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Abstract
Although tendonitis is common in equine athletes, full recovery is
time consuming and results in poor quality tissue with frequent
reinjury. The objective was to evaluate the influence of using shock
wave therapy (SWT) in the initial rehabilitation of chronic tendonitis
in horses. Five horses diagnosed with bilateral forelimb chronic
tendonitis of superficial digital flexor tendon with areas of acute
lesions were used. One of the limbs received laser therapy (type
IIIB), massage, passive range of motion and controlled exercise (P1),
while the other received additionally the electro-hydraulic focal
SWT (P2). Physical exam, thermography, ultrasound (US) and
lameness examinations were performed at M0, M15, M30 and M60
days. US alterations and lameness were classified in a triple-blind
manner. Ultrasonography revealed a difference between moments
in the same group, with a significant reduction in the size of the
lesion in advance at P2 (M0vsM15, P = 0.0081) and (M15vsM30, P =
0.0466) compared to P1 (M15vsM30, P = 0.0090). According to the
literature, SWT induces growth factors intratendinous production
increasing microvascularization, that may be associated with earlier
beginning of repair in P2. The difference in fiber parallelism
between the groups was not significant, but in P1 there was an
increase in parallelism between M15 and M30 (P = 0.04) and in P2
this difference was noticeable only between M0 and M60 (P = 0.04).
Although P1 and P2 were effective in reducing the injury and
increasing the parallelism of the fibers, the use of shock wave
therapy influenced the significant reduction in the size of the injury
in P2, anticipating the repair process.

Introdução
Embora as tendinites sejam comuns em equinos atletas, a sua
recuperação é longa e resulta em um tecido de qualidade inferior
com recidivas frequentes. O objetivo deste trabalho foi avaliar a
influência da utilização da terapia por ondas de choque (TOC) na
reabilitação inicial de tendinites crônicas em equinos.

Material e Métodos
Foram utilizados cinco equinos diagnosticados com tendinite crônica
no tendão flexor digital superficial bilateral dos membros torácicos e
com áreas de reagudização. As avaliações foram realizadas por 60
dias (Figura 1), e cada membro recebeu uma das terapias, P1 e P2
(Figura 2). As alterações ultrassonográficas e o grau de claudicação
foram classificados de maneira triplo-cega.

Figura 2. Tabela metodológica da divisão em grupos para aplicação dos protocolos P1 e P2. 

Figura 1. Tabela metodológica das avaliações feitas e momentos de avaliação em 
dias durante o período do protocolo fisioterápico

Resultados e Discussão
A Ultrassonografia revelou diferença entre os momentos no mesmo grupo, havendo
redução significativa do tamanho da lesão antecipadamente no P2 (M0vsM15,
P=0,0081) e (M15vsM30, P=0,0466) quando comparados ao P1 (M15vsM30,
P=0,0090) (Figura 4). Segundo a literatura, a TOC induz a produção de fatores de
crescimento intratendíneos aumentando a microvascularização, que podem estar
associados ao reparo precoce em P2. A diferença no paralelismo das fibras entre os
grupos não foi significativa, porém em P1 houve aumento no paralelismo entre M15
e M30 (P = 0,04), em P2 observou-se diferença apenas entre M0 e M60 (P = 0,04).

Figura 3. Figura (A) representa o paralelismo de P1 e P2 comparando entre os momentos (M0, M15, 
M30 e M60), e a figura (B) representa a porcentagem do tamanho da lesão em P1 e P2. 

A B

Conclusão
Embora P1 e P2 tenham sido efetivos para diminuição da lesão e aumento do
paralelismo das fibras, o uso da terapia por ondas de choque influenciou na
redução significativa do tamanho da lesão no P2, antecipando o processo de
reparação.
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ANÁLISE BIOMECÃNICA DO ANDAMENTO DE POTROS DA 

RAÇA MANGALARGA MARCHADOR AOS 60, 90, 120 E 150 

DIAS DE IDADE 

       Carolina de Marchi Soares1; Lina Maria Wehrle Gomide1; Lilian Utraga dos Santos1; Rafaela 
Speranza Baptista1; Tais Casonato Rodrigues1; Luiz Claudio Nogueira Mendes1; Juliana Regina Peiro1.  

