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Introdução

A resposta integrada do organismo ao aumento da necessidade

metabólica no exercício envolve o sistema cardíaco (débito cardíaco)

e o respiratório (ventilação, difusão, perfusão) com alterações

vasculares que visam uma maior entrega de oxigénio aos tecidos

activos e remoção do excesso de dióxido de carbono produzido.

Em situações de exercício intenso, o volume/minuto da ventilação

pulmonar pode atingir valores 20 vezes superiores aos medidos em

repouso.

Desde a fase inicial do exercício, a extracção muscular de oxigénio

aumenta devido à diminuição da concentração intracelular, aumentando

o gradiente de difusão entre o sangue arterial e as mitocôndrias

musculares. A libertação de oxigénio da oxi-hemoglobina (HbO2) é

também facilitada pela elevação da temperatura corporal e das

concentrações de ácido láctico e de dióxido de carbono, aumentando a

proporção disponível para os miócitos (JONES et al., 2000).

Material  e  Métodos

Fez-se a avaliação da capacidade cárdio-respiratória de equinos da

raça garrana a praticar a modalidade de atrelagem.

A avaliação foi feita semanalmente em 6 garranos, machos

reprodutores, com idades entre os 5 e os 18 anos, submetidos a provas

de esforço (PE), através da determinação da frequência cardíaca (FC)

e da frequência respiratória (FR), com base no número de batimentos

(bat/mn) e de ciclos (cic/mn) por minuto, respectivamente, e num total

de 15 PE por animal.

A monitorização foi realizada em 4 diferentes momentos fisiológicos

(M) de cada PE, espaçados de 10 minutos: M0 = antes de qualquer

esforço; M1 = após 10 mn de andamento a passo; M2 = após 10 mn de

andamento a trote; M3 = após 10 mn de andamento a passo, de novo.

Seguidamente foram feitas diversas monitorizações até as frequências

igualarem as registadas em M0, definindo-se o momento como M4. O

tempo que mediou entre M3 e M4 foi designado de Tempo de

Recuperação (TR).
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Resultados e Discussão

• Frequência cardíaca

A FC média em bat/mn foi de 32 (22 a 48) em M0; de 43 (29 a 72)

em M1; de 68 (42 a 112) em M2 e de 54 (26 a 82) em M3 .

Conclusão

• Definidos perfis médios das frequências cárdio-respiratórias (FCR)

• Constatadas diferenças individuais de resposta ao esforço

• Definido tempo de recuperação para normalização das FCR

• Suspeição de anomalia anatomo-fisiológica num animal (Vime)

• Frequência respiratória

A FR média em cic/mn foi de 15 (10 a 24) em M0; 21 (12 a 40) em

M1; 49 (20 a 120) em M2; e de 40 (16 a 96) em M3..

• Tempo de Recuperação

O TR foi de 44 minutos..
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