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ABSTRACT

The horse is considered the main athlete among mammals and a cardiac anatomophysiology of the equine, the athlete is of

fundamental importance for him to maintain his performance in activities. To determine exercise tolerance, heart rate variability is

used, being an indicator of change in the regulation of the cardiovascular system, in addition to measuring heart rate (HR)

recovery. The objective was to evaluate the heart rate variability (HRV) in 22 Quarter Horses of different ages and sex, at rest and

immediately after equestrian activities. Clinical and electrocardiographic examination was performed before and immediately after

the stroke. The results impaired that the animals will remain with the physiological parameters in their expected patterns before and

after exercise. The variables HR (bpm), RR interval (ms), SDNN (standard deviation of all normal RR intervals) (ms), pNN-50 (%),

RMSSD (square root of the mean of the squared differences between the intervals Adjacent normal RR) (ms), HF (high frequency)

and LF / HF (low frequency / high frequency) (p = 0.0001) loss difference after exercise, and the variables VLF and LF (low

frequency) between moments (p = 0.07) not independently significant. The Quarter Horse in the vaquejada showed high

parasympathetic activity and increased HRV, the cardiovascular system being directly influenced by exercise. The cardiovascular

system is influenced by exercise, and it is concluded that a HRV can be used to identify the cardiac state, its possible changes and

factors that influence the cardiovascular system in animals participating in equestrian activities of vaquejada.

O cavalo é considerado o principal atleta entre os

mamíferos e a anatomofisiologia cardíaca do equino

atleta é de fundamental importância para que ele

mantenha seu desempenho nas atividades. Para a

determinação de tolerância ao exercício, utiliza-se a

variabilidade da frequência cardíaca, sendo um indicador

de alterações na regulação do sistema cardiovascular,

além de mensurar a recuperação da frequência cardíaca

(FC).

Objetivou-se avaliar a variabilidade da frequência

cardíaca (VFC) em 22 equinos da raça Quarto de Milha

de diferentes idades e sexo, em repouso e imediatamente

após as atividades equestres.

RESULTADOS

Foi realizado exame clínico e eletrocardiográfico antes e

imediatamente após a vaquejada. Os resultados

mostraram que os animais permaneceram com os

parâmetros fisiológicos em seus padrões esperados

antes e após o exercício. As variáveis FC (bpm), intervalo

RR (ms), SDNN (desvio padrão de todos os intervalos

RR normais) (ms), pNN-50 (%), RMSSD (raiz quadrada

da média das diferenças ao quadrado entre os intervalos

RR normais adjacentes) (ms), HF (alta frequência) e

LF/HF (baixa frequência/alta frequência) (p=0,0001)

apresentaram diferença significativa após o exercício, e

as variáveis VLF e LF (baixa frequência) entre os

momentos (p=0,07) não apresentaram significância. O

cavalo Quarto de Milha na vaquejada apresentou alta

atividade parassimpática e aumento da VFC, sendo o

sistema cardiovascular influenciado diretamente pelo

exercício.

Em conclusão, a variabilidade da frequência cardíaca

pode ser utilizada para identificar o estado cardíaco,

suas possíveis alterações e os fatores que influenciam o

sistema cardiovascular em animais participantes das

atividades equestres de vaquejada.

AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA 

CARDÍACA EM EQUINOS DE VAQUEJADA

MATERIAL E MÉTODOS

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

Quarto de Milha.

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 1 – Índices da variabilidade da frequência cardíaca no domínio do tempo (RR, FC,

SDNN, pNNxx, RMSSD) e da frequência (VLF, LF, HF, LF/HF) dos 22 equinos avaliados

antes (M0) da atividade equestre de vaquejada

Variável Unidade N Média DP Mín Máx p

RR ms 22 1700.1 280,3 1115 2292 0,0001

FC bpm 22 36.2 6,61 26 54 0,0001

SDNN ms 22 157.6 98,1 45,3 405,8 0,0001

pNNxx % 22 29.8 15,9 3,77 63,77 0,0001

RMSSD ms 22 173.2 101,1 46,1 345,6 0,0001

VLF Hz 22 0.0324 0,0089 0,003 0,04 0,07

LF Hz 22 0.0757 0,0385 0,04 0,143 0,07

HF Hz 22 0.173 0,0419 0,13 0,253 0,0001

LF/HF Hz 22 3.640 2,5059 0,685 9,836 0,0001

Tabela 2 – Índices da variabilidade da frequência cardíaca no domínio do tempo

(RR, FC, SDNN, pNNxx, RMSSD) e da frequência (VLF, LF, HF, LF/HF) dos 22

equinos avaliados imediatamente após (M1) da atividade equestre de vaquejada

Variável Unidade N Média DP Mín Máx p

RR ms 22 834.6 144,9 607 1146 0,0001

FC bpm 22 73.9 12,5 52 99 0,0001

SDNN ms 22 27.5 24,4 6,6 88,5 0,0001

pNNxx % 22 4.58 8,92 0 40,66 0,0001

RMSSD ms 22 34.4 33,1 10,1 117,1 0,0001

VLF Hz 22 0.0327 0,0096 0,003 0,04 0,07

LF Hz 22 0.0720 0,0328 0,04 0,147 0,07

HF Hz 22 0.2279 0,0781 0,137 0,397 0,0001

LF/HF Hz 22 1.590 338,6 0,11 6,685 0,0001


