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O propósito desta pesquisa foi de validar parâmetros bioquímicos e dados de frequência cardíaca 

(FC) de potros durante treinamento físico em exercitador circular mecânico de equinos (ECME). 

Foram utilizados 11 potros, divididos em dois grupos, 5 machos e 6 fêmeas, ±17 meses, que nunca 

haviam sido exercitados, pesando 355,17 ± 26,63 kg e 411,42 ± 29,49 kg, respectivamente. O 

consumo diário de matéria seca representava 2% do peso do animal, sendo 50% concentrado 

farelado e 50% feno Tifton-85. Água e sal mineral fornecidos ad libitum. Os potros foram 

submetidos à exercícios graduais durante 58 dias no ECME Equiboard®, aumentando um dia de 

exercício a cada duas semanas. O protocolo de exercício era dividido nas seguintes fases: (1) 10 

min a 2,22m/s; (2) 15 min a 3,33m/s; (3) 4 min a 4,17m/s; (4) inversão de sentido; (5) 5 min a 

4,17m/s; (6) 15 min a 3,33m/s; (7) 10 min a 2,22m/s. As coletas de sangue foram adaptadas a partir 

da metodologia em esteira de alta velocidade, e foram executadas durante a fase 4 e ao fim do 

exercício. Nos dias D0, D16, D31, D46 e D57, os potros foram cateterizados por via intravenosa 

com cateter 14G acoplado à um tubo extensor de 120 fixados à pele com cola de secagem rápida. 

Em sua extremidade era conectada uma torneira de 3 vias para coleta de sangue dentro do ECME. 

O circuito de coleta (cateter, tubo extensor e torneira de 3 vias) eram preenchidos com uma solução 

heparinizada 10% para evitar coagulação. Na fase 4, o sangue era coletado rapidamente após a 

remoção da solução heparinizada 10% para prevenir interferência no exercício e na amostragem. 

Assim que finalizadas coletas os animais voltavam ao exercício. No final do exercício, amostras 

de sangue eram coletadas a fim de se medir as concentrações de lactato, glicemia, insulina, 

aspartato amino transferase, creatina quinase. A FC durante o exercício era obtida com monitores 

digitais de FC (Garmin Forerunner 305®) juntamente com adaptadores para uso em equinos (V-

max®). O delineamento experimental foi completamente randomizado com medidas repetidas e 

dois grupos comparativos. Todas as análises eram submetidas no procedimento PROC MIXED do 

SAS versão 9.4. Não houve influência do gênero nos parâmetros aferidos (p<0.05). A FC foi 

considerada normal durante a avaliação, provando que essa técnica não influencia os dados 

coletados. Não houve perda de qualidade nem de quantidade dos dados. O fato das coletas terem 

sido na fase 4 e após o exercício proporcionaram dados precisos com relação a indução de 

respostas metabólicas e fisiológicas. O ECME é uma alternativa satisfatória para coleta de 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos durante o exercício e podem ser utilizados para estudos de 

treinamento físico. 
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