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Resumo
Introdução – O presente trabalho teve como objetivo avaliar a interferência do treinamento na

saúde do eqüino atleta, através da análise dos níveis séricos de creatina quinase (CK), aspartato
amino transferase (AST), uréia e creatinina, em cavalos de corrida PSI do Jockey Club de São Paulo.
Material e Métodos – Os animais avaliados foram submetidos a treinamentos de baixa e de alta
intensidade. Para este estudo foram coletadas amostras sangüíneas de 8 animais antes e 15
minutos após treino de baixa intensidade, antes e 15 minutos após treino de alta intensidade e ainda
24 horas após treino de alta intensidade. O material assim obtido foi encaminhado ao Laboratório de
Pesquisa, onde foi realizada a centrifugação das amostras sangüíneas para obtenção de soro para
análise da AST, CK, uréia e creatinina. Resultados – No treino de baixa intensidade, os valores
médios obtidos das amostras coletadas antes do exercício foram de 180,7 U/L para CK, 318,1 U/L
para AST, 39,1 mg/dL para uréia, 1,68 mg/dL para creatinina. Não foi observada alteração estatisti-
camente significante desses valores, comparando-os com os obtidos 15 minutos após treinamento
que foram para CK 202 U/L, AST 319 U/L, uréia 39 mg/dL, e creatinina 1,76 mg/dL. No treino de alta
intensidade encontrou-se aumento estatisticamente significante para a variável creatinina, no qual
se obteve antes do treino um valor de 1,55 mg/dL, em15 minutos após 1,78 mg/dL e 24 horas após
1,54 mg/dL, já para as outras variáveis não foram observadas alterações significativas, e os resulta-
dos antes do treino foram 186,9 U/L para CK, 319,6 U/L para AST e 38,1 mg/dL para uréia. Em 15
minutos após exercício, os valores médios foram para CK 218,8 U/L, AST 371,5 U/L e uréia 38,3
mg/dL, sendo que em 24 horas após o treino os valores médios foram para CK 153,3 U/L, AST 278,2
U/L e uréia 35,6 mg/dL. Conclusões – Pelos resultados obtidos, pode-se observar que, segundo as
análises realizadas, o treinamento de rotina dos eqüinos avaliados neste experimento não interferiu
prejudicialmente na saúde destes animais.
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Abstract
Introduction – The present study had the objective of evaluating the interference of exercises in

health of athlete horses through the analysis of serical levels of Creatiane kinase (CK), Aspartate
Aminotransferase (AST), Urea and Creatinine in Thoroughbred race horses from The Jockey Club of
São Paulo. Material and Methods – The evaluated horses were submitted to two types of training:
low-intensity and high-intensity exercises. For this study, blood samples were collected from eight
animals, before and fifteen minutes after low-intensity exercises, before and fifteen minutes after high-
intensity exercises, and twenty four hours after high-intensity exercises. The blood samples were
taken to the research laboratory for centrifugation in order to obtain the serum for analysis of AST,
CK, urea and creatinine. Results – In low-intensity training, the mean values obtained from samples
collected before exercises, were: 180,7 U/L for CK, 318,1 U/L for AST, 39,1 mg/dL for urea and 1,68
mg/dL for creatinine. No alteration, statistically significant, was observed in these values in
comparison with the ones obtained fifteen minutes after exercises, which were: CK 202 U/L, AST 319
U/L, urea 39 mg/dL and creatinine 1,76 mg/dL. In high-intensity training there was a statistically
significant increase of the variable creatinine, which before exercises were: 1,55 mg/dL, 1,78 mg/dL
in fifteen minutes after, and 1,54 mg/dL twenty four hours after. The other variables showed no
significant alterations, and the results before exercises were: 186,9 U/L for CK, 319,6 U/L for AST and
38,1 mg/dL for urea. In fifteen minutes after exercises the mean values were: CK 218,8 U/L, AST
371,5 U/L and urea 38,3 mg/dL, and twenty four hours after exercises the mean values changed to
CK 153,3 U/L, AST 278,2 U/L and urea 35,6 mg/dL. Conclusions – Through the obtained results, it
was observed that according to the performed analysis the routine training to which these horses,
evaluated in this study, were submitted to, brought no harm to these animals’ health.
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Introdução

Os eqüinos da raça Puro Sangue Inglês são conside-
rados os mais velozes do mundo e devido ao grande
potencial esportivo, são submetidos desde muito cedo
a tratamentos especiais de criação, alimentação, sani-
dade e treinamento. O estresse e a intensidade de exer-
cício físico diário podem levar à inúmeras alterações
metabólicas e patológicas de gravidades variáveis, sen-
do que as variações mais evidentes de processos mus-
culares podem ser avaliadas através da análise de
algumas enzimas séricas. Assim, este estudo teve como
objetivo analisar, em cavalos de corrida da raça Puro
Sangue Inglês, após exercícios de baixa e alta intensi-
dade, as possíveis alterações bioquímicas sangüíneas
das enzimas creatina fosfoquinase, aspartato amino-
transferase e ainda uréia e creatinina plasmáticas. Os
níveis destas enzimas no plasma sangüíneo normalmen-
te sofrem um aumento ligeiro após exercício, mas valo-
res acima dos padrões de normalidade podem indicar
dano muscular.