 

1.FMVA - UNESP, ARAÇATUBA - SP - BRASIL. Email: carolm.soares@hotmail.com 

INTRODUÇÃO 

O método acelerométrico para a análise biomecânica 

utilizado a campo mostra vantagens em relação à 

videogrametria, permitindo obter dados cinemáticos 

e cinéticos e processamento de dados mais rápido. 

OBJETIVOS 

Avaliar as características biomecânicas da marcha e 

passo de 15 potros da raça Mangalarga Marchador 

aos 60, 90, 120 e aos 150 dias de idade, para 

estabelecer parâmetros para a marcha desta raça. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais local.  

Os potros foram equipados com o sistema de análise 

de andamento Equimetrix® e acompanharam a 

trajetória da mãe, puxada no cabresto em linha reta e 

pista plana, ao passo e à marcha, com velocidade 

controlada por GPS (Polar Equine RS-300X G1®). 

As variáveis cinemáticas (comprimento e frequência 

da passada e deslocamento dorsoventral) e cinéticas 

(força de propulsão) foram calculadas pela 

integração de dez segundos dos dados obtidos com o 

equipamento Equimetrix®. Este possui dois 

acelerômetros fixos em uma cinta colocada na região 

do esterno do cavalo. Assim, é possível gravar os 

dados das acelerações 3D (dorsoventral, longitudinal 

e mediolateral) durante o exercício 

Figura 1: Colocação e fixação do equipamento Equimetrix® com 

atadura elástica autoadesiva em potro.  

RESULTADOS  E DISCUSSÃO 

À marcha, a frequência (p=0,0120) e o 

comprimento da passada (p= 0,0166) foram 

diferentes entre os potros de 60 e 150 dias. A 

frequência foi maior aos 60 dias, enquanto o 

comprimento foi maior aos 150 dias.  

CONCLUSÃO 

Estes dados são importantes para analisar as 

características biomecânicas da marcha, podendo 

predizer objetivamente a performance destes 

animais quando adultos e auxiliar na escolha 

precoce de potros que desenvolverão características 

desejadas para os padrões da raça. 

ABSTRACT 

The accelerometric method for biomechanical analysis used in the field shows advantages in relation to 

videogrammetry, allowing to obtain kinematic and kinetic data and faster data processing. The objective was to 

evaluate the biomechanical characteristics of fifteen foals, Mangalarga Marchador breed, at 60, 90, 120 and 150 

days of age, to establish parameters for the gait of this breed. Foals were equipped with the gait analysis system 

Equimetrix® and were followed the mother's trajectory, pulled on the halter in a straight line and flat track, while 

walking and walking, with GPS-controlled speed (Polar Equine RS-300X G1®). Kinematic (length and frequency 

of steps, and dorsoventral displacement) and kinetics (propulsion force) variables were calculated by the integration 

of ten seconds of the data obtained with the Equimetrix®. It has two accelerometers fixed to a strap placed in the 

region of the horse's sternum. This technique is helpful to record the 3D acceleration data (longitudinal, 

dorsoventral and mediolateral) during the exercise. At walk the kinematic and kinetic variables did not differ 

between ages. At gait, the stride frequency (p = 0.0120) and the stride length (p = 0.0166) were different between 

foals aged 60 and 150 days. The frequency was higher at 60 days, while the stride length was longer at 150 days. 

These data are important to analyze the biomechanical characteristics of gait, being able to objectively predict the 

performance of these animals as adults and assist in the early choice of foals that will develop desired 

characteristics for the breed standards. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BARREY, E. et al. Early evaluation of dressage 

ability in different breeds. Equine Veterinary 

Journal, v. 34, n. 34, p. 319–324, 2002. 

