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As informações sobre os índices de desempenho no cavalo Passo Colombiano são escassas. É

necessário utilizar provas a campo que permitam recriar o esforço que acontece durante o exercício.

Um teste de exercício de campo padronizado com duração de 30 minutos foi realizado em 11

CPHs adultos não treinados de ambos os sexos. As variáveis concentração de LB e

frequência cardíaca (FC) foram medidas antes, durante cada etapa do teste e na

recuperação. A FC e o LB foram usadas para calcular a FC em que um LB de 4 mmol / L ou

limiar anaeróbio (LHR4) foi atingido. A FC durante o teste de exercício de campo aumentou de

acordo com o protocolo utilizado (figura 1). A concentração de LB durante o teste foi variável

(figura 2) e, apesar de ter aumentado como a FC, a distribuição dos valores em cada etapa do

teste foi bastante dispersa. A porcentagem média de depuração de LB foi de 56,3 ± 16,

semelhante na maioria dos animais. O limiar anaeróbio foi alcançado em uma FC

notavelmente diferente entre os indivíduos (132 e 251 bpm).

O objetivo foi estabelecer o limiar anaeróbio, a concentração de lactato sanguíneo (LB) e a resposta

cardíaca por meio de um teste de exercício de campo em cavalos de passo colombianos não treinados

(CPHs).

O protocolo de teste de exercício de campo aqui utilizado permitiu estabelecer o limiar

anaeróbio em CPHs e a FC máxima de cada animal em estudo. Até onde sabemos, este é o

primeiro relato sobre o limiar anaeróbio utilizando HRL4 em cavalos passo, sugerindo-o como

um indicador potencial de condicionamento e evolução das adaptações fisiológicas ao

treinamento.

Figura 1. Distribuição dos valores de frequência cardíaca obtidos em cada
etapa do teste de exercício de campo usado nos cavalos passo
colombianos do estudo.

ABSTRACT

Information on performance indices in paso horses is scarce. Field exercise tests are necessary to

recreate the exertion that occurs during training and competition. The objective was to establish the

anaerobic threshold, blood lactate (BL) concentration, and cardiac response through a field exercise test

on untrained Colombian paso horses (CPHs). A 30-minutes duration standardized field exercise test was

carried out on 11 untrained adult CPHs of both sexes. The variables of interest (BL concentration and

heart rate —HR) were measured before, during each step of the test, and at recovery. The HR and BL

were used to calculate the HR at which a BL of 4 mmol/L or anaerobic threshold (HRL4) was reached.

The HR during the field exercise test increased according to the protocol used. The BL concentration

during the test was variable and, despite having been increasing like the HR, the distribution of the

values in each step of the test was remarkably dispersed. The mean BL clearance percentage was 56.3 ±

16, similar in most of the animals. The anaerobic threshold was reached at a notably different HR

between individuals (132 and 251 bpm). The field exercise test protocol used herein allowed to establish

the anaerobic threshold in CPHs and the maximum HR of each animal in the study. To the best of our

knowledge, this is the first report on the anaerobic threshold using HRL4 in paso horses, suggesting it as

a potential indicator of conditioning and evolution of physiological adaptations to training.





Figura 2. Distribuição dos valores de lactato sanguíneo obtidos em cada etapa do 
teste de exercício de campo usado nos cavalos passo colombianos do estudo.
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