Material e Métodos

Para a realização deste estudo, foi utilizado um grupo
de 8 eqüinos da raça Puro Sangue Inglês (P.S.I.), sendo
3 fêmeas e 5 machos, com idades variando entre três a
seis anos, treinados no Jockey Club de São Paulo. De-
militou-se um grupo de animais com as mesmas carac-
terísticas físicas, submetidos ao manejo sanitário e ma-
nejo alimentar semelhantes, não apresentando doenças
nem histórico recente de qualquer infecção.
Foram coletadas 50 amostras sangüíneas, por veno-

punção jugular, sendo que as coletas foram efetuadas
antes do exercício (T1- repouso total), 15 minutos após
os treinos de baixa e alta intensidades (T2) e 24 horas
após treino de alta intensidade (T3), sempre na cochei-
ra, a fim de evitar estresse. As amostras sangüíneas pa-
ra avaliação da bioquímica sérica foram coletadas com
agulhas 21 CG, acopladas a tubos de vidro de sistema
à vácuo, com 10 mL de capacidade, sem anticoagu-
lante (Sistema Vacutainer®).
Estas colheitas foram realizadas durante três meses,

período no qual os animais foram submetidos a dois
tipos de exercício:
• Exercício de baixa intensidade e curta duração,

sendo galope suave e trote. Trote de 600 metros e
galope suave entre 500 a 800 metros.
• Exercício de alta intensidade e curta duração, sen-

do galope forte e trote. Trote de 800 metros e galope
forte variando de 500 a 2000 metros.
As amostras para bioquímica sangüínea foram leva-

das ao Laboratório de Pesquisa do Curso de Medicina
Veterinária da Universidade Paulista, centrifugadas em
aparelho específico (Centrífuga FANEM® Modelo 206-R
– Excelsa Baby II) por 10 minutos a uma velocidade de
3000 rpm, com a intenção de separar soro, sendo que
em seguida pipetou-se o soro destas amostras e
colocou-se em tubo estéril de vidro para serem con-

servados em uma temperatura de –20º C até o momento
da análise, que foi realizada após o descongelamento
da amostra.
A partir do soro obtido, foram feitas as dosagens de

creatina quinase, aspartato aminotransferase, uréia e
creatinina, através da utilização de Kits específicos do
sistema comercial CELM. [AST (GOT) – CELM nº 1666 ;
CK-NAC-SL – CELM nº 0023 ; Uréia ES- CELM nº 0805 ;
Creatinina colorimétrica- CELM nº 1704].
Os resultados obtidos foram analisados estatistica-

mente através do programa computacional Statistical
Analysis System (SAS INSTITUTE INC., 1985), sendo
que foi adotado nível de significância 5% para todos os
testes e quando foi observado efeito significativo foi rea-
lizada comparação das médias pelo teste de Tukey.

Resultados

Tabela 1. Média e desvio padrão para as análises de creatina
quinase, aspartato aminotransferase, uréia e creati-
nina em eqüinos clinicamente sadios da raça Puro
Sangue Inglês submetidos a treinamento de baixa
intensidade

Repouso Após exercício
CK (U/L) 180,8 ± 66,3 A 202,0 ± 59,3 A
AST (U/L) 318,1 ± 129,5 A 319,1 ± 129,0 A
Uréia (mg/dL) 39,1 ± 5,5 A 39,0 ± 8,5 A
Creatinina (mg/dL) 1,68 ± 0,18 A 1,76 ± 0,10 A

Letras maiúsculas semelhantes na mesma linha indicam resultados estatisti-
camente iguais (p>0,05)

Tabela 2. Média e desvio padrão para as análises de creatina
quinase, aspartato aminotransferase, uréia e crea-
tinina em eqüinos clinicamente sadios da raça
P.S.I. submetidos a treinamento de alta intensidade

Repouso Após exercício 24 horas após
CK 186,9 ± 83,6 A 218,8 ± 119,6 A 153,3 ± 31,9 A