BIAU, S.; BARREY, E. The trot characteristics 

during the first years of dressage training. 

Pferdeheilkunde, v. 20, n. 2, p. 135-138, 2004. 

 

 

2



AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE EQUINOS EM TREINAMENTO PARA 
VAQUEJADA

Vitória Rebouças¹; Regina Valéria da Cunha Dias²; Jéssica Monique dos Santos Lima²; Bismark Alves da 
Silva²; Muriel Magda Lustosa Pimentel³

¹Veterinária autônoma- vitoriareboucas@hotmail.com
²Universidade Federal Rural do Semi-Árido
³Centro Universitário CESMAC

ABSTRACT:
With the development of equestrian sports, there was a need to improve training protocols in order to improve the
performance of animals. This study aimed to assess the variation in respiratory rate before, during and after training
horses used in vaquejada events. For seven consecutive days, seven horses submitted to the training protocol
(warm-up prior to the step, for 15 minutes and 45-minute training with the animal at a gallop), with the respiratory
frequency of these animals being measured at eight different times, during each day. With the increase in intensity
and the exercise time, there was an increase in respiratory rate, however, the values returned quickly to the initials,
at the end of training.
Keyword: conditioning, exercise, physiology

MATERIAL E MÉTODOS:

CONCLUSÃO:
As alterações na frequência respiratória que os animais desse experimento demonstraram em decorrência do
exercício são consideradas de caráter fisiológico, e essenciais para que o animal consiga suprir as trocas gasosas nos
tecidos e auxiliar na dissipação do calor durante o treinamento. Isso reflete que os mesmos se encontravam
adaptados e bem condicionado ao treinamento proposto.

RESULTADOS:

Como demonstrado no gráfico 1, o aumento da intensidade e o tempo do exercício ocasionou a elevação da
frequência respiratória, porém, os valores retornaram rapidamente aos iniciais, no fim do treinamento
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GRÁFICO 1- MÉDIA DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA ENTRE OS TEMPOS 
EXPERIMENTAIS DURANTE OS DIAS DE EXPERIMENTO
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AVALIAÇÃO DA GLICOSE DE EQUINOS EM TREINAMENTO PARA VAQUEJADA

ABSTRACT:
Glucose is an important source of energy for muscle contraction, an assessment of blood glucose allows to
analyze the maintenance of the energy capacity of equine athletes during exercise. This work aimed to
evaluate a glucose variation before, during and after training horses used in “vaquejada” competitions. Seven
horses followed the training protocol for five consecutive days (warming up before the step, for 15 minutes
and training for 45 minutes with the animal at a gallop); the blood glucose of these animals was measured at
eight times during each day. An increase in glucose values was observed after exercise, within physiological
limits, showing that the animals were adapted to the training protocol established.
Keywords: energy, exercise, physiology

Vitória Rebouças¹; Regina Valéria da Cunha Dias²; Jéssica Monique dos Santos Lima²; Bismark 
Alves da Silva²; Muriel Magda Lustosa Pimentel³

1 Veterinária autônoma- vitoriareboucas@hotmail.com
2 Universidade Federal Rural do Semi-Árido
3 Centro Universitário CESMAC

MATERIAL E MÉTODOS:

•Quarto de milha

• 3 fêmeas e 4 
machos

ANIMAIS

• 15 min-passo

• 45 min-galope

TREINO
•Antes

•Durante

•Após

AFERIÇÃO

• Graphpad Prisma, 
versão 6.0

• Minitab Statistical
Software®, 

ESTATÍSTICA

RESULTADOS:

CONCLUSÃO:
Os animais utilizados nesse experimento demonstraram a elevação nos níveis de glicose após o exercício,
como o esperado, demonstrando que o organismo estava preparado para as mudanças fisiológicas
provocadas pelo exercício e que os mesmos se encontravam condicionados ao treinamento.

