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RESUMO 

 

SOUZA, R. P. Minerais Orgânicos e Inorgânicos com e sem Suplemento Vitamínico 

sobre o Desempenho Físico de Equinos em Exercício Aeróbio [Organic and Inorganic 

Minerals with and without Vitamin Supplementation over Physical Performance of 

Equines Submitted to Aerobic Moderate-Intensity Exercise]. 2018. 90 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade 

de São Paulo, Pirassununga, 2018. 

 

Minerais e vitaminas desempenham funções importantes dentro do organismo e 

geralmente apresentam relações de dependência entre si. O objetivo desta pesquisa foi 

avaliar a atuação das dietas com minerais orgânicos sem vitaminas, minerais orgânicos 

com vitaminas, minerais inorgânicos sem vitaminas e minerais inorgânicos com 

vitaminas sobre algumas variáveis de desempenho atlético de equinos adultos em 

exercício aeróbio de intensidade moderada. Oito equinos machos castrados da raça Puro 

Sangue Árabe foram submetidos ao exercício em exercitador circular mecânico, durante 

uma hora (velocidades de 8, 12 e 15 km/h), cinco vezes por semana. O delineamento 

experimental foi em change-over com arranjo fatorial 2x2, dividido em dois períodos de 

60 dias e com 30 dias de wash out entre os períodos. Os dados foram submetidos à análise 

estatística pelo programa Statistical Analysis System (SAS), com auxílio do 

procedimento MIXED. A concentração de glicose foi maior nos animais que não 

receberam vitaminas nos dias 0 (p=0,01), 30 (p=0,018) e 60 (p=0,820). A curva de lactato 

foi ascendente (p<0,05) nos primeiros 15 minutos após o exercício e a concentração 

média de lactato foi menor (p<0,05) quando os animais receberam vitaminas e minerais 

inorgânicos e também quando as vitaminas não estavam presentes e a fonte de mineral 

era orgânica, em momento de maior esforço físico provável. A FC se alterou (p<0,05) 

entre as velocidades a FCR sofreu aumento até o dia 30 e queda até o dia 60 (p<0,05). A 

taxa de sudação foi menor (p=0,02) nos animais que receberam o complexo vitamínico. 

Houve uma diminuição na concentração de Ca (p=0,03), Mn (p=0,03) e Se (p=0,04) 

quando as vitaminas foram adicionadas e, quando a fonte mineral era orgânica, os níveis 

de Mg foram maiores (p=0,02). Sugere-se que a inclusão de vitaminas na dieta de equinos 

adultos realizando exercícios aeróbios de intensidade moderada pode melhorar o 

desempenho atlético. A inclusão de minerais orgânicos ou inorgânicos não tiveram 

influência sobre o desempenho. 

 

Palavras-chave: Cavalos. Frequência cardíaca. Lactato. Oligoelementos. Taxa de 

sudação. 



 
 

ABSTRACT 

 

SOUZA, R. P. Organic and Inorganic Minerals with and without Vitamin 

Supplementation over Physical Performance of Equines Submitted to Aerobic 

Moderate-Intensity Exercise [Minerais Orgânicos e Inorgânicos com e sem Suplemento 

Vitamínico sobre o Desempenho Físico de Equinos em Exercício Aeróbio]. 2018. 90 f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2018. 

 

Minerals and vitamins play important roles within the body and generally have 

dependency relationships with one another. The aim of this research was to evaluate the 

effect of diets with organic minerals without vitamins, organic minerals with vitamins, 

inorganic minerals without vitamins and inorganic minerals with vitamins over some 

variables related to athletic performance of adult horses in moderate-intensity aerobic 

exercise. Eight Arabian horses will perform exercise of moderate intensity on an 

automatic equine exerciser during one hour (at 8, 12 and 5 km/h) five times a week. The 

experimental design was a change-over 2x2 factorial, divided into two 60-day periods 

and 30 days of wash out. Data were submitted to the Statistical Analysis System (SAS), 

with aid of the MIXED procedure. Glucose concentration was higher for animals that did 

not receive vitamins and that received inorganic minerals without vitamins treatment, too. 

The lactate curve was ascendant (p<0,05) within 15 minutes after exercise and average 

lactate concentration decreased (p<0,05) when the animals were fed inorganic mineral 

and vitamins and also when the mineral source was organic without the addition of 

vitamins, at the time of probable greater physical effort. HR altered (p<0,05) within 

speeds and RHR increased until day 30 and decreased until day 60 (p<0,05). The rate of 

sweating was lower (p=0,02) in animals receiving the vitamin complex. There was a 

decrease in Ca (p=0,03), Mn (p=0,03) and Se (p=0,04) concentrations when vitamins 

were added and, when the mineral source was organic, the Mg levels were higher 

(p=0,02). It is suggested that the inclusion of vitamins in the diet of adult horses 

performing moderate-intensity aerobic exercise might enhance physical performance. 