(U/L)
AST 319,6 ± 164,8 A 371,5 ± 165,2 A 278,2 ± 105,6 A

(U/L)
Uréia 38,1 ± 5,0 A 38,3 ± 6,9 A 35,6 ± 6,1 A

(mg/dL
Creatinina 1,55 ± 0,16 B 1,78 ± 0,22 A 1,54 ± 0,34 B

(mg/dL)

Letras maiúsculas distintas na mesma linha indicam diferenças estatísticas
significantes (p>0,05)

Discussão

Um aumento considerável de CK sérica, segundo
Davies7 (1984) e Rico et al.15 (1974), sugere afecções
musculares ativas, sendo, portanto esta enzima, uma
boa indicadora de lesões musculares após esforço
físico. No presente trabalho, o resultado encontrado
para enzima CK, difere dos resultados obtidos por
Cardinet et al.5 (1967), Aitken et al.1 (1974), Anderson2

(1975), Blackmore e Elton3 (1975), Tradati e Cortelezzi20

(1979), Snow et al.17 (1982), Maitin et al.13 (1986),
Valberg21 (1993), Toledo et al.18 (1999) e Toledo et al.19

(2001), os quais obtiveram aumentos da concentração
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desta enzima em níveis estatisticamente significativos.
Nos eqüinos da raça Puro Sangue Inglês (PSI), no en-
tanto, não foi encontrado este aumento da enzima CK
após os treinamentos aos quais os animais foram
submetidos.
Os valores encontrados para enzima AST dos cavalos

PSI neste estudo, mostraram também ausência de
alterações significativas após exercício, o que poderia
ser explicado por Anderson2 (1975), quando sugere que
um aumento do fluxo enzimático só ocorreria em casos
de necrose tecidual. Esta mesma hipótese é reforçada
por Rico et al.15 (1974) após um estudo conclusivo.
Verificou-se, porém, discordância com a maioria dos
trabalhos consultados na literatura, como o de Cardinet
et al.4 (1963), Blackmore e Elton3 (1975), Tradati e
Cortelezzi20 (1979), Snow et al.17 (1982). Estas diferenças
podem estar relacionadas à condição física dos animais
em cada estudo realizado, como relata Cornelius et al. 6

(1963) e Valberg et al.22 (1993).
Os valores médios obtidos para uréia para eqüinos

PSI nesta pesquisa não apresentaram diferenças signifi-
cativas estatisticamente, o que foi semelhante à descri-
ção feita por Toledo et al.18 (1999) em um estudo com
cavalos PSI submetidos a provas de velocidades. Estes
resultados divergem daqueles evidenciados por Snow
et al.17 (1982) e posteriormente reforçados por
Hodgson10 (1994) e Eades e Bounous8 (1997) que acre-
ditam que as alterações ocorram em decorrência de
hemoconcentração.
Por fim, ao se estudar a variável creatinina, notou-se

nos resultados deste estudo, uma alteração estatistica-
mente significativa para cavalos PSI após treinamento
de alta intensidade, a qual deva estar relacionada pri-
meiramente, nestes animais, a uma hemoconcentração
causada por hiperhidrose, além de uma maior síntese
muscular, que pode ser explicada por Hodgson e Ro-
se10 (1994), Finco9 (1997), Kramer e Hoffmann12 (1997) e
Kerr11 (2003) e reforçada por Nogueira et al.14 (2002).

Embora exista um aumento significativo dos valores de
creatinina sérica, como foi também observado nos
trabalhos de Toledo et al.18 (1999), Snow et al.17 (1982) e
Valberg21 (1989), os valores encontrados para eqüinos
PSI, continuam dentro da normalidade segundo dados
de referência.

Conclusões

Na análise dos resultados obtidos do presente estu-
do, realizado com eqüinos Puro Sangue Inglês do Jo-
ckey Club de São Paulo, pode-se constatar que:
1. Não houve alterações estatisticamente significan-

tes dos níveis plasmáticos de creatina quinase, asparta-
to aminotransferase, uréia e creatinina nas amostras
sanguíneas realizadas em repouso e após quinze minu-
tos do exercício de baixa intensidade.
2. Não houve alterações estatisticamente significan-

tes dos níveis plasmáticos de creatina quinase, asparta-
to aminotransferase, e uréia nas amostras sanguíneas
realizadas em repouso, após quinze minutos e vinte
quatro horas após exercício de alta intensidade, en-
quanto o mesmo exercício ocasionou alterações estatis-
ticamente significantes para o nível de creatinina.
3. Pelos resultados obtidos, pode-se concluir que, se-

gundo as análises realizadas, o treinamento de rotina
dos eqüinos avaliados neste estudo não interferiu preju-
dicialmente na saúde destes animais.
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