Como demonstrado no gráfico 1, no presente trabalho observou-se aumento significativo da glicose após o
treinamento (GRÁFICO 1), no entanto as concentrações ficaram dentro dos limites fisiológicos, entre 75,0-
115,0mg/dL.
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GRÁFICO  1- COMPARAÇÃO DE MÉIDAS DA GLICOSE ENTRE OS TEMPOS EXPERIMENTAIS  DURANTE  OS DIAS DE 
EXPERIMENTO.
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AVALIAÇÃO DE ENZIMAS SÉRICAS EM EQUINOS DE SALTO EM 
TREINAMENTO COMPLEMENTAR EM ESTEIRA ERGOMÉTRICA 

Ananda P. Buzzetti¹; Ada M. S. Marin¹; Isabella T. Nothaft¹; Gabriel I. Braga¹; 
Maria C. S. Pimenta¹; Juliana A. Gonçalves²; Fernando Q. Almeida¹ 

This study aims to evaluate serum enzymes in jumping horses in complementary training on an inclined 

treadmill. Seven Brazilian Equestrian (BH) horses were used, in training on the treadmill, with elevations of 3 

to 13% inclination. Blood samples were collected in the jugular vein to assess the enzymes AST and CK. At 

the beginning of the training period, the horses presented the highest AST value two hours after the 

beginning of the training session, the average value of 351.29 U / l. At the end of the training period, the 

animals had the highest average AST concentration one hour after the training session on the treadmill, 

327.29 U / l. In relation to CK, the highest value was observed two hours after the beginning of the training 

session, of 178.12 U / l. At the end of the training period, the horses had the highest CK value, with 200.71U / l 

six hours after the end of the training session. It is concluded that the complementary training in inclined 

plane helped in the sports performance, without causing deleterious effects to the health of the animals. 

Velocidade 
(m/s) 

Inclinação 
(%) 

Distância 
(metros) 

Duração 
(minutos) 

Passo 1,7 0 408 4  

Trote 3,8 0 684 3  

Trote 3,8 3 684 3  

Passo 1,7 0 204 2  

Passo 1,7 7 204 2  

Passo 1,7 0 204 2  

Passo 1,7 13 306 3  

Passo 1,7 0 204 2  

Passo 1,7 13 306 3  

Passo 1,7 0 510 5  

Total  3.714 m 29 min 

 

 Enzimas séricas AST e CK (UI/l) 

 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

 ---------------------------- Início do período de treinamento ---------------------------- 

AST 335,0 316,1 325,0 351,3 341,4 319,4 311,3 307,0 

±DP 226,7 157,3 217,3 216,6 210,2 167,2 208,6 250,5 

CK 134,1 175,0 136,5 153,0 144,1 143,5 178,1 127,0 

±DP 57,9 64,4 61,6 33,5 56,1 70,9 120,4 46,3 

 --------------------------- Término do período de treinamento ---------------------------- 

AST 295,4 327,3 306,3 290,6 299,0 300,6 316,6 306,4 

±DP 97,8 110,4 120,4 101,2 119,4 89,9 126,6 103,2 

CK 146,8 166,8 179,1 170,4 153,8 200,7 192,4 155,4 

±DP 52,9 75,5 101,8 86,9 83,9 73,9 60,4 64,3 

 

Nota-se que após o treinamento há uma maior 
consistência dos valores, representando pouca 
alteração, com nenhuma ou pouca reação 
muscular relacionado a dano.  
A AST apresentou um leve aumento, não 
representativo, na avaliação após o 
treinamento. Aumento de três a cinco vezes na 
atividade de CK plasmática corresponde à 
miólise, porém, nos resultados apresentados 
nota-se uma variação leve, e não 
representativa de lesão muscular. 

