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ABSTRACT

Electrocardiography provides information about heart rate, heart rate and intracardiac electrical conduction, which can detect cardiac

anomalies and effects caused by physical effort in equestrian activities. The Quarter Horse breed is susceptible to cardiac arrhythmias,

attributed to the high variation of vagal tone in resting conditions and can be considered physiological. The report describes the

electrocardiographic parameters in the frontal flat and apex derivations of 23 Quarter Horses, before (M0) and immediately after (M1) the

equestrian activities of vaquejada. Regarding the frontal plane derivation, significant differences (p <0.05) were observed between the

moments of analysis for the variables P (mV), PR (ms), QRS (ms), R (mV), T- (mV ), T + (mV) and FC (bpm). In the apex base derivation,

the variables P (ms), P (mV), PR (ms), QRS (ms), R (mV), T- (mV), T + (mV) and FC showed statistical significance (p < 0.05) among the

different moments. It was noted the presence of 82.6% (19/23) of sinus rhythm and 17.4% (4/23) of sinus tachycardia before vaquejada,

and 95.6% (22/23) of sinus tachycardia and 4 , 4% (1/23) of sinus rhythm after equestrian activities. The cardiac score was 116.1 ± 15.79ms

at M0 and 99.69 ± 28.3ms at M1, a score below 100ms indicates poor physical conditions, and these animals may suffer some injury due to

fatigue caused by effort. It is concluded that the electrocardiographic parameters of vaquejada horses differ in some aspects in relation to

the duration, amplitude and morphology, when compared to other breeds of horses and other sports activities, and these findings justify

obtaining specific values for the same breed and developed activity.

A eletrocardiografia fornece informações sobre a frequência

cardíaca, o ritmo cardíaco e a condução elétrica intracardíaca,

que podem detectar anomalias cardíacas e efeitos causados por

esforço físico nas atividades equestres. A raça Quarto de Milha é

susceptível a arritmias cardíacas, atribuídas a alta variação de

tônus vagal em condições de repouso podendo ser considerada

fisiológica.

O objetivo do presente estudo foi avaliar os parâmetros

eletrocardiográficos dos equinos de vaquejada com intuito de

perceber se o escore físico dos animais tem uma variabilidade

considerável, podendo ou não trazer prejuízo a estes.

MATERIAIS E MÉTODOS

Conclui-se que os parâmetros eletrocardiográficos de equinos de

vaquejada divergem em alguns aspectos em relação a duração,

amplitude e morfologia, quando comparados à outras raças de

equinos e outras atividades esportivas, e estes achados, justificam

a obtenção de valores específicos para uma mesma raça e

atividade desenvolvida.

PARÂMETROS ELETROCARDIOGRÁFICOS EM EQUINOS DA 

RAÇA QUARTO DE MILHA ANTES E APÓS AS ATIVIDADES 

EQUESTRES DE VAQUEJADA

Figura 1: Exame eletrocardiográfico na derivação Plano Frontal, em equino da raça Quarto de

Milha.

Fonte: Dados da pesquisa

Figura 2: Exame eletrocardiográfico na derivação Base Ápice, em equino da raça Quarto de

Milha.

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 1: Representação dos índices eletrocardiográficos na derivação plano frontal (média ±

desvio-padrão) de equinos antes (M0) e imediatamente após as atividades equestres de

vaquejada (M1).

Figura 3: Traçado eletrocardiográfico na

derivação Plano Frontal.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 4: Traçado eletrocardiográfico na

derivação Base Ápice.

Fonte: Dados da pesquisa.

FC = frequência cardíaca, bpm = batimentos por minuto; MS = milissegundo; mV = milivolt.

A presença de letras diferentes na mesma linha expressa a diferença estatística entre os momentos.

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 2: Variáveis eletrocardiográficas na derivação base ápice (média ± desvio-padrão) de equinos

antes (M0) e imediatamente após as atividades equestres de vaquejada (M1).

FC = frequência cardíaca, bpm = batimentos por minuto; MS = milissegundo; mV = milivolt.

A presença de letras diferentes na mesma linha expressa a diferença estatística entre os momentos.

Fonte: Dados da pesquisa.
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