração de leucócitos, principalmente nos animais 
resistentes a venopunção.  

CONCLUSÕES 

 - Os animais não apresentaram quaisquer alterações na concentração 
total e diferencial de leucócitos nos diferentes momentos de coleta; o que 
demonstra que os animais utilizados estavam bem adaptados ao tipo de 
treinamento. 
 
- Tais resultados indicam boa adaptação ao tipo de treinamento, de modo 
a manter a integridade física e obter o melhor desempenho na atividade 
física exigida. 
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Variáveis 

Momentos de Avaliação CV(%) 

Antes Após 5 minutos 20 minutos 50 minutos 

Leucócitos(/mm3) 7280 8700 7930 8170 7680 6,30 

Monócito(/mm3) 85,50 85,00 136,00 115,33 93,00 51,34 

Neutrófilo(/mm3) 3956,25 4389,50 4204,50 4531,67 4374,25 8,58 

Linfócito(/mm3) 2948,50 3960,00 3328,00 3355,33 2973,75 16,72 

Eosinófilo(/mm3) 284,75 263,00 237,50 164,33 234,00 37,27 

Neutrófilo/Linfócito 1,35 1,14 1,40 1,42 1,55 25,37 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

- Não foram verificadas diferenças (P>0,05) durante os momentos de 
coleta das amostras (tabela 1). Isso ocorreu por que, em animais 
clinicamente sadios, não ocorre variações fora do intervalo de referência 
nos valores dos componentes da série branca do sangue do animal em 
repouso.  

ABSTRACT: Blood samples are often obtained during the athletic performance tests. Hemogram is basic requirement evaluation. The aim of this 
study was to evaluate the differential leukocyte count in horses trained for vaquejada. Five animals Quarter Horse race were used; pull horse 
function in the competition. Assessment test were three races in a row with two-minute intervals. Blood samples were collected from the jugular 
vein. The different samples were: resting, immediately after the test, 5, 20 and 50 minutes after the test. The experimental design was a 
randomized block and adopted F test. No differences were observed during times of sample collection. The animals are clinically healthy for some 
of the diseases that affect athletic horses. 
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