O treinamento complementar dos equinos em plano inclinado em esteira ergométrica não resultou em lesões ou 
efeitos deletérios à saúde dos equinos e, as enzimas AST e CK indicaram condições adequadas de treinamento e 
condicionamento físico. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais do Instituto de Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sob o nº 6062121118. 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

Antes do 
treinamento 

Término do 
treinamento 

1 hora 
após do 
término 

2 horas 
após do 
término 

3 horas 
após do 
término 

6 horas 
após do 
término 

12 horas 
após do 
término 

24 horas 
após do 
término 

 

Foram utilizados sete equinos da raça Brasileiro de Hipismo (BH), em treinamento (Figura 1). Os animais passaram por 
um  protocolo do treinamento complementar na esteira ergométrica, representado na Tabela 1. 

Tabela 2. Tempos de coletas de sangue 

Tabela 1. Protocolo do treinamento 

Figura 1. Equino na esteira ergométrica 

1Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; 2Universidade Federal do Rio Grande do Sul. ananda_buzzetti@hotmail.com 
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ABSTRACT

The conditioning of both young and adult eventing horses submitted to a high effort incremental speed test was

evaluated. Eighteen horses were separated in two groups: young horses, between 4 and 7 years; and adults' horses,

9 years and up. The main parameters evaluated were V200 and VLa4, involving both cardiorespiratory and muscular

systems. The animals were submitted to a standardized test in the high velocity treadmill, on the beginning of the

season. The test protocol consisted of a warmup of walking at 1,8m/s for 4 minutes, followed by trotting at 4m/s for 6

minutes, with the last 3 minutes with a 3% slope. The horses were then submitted to 4 2-minute galloping stages, at

speeds of 6, 7, 8 and 9m/s. At the end of the test, there was an active recuperation stage of 4 minutes trotting and 3

minutes walking. The heart rate was collected using a Polar Equine® monitor, while blood lactate was obtained by

using a catheter on the left jugular for blood collection. No difference (p>0.05) was observed regarding both

parameters when comparing both age groups, even though the younger group had higher mean values. It can

therefore be concluded that age does not affect equine conditioning, regarding both V200 and VLa4 parameters.

Isabella T. Nothaft1; Ananda P. Buzzetti1; Larissa D. Lamberti2; 

Juliana A. Gonçalves3; Fernando Q. Almeida4

AVALIAÇÃO DO CONDICIONAMENTO FÍSICO DE EQUINOS JOVENS E 

ADULTOS NA MODALIDADE CONCURSO COMPLETO DE EQUITAÇÃO

1Discente de Mestrado em Medicina Veterinária, UFRRJ; 2Bolsista PIBIC/CNPq - Curso de Graduação em 

Medicina Veterinária, UFRRJ; 3Doutoranda em Medicina Veterinária, UFRGS; 4Professor Titular - UFRRJ, 

Programa de Pós Graduação em Medicina Veterinária. e-mail: itnothaft@gmail.com

LADEq

OBJETIVO

Avaliar o condicionamento em equinos de Concurso Completo de Equitação (CCE), jovens e adultos, 

submetidos a teste de esforço físico em velocidade incremental.

MATERIAL E MÉTODOS

Animais: 18 equinos BH; 4-16 anos; fase inicial do treinamento para CCE, EsEQEx

Grupo 1: equinos jovens de 4-7 anos Grupo 2: equinos adultos acima de 9 anos

Coletas: FC por frequencímetro Polar Equine, sanguínea por cateter na jugular esquerda

Análises: Biosystems BTS-310, regressão linear para estimativa de V200, regressão exponencial 

para estimativa de VLA4, estatística por ANOVA e Tukey a 5% de significância

Protocolo de teste na esteira de alta velocidade: 

RESULTADOS

CONCLUSÃO
Não houve diferença significativa no condicionamento físico de equinos jovens e adultos de CCE 

submetidos a teste de esforço em velocidade incremental, através dos parâmetros de V200 e VLa4.