Organic or inorganic minerals had no influence over performance. 

 

Keywords: Horses. Heart rate. Lactate. Trace elements. Sweating rate. 
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1 – Introdução e Justificativa 

A indústria do cavalo no Brasil tem movido 113% de crescimento no PIB da 

equinocultura em 10 anos e, ainda, um faturamento de R$ 16 bilhões em 2015 (DIAS, 

2016). Segundo a Federação Internacional da Agricultura (FAO), em 2011 o Brasil estava 

em quarto lugar no rebanho mundial, com mais de cinco milhões de cabeças e 

empregando mais pessoas que o setor automobilístico (GONTIJO, 2018). 

Com a ascensão do mercado e do uso dos equinos, acompanha também a 

preocupação em se utilizar os melhores produtos e serviços, tanto para uma maior 

rentabilidade do negócio, quanto para a melhoria da saúde e do desempenho do animal. 

Nesta linha, a alimentação é considerada o principal componente para que se atinja o 

funcionamento e a sanidade desejáveis do organismo animal e, sendo o equino um 

herbívoro, monogástrico, de ceco funcional, os volumosos constituem a base 

indispensável de sua alimentação (DE OLIVEIRA, 2015). 

As pastagens de boa qualidade são capazes de atender as exigências nutricionais 

dos equinos em mantença, no entanto, não suprem as exigências de cavalos de alto 

desempenho. Os oligoelementos, como os minerais e as vitaminas, são fundamentais para 

a regulação de processos fisiológicos e metabólicos, além da formação estrutural do 

indivíduo, e não devem ser esquecidos (MIROSHNIKOV et al., 2017). 

Inúmeros distúrbios nutricionais respondem por alterações no metabolismo 

animal e consequente aparecimento de doenças (ESTEPA et al., 2006). Há uma relação 

já estabelecida para os minerais cálcio (Ca) e fósforo (P) de 2:1 que, se não respeitada, 

pode ocasionar problemas nos tecidos ósseos, já que estes elementos têm grande 

importância para a mineralização e o crescimento dos ossos NRC (2007). Deficiência de 

vitaminas pode levar a problemas como perda de apetite e de peso, dermatites e 

fragilidade óssea (MARTIN-ROSSET e MARTIN, 2015). 
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Animais destinados ao esporte e trabalho têm sua homeostasia corporal alterada, 

necessitando de maiores cuidados em relação à nutrição. Fatores como a síntese de lactato 

nos músculos, a glicemia sanguínea, a frequência cardíaca, a taxa de sudação e a 

composição do suor, quando ligados ao exercício físico, serão diretamente influenciados 

pela dieta (FRAPE, 2004). Por exemplo, tem se preferido o uso da gordura ao invés de 

carboidratos na dieta de cavalos atletas como fonte de energia, pois tem demonstrado 

melhorar o metabolismo destes animais durante o exercício físico (TREIBER et al., 

2006). 

Desta forma, a pouca disponibilidade de informações na alimentação de equídeos, 

principalmente ligada à fisiologia do exercício – como ocorre na área de minerais e 

vitaminas – justifica a importância de se realizar mais estudos com estes animais, que têm 

grande importância de mercado. 
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2 – Revisão de Literatura 

2.1. Fisiologia do exercício 

Segundo Lewis (2000), os cavalos conseguem executar três tipos de exercício 

físico: a atividade de resistência, de distâncias médias e a de corrida de velocidade. A 

primeira utiliza energia aeróbia durante 2 horas ou mais de esforço de baixa intensidade. 

Já a segunda exige ambos os metabolismos aeróbio e anaeróbio, durante vários minutos 

e por 800 a 3.200 metros, usando em torno de 75 a 95% de esforço em intensidade 

máxima. Finalmente, o terceiro tipo compreende distâncias de até 400 metros e esforço 

máximo de quase 100%, primordialmente usufruindo de energia anaeróbia. A integração 

do metabolismo aeróbio, anaeróbio e dos substratos energéticos metabolizados produzem 

a energia a ser usada no esforço físico. 

