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ABSTRACT

The large distance horse riding requires training to prevent orthopedic and metabolic disorders. The physical

fitness of six adult Mangalarga mares with body condition score 5 (1-9) submitted 3.600 km riding training was

evaluated (Dourado, SP à Foz do rio São Francisco). The Progressive Effort Test (PET) under field conditions

was performed: after gait evaluation and no lameness observed, the heart rate (HR) was measured at rest with

stethoscope and the PET on grass track initiated. It consisted of six steps: 800 m at 21 km/h; 800 m at 24 km/h;

800 m at 27 km/h; 800 m at 30 km/h; 800 m at 33 km/h and 800 m at 36 km/h. After 5 and 10 minutes at the end

of each step the HR was measured and cardiac recovery time (CRT) evaluated at trotting in straight line at 40 m

of distance. For CRT the HR was assessment one minute after trot and if the animal presented HR ≤ 64 bpm it

was considered able to continue the test. Three animals can not to complete the PET. These horses were

considered unfit and the training protocol was intensified. For that, one weekly four hours step was added

alternating walk, trot and canter. The physical fitness of the horses improved and allowed them to complete fully

the route.

INTRODUÇÃO

A realização de cavalgadas de longa distância requer

treinamento prévio para evitar ocorrência de distúrbios

ortopédicos e metabólicos.
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Avaliou-se o condicionamento físico de seis éguas

Mangalarga, adultas, com escore corporal 5 (1-9), em

treinamento para cavalgada de 3.600 km (Dourado, SP à

Foz do rio São Francisco). Efetuou-se a campo um Teste

de Esforço Progressivo (TEP): após avaliação do

andamento e constatada ausência de claudicação, aferiu-

se a frequência cardíaca (FC) em repouso com

estetoscópio e iniciou-se o TEP em pista de grama. Este

consistiu em seis etapas: 800 m a 21 km/h; 800 m a 24

km/h; 800 m a 27 km/h; 800 m a 30 km/h; 800 m a 33

km/h e 800 m a 36 km/h. A FC foi avaliada 5 e 10

minutos após o término de cada etapa, e em seguida foi

mensurado o Índice de Recuperação Cardíaca (IRC)

mediante trote em linha reta na distância de 40 m. Para o

IRC, a FC foi aferida 1 minuto após o trote e o animal

foi considerado apto a continuar o TEP quando a FC ≤

64 bpm. Três equinos não conseguiram completar o TEP

(Tabela 1). Considerou-se que os animais que não

completaram o TEP apresentavam condicionamento

insatisfatório, a demonstrar a necessidade de

RELATO DE CASO

CONCLUSÃO

A alteração no protocolo de treinamento melhorou o

condicionamento físico dos animais e lhes permitiu

completar integralmente o extenso percurso.
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1 32 52 72 60 64 64 84

2 32 36 48 64 56 64 84

3 40 48 56 56 56 52 68

4 32 40 52 68 - - -

5 36 48 60 80 - - -

6 40 64 76 - - - -

intensificação do protocolo de treinamento, que foi feita

por meio do acréscimo de uma etapa semanal de quatro

horas a alternar passo, trote e galope reunido.

Tabela 1. Frequência cardíaca de éguas Mangalarga em repouso

e após cada etapa do teste de esforço progressivo aplicado

durante treinamento para cavalgada.

FC, frequência cardíaca; IRC, índice de recuperação cardíaca.