Passo
1.8m/s,4 min

Trote
4m/s,3min

Trote 3%
4m/s,3min 

Galope
6m/s,2 min

Galope
7m/s,2 min

Galope
8m/s,2 min

Galope
9m/s,2 min

Trote
4m/s,4min

Passo
1.8m/s,3 min

Tabela 1: Idade, V200 e VLa4 dos equinos participantes, separados nos grupos Jovens e Adultos. 

 

Jovens Idade V200 VLa4  Adultos Idade V200 VLa4 

Austria 4 11,64 9,29  Radar 9 8,22 5,46 

Astroboy 4 8,05 8,99  Ostrogodo 11 7,41 7,59 

Alquimia 4 12,26 6,69  Natalino 12 8,51 5,14 

Angico 4 7,90 6,59  Nobre 12 12,69 6,53 

Valeriana 5 9,63 7,63  Furacão 13 7,39 6,96 

Mogno 5 9,77 9,38  Legenda 14 12,81 9,42 

George 6 10,37 8,44  Jaez 15 9,21 2,79 

Utah 6 12,79 3,54  Jasper 15 10,29 9,03 

Nevio 7 7,79 4,87  Inca 16 9,44 3,33 

Média 5±1,11 10,02±1,90 7,27±2,05  Média 13±2,24 9,44±2,07 6,25±2,30 

Ao comparar os 

grupos em ambos os 

parâmetros, não 

encontrou-se 

diferença (p>0,05), 

indicando que não há 

influencia da idade no 

condicionamento de 

animais de nível 

intermediário na 

modalidade de CCE.

(m/s) (m/s) (m/s) (m/s)
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Exame Ecocardiográfico em Equinos Puro Sangue Árabe Submetidos a 

Teste de Estresse em Esteira Rolante

Echocardiographic examination in purebreed Arabian horses undergoing a 

treadmill stress test
Gabriel Vieira Ramos; Maíra Moreira Santos; Milena dos Santos Adão; Angélica Cristina Titotto;  

José Corrêa de Lacerda-Neto

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - campus de Jaboticabal
e-mail: gabriel.ramos@unesp.br

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.
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LACTACIDEMIA E FREQUÊNCIA CARDÍACA EM 
EQUINOS DE SALTO EM TREINAMENTO 

COMPLEMENTAR EM ESTEIRA ERGOMÉTRICA 

Ananda P. Buzzetti¹; Isabella T. Nothaft¹; Gabriel I. Braga¹; Ada M. S. Marin¹; Maria C. N. S 
Pimenta¹; Juliana A. Gonçalves²; Fernando Q. Almeida¹ 

1Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; 2Universidade Federal do Rio Grande do Sul. ananda_buzzetti@hotmail.com 

This study aims to evaluate lactacidemia and heart rate in jumping horses during complementary training on a 
treadmill in an inclined plane. Seven Brazilian equestrian (BH) horses were used, in training on an inclined plane on 
the treadmill, with elevations of 3 to 13% inclination. Blood samples were collected in the jugular vein to assess 
lactate and heart rate was measured with Polar Equine. Both at the beginning and at the end of the training, the 
lactate remained at stable levels, between 0.91 mmol / L and 1.21 mmol / L, due to the training requiring a lighter 
effort over a longer period. The heart rate increased in the periods that demanded more physical effort, that is, at the 
end of the trot and at the end of the elevations of 7 and 13%, reaching 102 bpm before and 108 bpm, after training. It 
is concluded that the complementary training in inclined plane helped in the sports performance, showing an effect of 
adaptive conditioning of the animals. 

Velocidade 
(m/s) 

Inclinação 
(%) 

Distância 
(metros) 

Duração 
(minutos) 

Passo 1,7 0 408 4  

Trote 3,8 0 684 3  

Trote 3,8 3 684 3  

Passo 1,7 0 204 2  

Passo 1,7 7 204 2  

Passo 1,7 0 204 2  

Passo 1,7 13 306 3  

Passo 1,7 0 204 2  

Passo 1,7 13 306 3  

Passo 1,7 0 510 5  

Total  3.714 m 29 min 

 

O treinamento complementar dos equinos em plano inclinado em esteira ergométrica não resultou em lesões ou 
efeitos deletérios à saúde dos equinos e, a concentração plasmática de lactato e a frequência cardíaca indicaram 
condições adequadas de treinamento e condicionamento físico. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais do Instituto de Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sob o nº 6062121118. 