Alguns parâmetros fisiológicos são utilizados para avaliar o grau de 

condicionamento físico e para orientação da intensidade do exercício durante o 

treinamento de equinos (KINGSTON, 2004). Dentre vários parâmetros, o mais usado 

como indicador de funções cardiocirculatórias é o de frequência cardíaca (HODGSON, 

DAVIS e MCCONAGHY, 1994). Ainda, a produção de suor e a concentração de lactato 

e glicose no sangue também podem apontar o grau de preparação física do animal 

((HODGSON, DAVIS e MCCONAGHY, 1994; DAVIE e EVANS, 2000; RALSTON, 

2002).  

2.1.1 Teste de avaliação física 

Segundo Pinto (2010), os testes de avaliação física em equinos atletas podem ser 

conduzidos a campo ou em laboratórios, com auxílio de equipamentos apropriados. Em 

laboratórios com esteiras, geralmente, são encontradas máscaras respiratórias de coleta 

de gás. Estas permitem com que se possa calcular a taxa de consumo metabólico de 

oxigênio (Vo2), que mede as funções cardiovasculares e respiratórias. A troca de um 
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metabolismo para o outro, por exemplo, vai depender primariamente do quanto de 

oxigênio o músculo em movimento está recebendo e, em seguida, como complementos, 

da densidade mitocondrial, dos níveis de catecolaminas, da concentração de enzimas 

intracelulares, da adaptação e do aquecimento prévio ao exercício, da condição 

nutricional em que o animal se encontra, etc (EATON, 1994). Existem também máscaras 

móveis, que podem ser usadas em testes a campo. 

Situações a campo levam a ambientes bem próximos aos encontrados em 

competições, como corrente de ar, superfície do solo e impacto do cavaleiro, porém, a 

padronização se torna mais difícil nessas condições (EVANS, 2008). Ao contrário do que 

ocorre na esteira de alta velocidade, no exercitador circular é possível trabalhar mais de 

um cavalo por vez, regulando a velocidade e com menor uso de mão de obra e do tempo. 

O exercitador que será usado neste projeto de pesquisa permite que o animal alcance até 

15 km/h (aproximadamente 4 m/s). 

 

2.2 Fatores ambientais 

Fatores extrínsecos, que estão fora do controle humano, influenciam diretamente 

o desempenho produtivo dos animais e deve-se estar atento em como os utilizar, para que 

não haja perdas econômicas. 

São vários os mecanismos de troca de calor: radiação, convecção, condução e 

evaporação. Segundo McConaghy (1994), a radiação compreende o movimento de calor 

entre objetos, mas sem contato físico, enquanto que a convecção ocorre com a mistura de 

partículas em fluidos, como ocorre com as partículas quentes que são menos densas e 

sobem, enquanto que as frias descem. A condução envolve a transferência direta de calor 

entre superfícies em contato que estejam em temperaturas diferentes e, mudanças na 

postura e também características morfológicas (orelhas grandes, pernas mais longas, etc.) 
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dos animais, podem contribuir para essa troca. Por fim, a evaporação acontece quando a 

água líquida se transforma em vapor líquido. Ainda segundo este autor, a troca de calor 

por radiação eletromagnética pode ser significante para animais que ficam 

constantemente expostos à luz solar por longos períodos. No caso deste experimento, os 

animais permaneciam em piquetes sem opção de sombra, tanto natural quanto artificial, 

podendo escolher entre sol e sombra apenas quando estivessem no curral de manejo, onde 

há cobertura nos cochos e árvores no limite do curral. A convecção livre sobre a pele pode 

ser significativa se a temperatura do ar for baixa, mas mamíferos como os equinos 

possuem características fisiológicas que permitem aumentar a quantidade, o comprimento 

e a espessura dos pelos durante o inverno, ou diminuir durante o verão. No verão, por 

exemplo, a pelagem de cavalos geralmente é fina e rasa, com intuito de facilitar a troca 

de calor. Já a condução é importante para animais que não têm mecanismos 

termorregulatórios tão eficientes, como os búfalos, que precisam de água para perderem 

calor com maior facilidade. Suínos também utilizam-se da lama para perder calor e, em 

granjas de sistema intensivo, são constantemente encontrados deitados, posição na qual 

têm maior superfície de contato do próprio corpo (maior temperatura) com o chão (menor 

temperatura). Equídeos também podem utilizar da água, quando disponível, para 

perderem calor, porém, não costumam ficar submersos por muito tempo. 

