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INTRODUÇÃO
A ecocardiografia realizada em repouso pode não elucidar

alterações induzidas pelo exercício. O objetivo do estudo foi

avaliar as alterações cardíacas em equinos destreinados

submetidos ao teste de estresse (TE) em esteira por meio da

ecocardiografia.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizados dez equinos Puro Sangue Árabe. A

ecocardiografia foi feita pela janela paraesternal direita em

repouso e logo após o TE em esteira. O TE consistiu em: 10 min

(1,7 m/s); 10 min (3,2 m/s); 20 min (5,8 m/s); 3 min (7,5 m/s); 5

min (3,5 m/s); 2,5 min (8,5 m/s) e 10 min (1,7 m/s) sem

inclinação. Obtiveram-se imagens do eixo transversal do

ventrículo esquerdo ao nível cordal pelo modo-M, para as

mensurações em diástole (d) e sístole (s), da espessura do septo

interventricular (SI), parede livre do ventrículo esquerdo (PLVE) e

diâmetro interno do ventrículo esquerdo (DIVE) (Fig. 1). A

frequência cardíaca foi monitorada com frequencímetro para

avaliação da intensidade do esforço. Os resultados foram

analisados por meio da ANOVA, e as médias comparadas pelo

teste T de Student a 5% de significância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O TE aplicado elevou a FC (p < 0,01) indicando que os

animais executaram esforço sub-máximo (Tab. 2). Não houve

diferença nos valores de SId, SIs, PLVEd, PLVEs, DIVEd e DIVEs

observados em repouso e após o TE (p > 0,05). Apesar dos

equinos estarem destreinados, os valores de SId, SIs, PLVEd,

PLVEs em repouso, assemelham-se aos obtidos também no

modo-M em cavalos árabes e mestiços árabes treinados para

enduro. No entanto, os valores do DIVE do presente estudo são

menores do que os observados por outros autores. Este fato se

deve provavelmente à adaptação cardíaca ao treinamento. O

presente trabalho é o primeiro a realizar ecocardiografia de

estresse em cavalos árabes, e não se pode afirmar que a

ausência de alterações após o TE se deve somente à intensidade

sub-máxima do exercício, uma vez que a análise completa com

índices de função cardíaca não foi realizada.

CONCLUSÃO
O TE empregado não induziu alterações nas variáveis

ecocardiográficas estudadas, provavelmente devido à

intensidade sub-máxima do exercício.

In horses, stress echocardiography is used for exercise-induced myocardial insufficiency detection and valvular diseases prognosis. The

cardiac alterations in equine submitted to stress test (ST) on treadmill were evaluated using echocardiography. Ten adult and untrained

Arabian horses were used. The echocardiography was performed in a right view at rest and at the end of ST. The left ventricle images

were obtained by M-mode for the interventricular septum thickness (IVS), the left ventricular free wall (LVFW) and the left ventricular

internal diameter (LVID) measurements during diastole (d) and systole (s). The heart rate (HR) was monitored. The ANOVA and t student

test were used and significancy was P<.05. There was not echocardiographic alterations after ST, on the other hand, the HR elevated

(P<.01) indicating submaximal effort. Despite animals’s detraining, the values of IVSd, IVSs, LVFWd and LVFWs obtained at rest were

similar to endurance trained horses, there was difference only LVID. Stress echocardiography in Arabian has not been evaluated yet.

These results suggest that submaximal exercise on treadmill did not able to change the echocardiographic variables studied in Arabian

horses detrained.

ABSTRACT

Fig. 1. Imagem transversal do ventrículo esquerdo a nível cordal, obtida

na janela paraesternal direita para realização do Modo M. VD, ventrículo

direito; SI, septo interventricular; VE, ventrículo esquerdo; PLVE, parede

livre do ventrículo esquerdo.

Variável

Repouso Após o TE

Presente 

estudo

Michima et al 

(2004)

Bello et al 

(2011)

Presente 

estudo

FC (bpm) 45,78 ± 8,15 - 34 ± 2,83 156,44 ± 21,31

SId (cm) 2,63 ± 0,23 2,68 ± 0,29 3,00 ± 0,54 3,01 ± 0,38

SIs (cm) 4,38 ± 0,53 4,17 ± 0,42 4,31 ± 0,93 4,41 ± 0,62

PLVEd (cm) 2,32 ± 0,62 2,69 ± 0,32 2,30 ± 0,51 2,3 ± 0,27

PLVEs (cm) 3,87 ± 0,71 4,23 ± 0,69 3,47 ± 1,00 3,64 ± 0,37

DIVEd (cm) 8,68 ± 1,29 9,72 ± 0,72 11,42 ± 0,67 9,52 ± 0,52

DIVEs (cm) 4,75 ± 0,96 5,94 ± 0,96 7,36 ± 0,69 5,9 ± 1,1

Tabela 2. Valores de média e desvio padrão (x ± s) das variáveis

obtidas por meio da ecocardiografia no modo-M em equinos Puro

Sangue Árabe destreinados, em repouso e após o teste de estresse

(TE) em esteira e comparação com outros estudos em repouso.

FC, frequência cardíaca; SId, septo interventricular em diástole; SIs, septo

interventricular em sístole; PLVEd, parede livre do ventrículo esquerdo em

diástole; PLVEs, parede livre do ventrículo esquerdo em sístole; DIVEd, diâmetro

interno do ventrículo esquerdo em diástole; DIVEs, diâmetro interno do

ventrículo esquerdo em sístole.

REFERÊNCIAS

MICHIMA, L. E. S. B-Mode and M-Mode Echocardiography of Endurance Horses Raised in São Paulo State, Brazil. J. Equine Vet. Sci., v. 24, p. 451 – 457, 2004.

BELLO, C. A. O. Ecocardiografia de equinos Puro Sangue Árabe após exercício de enduro de diferentes intensidades. Ciência Rural, v. 41, p. 132 – 136, 2011.