Foram utilizados sete equinos da raça Brasileiro de Hipismo, em 
treinamento (Figura 1). Os animais passaram por um  protocolo do 
treinamento complementar na esteira ergométrica, representado 
na Tabela 1. As coletas de sangue foram realizadas de acordo com 
a tabela 2 , e a coleta da frequência cardíaca, tabela 3. 

Tabela 3. Tempos de coletas de FC 

Tabela 1. Protocolo do treinamento 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Basal Ao final do 
trote de 

aquecimento 

Ao final 
do passo 

0% 

Ao final 
do passo 

7% 

Ao final 
do passo 

0% 

Ao final 
do passo 

13% 

Ao final 
do passo 

0% 

Ao final 
do passo 

13% 

Ao final de 
treinamento 

 

Tempos de coleta 

T0 Antes do treinamento 
T1 Término do treinamento 
T2 5 min após do término 
T3 15 min após do término 
T4 30 min após do término 

 

Lactato plasmático (mmol/L) 

 T0 T1 T2 T3 T4 

 -------------------------- Início do período de treinamento -------------------------- 

Lactato  1,11 1,21 1,13 0,95 0,91 

±DP 0,48 0,60 0,43 0,15 0,16 

-------------------------- Término do período de treinamento -------------------------- 

Lactato  1,25 1,24 1,20 1,23 1,25 

±DP 0,32 0,16 0,24 0,33 0,47 

 

Frequência cardíaca (FC) (bpm) 

 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

 -------------------------- Início do período de treinamento -------------------------- 

FC  70 102 78 97 76 83 72 80 67 

±DP 17,2 15,8 7,2 13,6 10,2 12,0 6,6 19,3 7,1 

 -------------------------- Término do período de treinamento -------------------------- 

FC  42 107 75 79 72 100 76 108 80 

±DP 6,3 10,9 10,4 8,4 9,6 19,9 13,9 15,7 12,6 

 

A concentração plasmática de lactato manteve-se em níveis bastante baixos, em média de 1,06 e 1,23 mmol/L no 
inicio e término do treinamento, respectivamente, decorrentes de exercícios em baixa velocidade e de longa duração, 
indicando ser o protocolo de exercício complementar de baixa intensidade para os equinos. Verifica-se que a 
frequência cardíaca aumentada com o aumento da intensidade do exercício, no trote de aquecimento (T1) e ao passo, 
nas inclinações de 7% (T5) e 13% (T7). 

Tabela 2. Tempos de coletas de sangue 
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LIMIAR ANAERÓBIO EM CAVALOS DA RAÇA PASSO COLOMBIANO SUBMETIDOS A PROVA 

DE ESFORÇO A CAMPO 

Angélica M. Zuluaga-Cabrera1, María J. Casas-Soto2, José R. Martínez-Aranzales1, Nathalia M. del P. Correa-Valencia1, María P. Arias-Gutiérrez3.

1Grupo de pesquisa CENTAURO, Escola de Veterinária, Faculdade de Ciências Agrarias, Universidade de Antioquia, Medellín, Colômbia. 2 

Normandia Centro Equino. 3Universidade CES, Medellín, Colômbia.

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.