Dentre os principais fatores que atuam concomitantes às formas de troca de calor, 

temos a temperatura ambiente, a umidade relativa do ar, a intensidade da radiação solar e 

a velocidade do vento (BUFFINGTON et al., 1981). Neste trabalho, fizemos o uso de um 

“globo de Vernon”, “globo negro” ou ainda “termômetro de globo”, o qual é capaz de 

combinar estes fatores, facilitando a avaliação do conforto térmico dos animais (ABREU 

et al., 2008). Este equipamento consiste em uma esfera de cobre recoberta por pintura 

preta fosca – no interior e no exterior – e um termômetro parcialmente inserido em seu 
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interior (VERNON, 1932). Alternativas mais baratas e largamente utilizadas no Brasil 

constituem-se de boias de caixas-d’água, de cor preta ou pintadas de preto. Seu valor, em 

graus Celsius ou Fahrenheit, indica a temperatura da energia radiante do ambiente. 

Alguns trabalhos têm estudado os parâmetros meteorológicos sobre o conforto 

térmico de equinos em exercício (SCHROTER, MARLIN e JEFFCOTT, 1996; 

MARTIN, 1999; CASTANHEIRA, 2009) e verificaram que é preciso estar atento à 

intensidade, duração e ao horário do exercício, assim como a disponibilidade de água 

antes, durante (no caso de provas de longa duração, como o concurso completo de 

equitação) e após a atividade física. Estes pontos podem ser decisivos no desempenho e 

na saúde do equino atleta. 

 

2.3 Parâmetros Bioquímicos 

Muitos são os parâmetros hematológicos metabólicos que podem variar durante o 

esforço prolongado, alguns deles podem comprometer o desempenho atlético 

(HOFFMAN et al., 2002; BARNES et al., 2010). A fadiga ocorre, principalmente, quando 

falta combustível para a continuidade do exercício (ESSÉN-GUSTAVSSON, 

KARLSTRÖM e LINDHOLM, 1984). Do ponto de vista clínico, tem progressiva redução 

dos fluídos corporais e de eletrólitos, o que pode influenciar na homeostasia do controle 

ácido-base, produzindo radicais livres e ácido lático, por vezes determinantes para a 

continuidade dos cavalos de esporte em competições (BARNES et al., 2010). 

 

2.3.1 CK, AST e LDH 

As enzimas mais conhecidamente utilizadas na avaliação de parâmetros 

fisiológicos de atletas são a creatinoquinase (CK), a aspartato aminotransferase (AST) e 

a lactato desidrogenase (LDH), associadas à resistência muscular do indivíduo (PINTO, 
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2010). Todas elas são aumentadas com a atividade física, mas este aumentando não é 

necessariamente indicativo de lesão tecidual, podendo apontar apenas uma alteração na 

membrana muscular fibrosa (HINCHCLIFF, GEOR e KANEPS, 2007; PINTO, 2010). 

A AST não é uma enzima órgão-específica, visto que se concentra no fígado e no 

coração, mas encontra-se na maioria das células e sozinha não pode indicar lesão 

muscular (DUNNETT et al., 2002; EADES e BOUNOUS, 1997). É uma enzima presente 

tanto no citoplasma quanto na mitocôndria, participando na desaminação do aspartato 

para formar o oxaloacetato, o qual entra no ciclo de Krebs. É aumentada com o exercício 

(PINTO, 2010), mas se relaciona com a concentração da CK para ser indicativo de lesão 

tecidual horas após o exercício, sendo que deve diminuir enquanto a CK deve aumentar 

(BABTISTELLA, 2009; BRAZ et al., 2016; FRANCISCATO et al., 2006; GONZÁLEZ 

e SCHEFFER, 2003). O pico de concentração desta enzima é de 24 horas após lesões 

musculares, enquanto que para a CK o tempo é de 6 horas (THOMASSIAN, 2005). Os 

valores normalmente encontrados para a AST e para a CK são, respectivamente de 141-

330 UI/L e de 2-147 UI/L (ROBINSON, 2003). Enquanto que o exercício pode aumentar 

a liberação destas enzimas, incluindo a LDH, o treinamento diário dos equinos pode 

ajudar a reduzi-la (GAMA et al., 2012). 

No trabalho de Braz et al. (2016), amostras de sangue foram colhidas 15 minutos 

antes e após o exercício físico em exercitador circular, encontrando um aumento 

significativo da concentração de CK. Fora dos parâmetros considerados normais, 

alterações na concentração de CK podem estar indicando injúrias musculares 

(VOLFINGER et al., 1994), porém, animais treinados apresentarão concentrações séricas 

em valores menores se comparados a animais não condicionados (ANDERSON, 1975). 

