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INTRODUÇÃO 

- Um programa de exercícios é capaz de induzir adaptações 
fisiológicas e bioquímicas que possibilitam ao animal competir em mais 
alto nível e com diminuição de danos a saúde.  

- Amostras de sangue são frequentemente obtidas durante os testes 
de desempenho atlético, sendo o hemograma um requisito básico de 
avaliação.  

- Quando um animal se exercita, as alterações sanguíneas são 
notavelmente rápidas e, por esse motivo, as avaliações hematológicas 
têm sido utilizadas para determinar saúde, desempenho e 
condicionamento físico em equinos (McGowan, 2008).  

 

O objetivo desse trabalho foi avaliar os valores hematimétricos 

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 Scott-Knott (P<0,05). 

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

 Tabela 1. Hematimetria de equinos Quarto de Milha em treinamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Médias seguidas por letras distintas na linha diferem pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 

- Os valores de eritrócitos, hemoglobina e hematócritos foram 
estabilizados 20 minutos após o teste, demonstrando que os animais se 
recuperaram com facilidade.  

- Foi verificado aumento na concentração das proteínas plasmáticas 
totais somente imediatamente após o teste, pois durante o exercício 
máximo, ocorre uma redistribuição de líquidos e eletrólitos do 
compartimento vascular para os fluídos extracelulares, com um aumento 
correspondente na proteína plasmática total (Hinchcliff et al., 2004).  

- Nesta pesquisa, 5 minutos após a realização do teste, os animais já 
haviam retornado aos valores de repouso. 

CONCLUSÃO 

 - Concluiu-se que 20 minutos foi o tempo necessário para que os 
valores de eritrócitos, hemoglobina, hematócritos retornem aos valores 
basais; 5 minutos após o teste para a recuperação dos valores de proteínas 
plasmáticas totais. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

- Os valores mais elevados (P<0,05) dos parâmetros sanguíneos 

avaliados foram observados imediatamente após o exercício (tabela 1).  

ABSTRACT: The aim of this study was to evaluate values of red blood cells, hemoglobin, hematocrit and total plasma proteins 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 the Scott-Knott test. Immediately after exercise was 
detected higher value of erythrocytes, hemoglobin, hematocrit and total plasma proteins. Stabilization of erythrocytes, hemoglobin and 
hematocrit from 20 minutes after the test. It was found that 20 minutes was the time required for the value of parameters available return to 
normal values when animals are subjected to vaquejada simulation test. 
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Parâmetros 
Momentos de coleta 

CV 

(%) Antes Após 5 minutos 20 minutos 50 minutos 

Eritrócitos (x106/µL) 7,87 c 10,53 a 9,17 b 8,38 c 8,26 c 5,45 

Hemoglobina (g/ dL)  12,36 c 16,75 a 14,70 b 13,50 c 13,15 c 6,84 

Hematócrito (%) 36,75 c 50,75 a 43,75 b 39,67 c 39,00 c 6,43 

Proteína Plasmática 

Total (g/ dL) 
6,75 b 7,20 a 6,95 b 6,93 b 6,85 b 2,24 