Comité de Ética para la Experimentación con Animales de la Universidad de Antioquia (CEEA), acta número 122 del 05 de febrero de 2018.
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ABSTRACT

The conditioning technique of eventing horses submitted to complementary gallop training was evaluated. Five

horses training for high level eventing competition were chosen, all in the beginning of the training season. The

main parameters evaluated were V200 e VLa4, involving both cardiorespiratory and muscular systems. The

animals were submitted to two standardized tests in the high velocity treadmill, one at the beginning and one at

the end of the season. The test protocol consisted of a warmup of walking at 1,8m/s for 4 minutes, followed by

trotting at 4m/s for 6 minutes, with the last 3 minutes with a 3% slope. The horses were then submitted to four 2-

minute galloping stages, at speeds of 6, 7, 8 and 9m/s. At the end of the test, there was an active recuperation

stage of 4 minutes trotting and 3 minutes walking. The heart rate was collected using a Polar Equine® monitor,

while blood lactate was obtained by using a catheter on the left jugular for blood collection. No difference

(p>0.05) was observed regarding both parameters in the initial and final tests. It can therefore be concluded that

the complementary gallop training does not alter conditioning in eventing horses.

Isabella T. Nothaft1; Ananda P. Buzzetti1; Larissa D. Lamberti2; 

Juliana A. Gonçalves3; Fernando Q. Almeida4

TREINAMENTO COMPLEMENTAR EM GALOPE PARA O CONDICIONAMENTO 

FISICO DE EQUINOS DE CONCURSO COMPLETO DE EQUITAÇÃO

1Discente de Mestrado em Medicina Veterinária, UFRRJ; 2Bolsista PIBIC/CNPq - Curso de Graduação em Medicina 

Veterinária, UFRRJ; 3Doutoranda em Medicina Veterinária, UFRGS; 4Professor Titular - UFRRJ, Programa de Pós 

Graduação em Medicina Veterinária. e-mail: itnothaft@gmail.com

LADEq

OBJETIVO

Avaliar o condicionamento em equinos de concurso completo de equitação submetidos a treinamento 

complementar em galope, através dos parâmetros de V200 e VLa4.

MATERIAL E MÉTODOS

Animais: 5 equinos BH; machos castrados; em treinamento para competições de alto nível de CCE

Teste 1: inicio da temporada hípica Teste 2: final da temporada hípica

Coletas: FC por frequencímetro Polar Equine, sanguínea por cateter na jugular esquerda

Análises: Biosystems BTS-310, regressão linear para estimativa de V200, regressão exponencial 

para estimativa de VLa4, estatística por ANOVA e Tukey a 5% de significância

Protocolo de teste na esteira de alta velocidade:

Protocolo de treinamento anual: pista de grama; a cada 15 dias; sprint ao final; duração e 

velocidade aumentadas de forma gradual; inicio com  galope continuo a 350m/min por 8 minutos; 

mudança para galope fartlek após 6 semanas; velocidade máxima atingida de 550m/min

RESULTADOS

CONCLUSÃO

Não houve alterações no condicionamento físico em equinos de Concurso Completo de Equitação 

submetidos a treinamento complementar em galope, através dos parâmetros de V200 e VLa4.

Passo
1.8m/s,4 min

Trote
4m/s,3min

Trote 3%
4m/s,3min 

Galope
6m/s,2 min

Galope
7m/s,2 min

Galope
8m/s,2 min

Galope
9m/s,2 min

Trote
4m/s,4min

Passo
1.8m/s,3 min

Ao comparar os testes 

em ambos os 

parâmetros, não 

encontrou-se diferença 

(p>0,05), indicando que 

não houve melhora  do 

condicionamento dos 

animais com o 

treinamento 

complementar de galope 

implementado.

Tabela 1: Valores de V200 e VLa4 dos equinos nos testes 1 (inicial) e teste 2 (final) 

 

 V200 (m/s)  VLa4 (m/s) 

Equinos Teste 1 Teste 2  Teste 1 Teste 2 

Angico 7,90 8,56  6,59 7,59 

Mogno 9,77 10,68  9,38 10,34 

George 10,37 10,38  8,43 9,21 

Utah 12,79 12,58  3,54 5,74 

Nevio 7,79 8,66  4,87 5,21 

Médias 9,7±2,1 10,2±1,7  6,6±2,4 7,6±2,2 
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