Além de uma lesão muscular, alterações séricas destas enzimas podem estar indicando 

apenas uma mudança na permeabilidade da membrana celular, liberando proteínas 
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musculares na corrente sanguínea (THOMASSIAN, 2005). No estudo de Pinto (2010), 

também foram relatados aumentos nas concentrações séricas da AST logo após o 

exercício a 12 km/h em exercitador circular, com retorno ao valor basal em 15 minutos. 

A 8 km/h, não houveram alterações da mesma. 

A LDH catalisa, no plasma, a conversão de piruvato em lactato no final da 

glicólise (HUCKABEE, 1957). Tem atividade alta em vários tecidos e existem cinco 

isoenzimas de LDH, sendo a LDH5 a forma predominante no músculo esquelético com 

meia-vida menor que 6 h (STOCKHAM e SCOTT, 2002). Seu aumento está relacionado 

a danos nos hepatócitos, lesão muscular ou hemólise (HINCHCLIFF, GEOR e KANEPS, 

2007), mas ainda assim não é um indicativo melhor de alteração do tecido muscular que 

a CK e a AST (HODGSON e ROSE, 1994). 

 

2.3.2 Glicose e Lactato 

Vários processos estão envolvidos na síntese de energia, incluindo a contração 

muscular, o bombeamento de íons, o balanço de energia por perda e ganho de íons H+ e 

a transmissão de impulsos nervosos para fazer com que todo o processo ocorra. Para que 

haja o movimento muscular, é preciso que a adenosina trifosfato (ATP) seja produzido à 

mesma medida em que é utilizada. Para que este seja ressintetizado, são desencadeadas a 

glicólise – que em condição de anaerobiose promove o metabolismo da glicose ou do 

glicogênio em ácido lático – e a oxidação aeróbia, que utiliza carboidratos, gorduras ou 

proteínas, para formar dióxido de carbono e água (LEWIS, 2000). Segundo Eaton (1994), 

em metabolismo aeróbio, a produção de ATP ocorre no interior das mitocôndrias através 

do metabolismo da glicose e do glicogênio, que são transformados em piruvato. O 

piruvato é desidrogenado e origina o acetil-CoA, o qual entra no ciclo do ácido 

tricarboxílico (TCA) e fosforilação oxidativa e produz cinco moléculas de ATP, água, gás 
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carbônico, acetil-CoA e moléculas de Dinucleótido de Nicotinamida e Adenina e de 

Dinucleótido de Flavina e Adenina ligadas ao hidrogênio (NADH2 e FADH2, 

respectivamente). As coenzimas NADH2 e FADH2 são reoxigenadas na cadeia 

transportadora de elétrons, onde o oxigênio recebe um átomo de H+. Esta união produz a 

formação de água, a qual entra no músculo e fornece oxigênio. O mesmo ciclo pode 

acontecer a partir da gordura, onde ácidos graxos (AGs) são transformados em acetil-

CoA dentro do TCA. Neste caso, uma molécula de AG produz 129 ATPs. 

Normalmente, há aumento da concentração sérica de glicose em qualquer 

modalidade de exercício, através da estimulação da glicogenólise hepática. A intensidade 

e a duração do exercício influencia diretamente a taxa de aumento da glicose no sangue, 

mas após atividades de longa duração, há necessariamente uma queda desta concentração 

devido à exaustão do glicogênio hepático (ROSE e HODGSON, 2014).  

O lactato sanguíneo é amplamente utilizado para avaliação do desempenho 

atlético de cavalos, permitindo avaliar sua capacidade competitiva e de esforço físico 

(GOMIDE et al., 2006). Uma boa performance está associada a um menor aumento do 

lactato sanguíneo ou a um maior tempo para atingir determinada concentração, durante 

um exercício físico (LEWIS, 2000). Assim como ocorre com a glicose, quanto maior a 

intensidade do exercício, seja relacionada à duração ou à dificuldade, maior a produção 

de lactato (EATON, 1994). Eaton (1994) também discorre a produção de energia em 

metabolismo anaeróbio e, também nesta via, os meios mais eficientes de aquisição de 

energia são novamente através do metabolismo da glicose e do glicogênio, porém, sem o 

envolvimento do oxigênio. Em ambos, o piruvato é convertido em lactato pela enzima 

lactato desidrogenase (LDH) que, por sua vez, pode participar como substrato no TCA. 

Como resultado desta via, uma molécula de glicogênio e uma molécula de glicose 

produzem 3 e 2 ATPs, respectivamente. 
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2.4 Parâmetros fisiológicos 

2.4.1 Frequência Cardíaca 

A frequência cardíaca (FC) é um método fácil e significativo para se avaliar a 

resposta do animal ao exercício e sua recuperação pós-atividade física (LEWIS, 2000). É 

possível obtê-la através de auscultação do coração, do pulso e também com ajuda de 

monitores cardíacos. Os valores referência são de 30 a 45 batimentos por minuto (bpm) 

para animais em repouso; em torno de 80 bpm para animais caminhando; 120 a 140 bpm 

durante o trote; 160 a 200 bpm em meio-galope, galope ou natação e; podendo chegar a 

valores de até 250 bpm (EVANS, 2008). É comum encontrarmos em trabalhos 

(LINDNER et al., 2009; OHMURA et al., 2010; ALONSO et al., 2013) o V200, ou seja, a 

velocidade com que os batimentos cardíacos atingem 200 bpm, ou a chamada FC máxima, 

como uma base para se comparar o desempenho de cavalos atletas. 

As reservas de oxigênio nos músculos (mioglobulinas) e no sistema circulatório 

(hemoglobinas e oxigênio dissolvido) são suficientes para apenas poucos segundos de 

exercício. É aí então que entra o sistema cardiorrespiratório, com a inalação e difusão do 

oxigênio, e o uso de reservas corporais para o suprimento da demanda energética imposta 

pelo exercício (EATON, 1994). É a potência cardíaca ou débito cardíaco (Q) que 

determina o quanto de oxigênio é levado aos tecidos e a capacidade de transportá-lo 

melhora através da contração esplênica, por meio da vasodilatação e vasoconstrição dos 

vasos sanguíneos (HODGSON e ROSE, 1994). A frequência respiratória irá medir o 

consumo de oxigênio máximo (Vo2 max) e a eficiência de absorção do oxigênio durante 

o exercício. No entanto, infelizmente, há limitações devido à necessidade de tecnologias 

capazes de obter os valores da entrada do fluxo de ar e das concentrações de oxigênio e 

dióxido de carbono expelidos durante a respiração (EVANS, 2008), como já 

mencionadas. 
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2.4.2 Taxa de Sudação 

A atividade física proporciona alterações fisiológicas e/ou patológicas arroladas 

com a perda iônica (BRITO, 2014), principalmente em decorrência de alguns fatores 

como o momento de obtenção das amostras em relação ao esforço, condições ambientais 

como temperatura e umidade, velocidade média, condições de terreno, entre outros 

(ROBERT et al., 2010).  

Em estudo do controle ácido-básico durante o exercício, observam-se trabalhos 

que induzem princípios físico-químicos feitos pela diferença dos íons fortes (DIF), em 

que Lindinger & Waller (2008), concluíram que a DIF pode ser usada como avaliação no 

controle ácido-base sanguíneo durante o exercício. A DIF relaciona a soma de cátions 

fortes sódio e potássio menos a soma de ânions fortes cloreto e lactato: 

[DIF] = ([Na]) + ([K+]) − ([Cl− ]) + ([Lactato¯]) 

Esse modelo oferece uma visão aprofundada e quantitativa sobre a fisiopatogenia 

dos distúrbios ácido-base. Esse método quantitativo explica como o pH pode ser afetado 

por modificações nas concentrações de proteínas plasmáticas e fosfatos, bem como por 

alterações na concentração de íons fortes, que pode ser útil na decisão das terapias 

específicas para os cavalos atletas que desenvolvem distúrbios metabólicos decorrentes 

do exercício (CONSTABLE, 1997). 

Reduções nas concentrações corporais de água e sais são usualmente descritos no 

final de provas de intenso esforço, as quais caracterizam-se pela sudação, de papel 

regulatório na temperatura corporal (AGUILERA-TEJERO et al., 2001). Embora os 

equinos possam perder em torno de 30 litros de suor durante provas longas, até a próxima 

reposição de água, há pouca alteração na natremia e na osmolaridade. Os íons cloretos 

relacionados com a concentração de proteínas no plasma e com o hematócrito são as 
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variáveis responsáveis pela vistoria clínica desta desidratação (LINDINGER e WALLER, 

2008). 

Segundo McConaghy (1994), animais homeotermos buscam manter sua 

temperatura corporal interna (TCI) dentro de uma zona termoneutra, igualando produção 

e perda de calor através de mecanismos termorregulatórios característicos. Animais de 

produção como aves e suínos, ao longo da evolução e da necessidade do homem em 

alimentar populações cada vez maiores, se tornaram muito dependentes de seus sistemas 

de criação e não aguentariam flutuações meteorológicas constantes. Os equinos, ao 

contrário, são animais com capacidade termoregulatória muito superior, inclusive a 

humanos, onde mesmo em ambientes com amplas variações de temperatura, conseguem 

manter sua TCI em uma faixa estreita para seu conforto térmico (ROSE e HODGSON, 

2014). 

A sudorese é o meio pelo qual, além da ventilação pulmonar, boa parte dos animais 

homeotermos fazem a regulação de sua temperatura corporal. Nos equinos, as glândulas 

sudoríparas são apócrinas e tubulares, estando em maior concentração nas junções 

mucocutâneas, na região submandibular, próxima à crina e à coroa do casco (GHASEMI, 

SARDARI e MOVASSAGHI, 2017), mas estão presentes na maior parte da epiderme 

(ANDRIÃO et al., 2009). O resultado da ação destas glândulas é a liberação de uma 

substância de cor amarelada ou marrom (ANDRIÃO et al., 2009), composta 

principalmente de água, eletrólitos e poucas proteínas (SMITH, 1890). A ocorrência de 

suor significa correto funcionamento das glândulas sudoríparas, especialmente no equino, 

que chega a perder de 2 a 8,5 litros de suor por dia (CARLSON, 1982; HODGSON et al., 

1993), dependendo de diversos fatores como temperatura ambiente, umidade relativa do 

ar, radiação solar, tipo e intensidade do exercício e, principalmente, da alimentação e 

hidratação do animal (OLIVEIRA et al., 2008). 
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2.5 Suplementação mineral 

Se prestarmos atenção, os minerais estão presentes na dieta em quantidades muito 

baixas, se comparadas a de outros nutrientes. Porém, é um erro considerá-los 

desimportantes. Os mesmos desempenham papeis cruciais no metabolismo de um ser 

vivo, como a formação de componentes estruturais (ossos, dentes, membranas, etc.), de 

hormônios e cofatores enzimáticos, no equilíbrio ácido-base e na transferência de energia 

(NRC, 2007).  De uma forma geral, são classificados de acordo com sua necessidade 

orgânica (BERTECHINI, 2012) em dois grandes grupos: 

a) Macrominerais: necessários em maior escala, comumente mensurados em 

gramas por quilo (g/kg) ou em porcentagem (%). Neste grupo encontramos os 

minerais cálcio (Ca), fósforo (P), magnésio (Mg), sódio (Na), potássio (K), 

cloro (Na) e enxofre (S).  

b) Microminerais ou minerais-traço: necessários em quantidades menores e 

mensurados em miligramas por quilo (mg/kg) ou em partes por milhão (ppm). 

Compõe-se dos minerais ferro (Fe), zinco (Zn), manganês (Mn), molibdênio 

(Mo), cobre (Cu), cobalto (Co), iodo (I), selênio (Se), cromo (Cr) e flúor (Fl). 

Os equinos os consomem de diversas fontes, a começar pela forma mais natural 

(pastejo direto de forrageiras) e seguindo para a imposta pelo homem, acrescidos nos 

alimentos concentrados ou disponibilizados à vontade, em cochos separados. Porém, não 

só é preciso que estejam presentes em quantidade adequada na dieta, como também deve-

se estar atento na proporção em que são adicionados e a outros elementos que possam 

atrapalhar sua absorção, atuando como antagonistas. Uma análise química dos alimentos 

não corresponde necessariamente à quantidade de nutrientes que o animal consegue 

absorver (MIROSHNIKOV et al., 2017). Logo, a forma em que estes minerais se 
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encontram – orgânica ou inorgânica – é outro fator a ser observado, levando em 

consideração a facilidade de sua assimilação pelo organismo. 

De modo geral, a absorção dos minerais ocorre através de transporte passivo pelas 

paredes intestinais, com gasto de energia. Os minerais inorgânicos (óxidos, sulfatos, 

cloretos, carbonatos e fosfatos) são os mais utilizados na produção animal e podem ser 

oriundos das farinhas de ossos e de ostras e de elementos de origem geológica como o 

calcário, calcário dolomítico, fosfato de rocha macia, argila coloidal, salitre do Chile e 

gipsita (NRC, 2007). Estes oligoelementos possuem cargas elétricas que fazem com que 

sua utilização dependa da capacidade do animal em convertê-los a formas biologicamente 

ativas (SPEARS, 1996). E, embora esta seja a forma mais comumente fornecida aos 

cavalos, fontes orgânicas (ou quelatos dos minerais) têm sido procuradas devido à sua 

perspectiva de serem mais biodisponíveis (MABE, 2001). Segundo Baruselli (2008), a 

biodisponibilidade pode ser definida como a “predisposição de um elemento em tornar-

se parte integrante do organismo que o recebeu”. 

“Quelato” é uma palavra grega, onde "chele" significa "garra ou pinça". Os 

minerais orgânicos, ou quelatados, são íons metálicos ligados a moléculas orgânicas, 

como aminoácidos, proteínas e carboidratos (MELLOR, 1964). Se adquire o quelatos 

com a hidrólise da molécula orgânica e se expõe o mineral nesse meio hidrolisado para 

que se juntem, formando o complexo íon metálico quelatados (HYNES e KELLY, 1995). 

As ligações que compõem estes complexos são covalentes e fazem com que a carga 

elétrica resultante seja praticamente nula, tornando-os mais estáveis quando comparados 

e fazendo com que sejam mais facilmente absorvidos no lúmen intestinal (LESSON e 

SUMMERS, 1997; SILVA e PASCOAL, 2014). Além disso, são capazes de ficar mais 

tempo nos tecidos do que os minerais convencionais (CLOSE, 1998). 
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As fontes dos componentes orgânicos podem ser plantas e até mesmo leveduras, 

geralmente de culturas da Saccharomyces spp. (NRC, 2007). Visto que a alimentação 

base dos equídeos são as pastagens, a condição e os tipos de preparo/tecnologias (como 

a adubação) relacionados ao solo, são os principais fatores a interferirem na composição 

nutricional da planta (SILVA e PASCOAL, 2014). Além disso, as plantas podem ter 

alguns antagonistas para a absorção de minerais como, por exemplo, o fitato e o oxalato, 

que atrapalham a absorção do cálcio (HINCHCLIFF, GEOR e KANEPS, 2007; 

MARTIN-ROSSET e MARTIN, 2015; NRC, 2007). 

Os minerais também são conhecidos por não terem uma palatabilidade muito 

coerente com a favorita pelos cavalos, os quais preferem alimentos doces. Porém, os 

minerais quelatados, ainda que mais custosos, acabam por apresentar um bom custo-

benefício, já que podem atuar favoravelmente no quesito da melhora da palatabilidade de 

dietas com alto teor de minerais (ROONEY, 2004). 

 

2.5.1 Mineralograma capilar 

As análises de solo e de alimentos não são suficientes para indicar o consumo e/ou 

absorção de seus componentes devido à insolubilidade de alguns complexos ou de 

antagonistas capazes de diminuir a absorção de minerais (MIROSHNIKOV et al., 2017). 

Assim, encontrou-se nos cabelos/pelos uma boa correlação da concentração destes 

oligoelementos relacionados à concentração no sangue. 

A quantificação de minerais do pelo por espectroscopia de absorção atômica é 

usado há mais de 100 anos (WILSON, 2016) e os maiores avanços aconteceram há 20 

anos pelos testes de espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente 

acoplado (ICP-OES) e de espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado 

(ICP-MS) (ASANO, 2005; BŁAZEWICZ, 2015). O teste de pelos tem sido 
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comprovadamente eficiente na quantificação de minerais em relação ao sangue. 

(GHORBANI, MOHIT e DARMANI KUHI, 2015). Na composição do pelo é encontrada 

a queratina, uma proteína que atua como se fosse uma barreira protetora, impedindo que 

os outros elementos sejam perdidos (CHOJNACKA, 2010). Já no sangue, os minerais são 

levados aos locais de suas diversas funções, então, sua quantificação através do sangue 

total, soro ou urina é limitada (GABRYSZUK, 2010), pois não se sabe o que está sendo 

aproveitado ou estocado (CHOJNACKA, MIKULEWICZ e MICHALAK, 2012). Isto é 

evidente quando, por exemplo, é investigado o uso de drogas em semanas, meses ou até 

anos após sua metabolização (DUNNETT e LEES, 2003). Outras vantagens entre a coleta 

de pelos/cabelos sobre coletas sanguíneas são que aquele é um método não invasivo e não 

requer preocupação com métodos de armazenamento. 

 

2.6  Suplementação vitamínica 

As vitaminas são compostos orgânicos que podem ou não ser sintetizados no 

organismo animal e, ainda que produzidas endogenamente, correm o risco de estar em 

concentrações insuficientes para os equinos, principalmente se os mesmos se destinam a 

atividades de alto desempenho (MARTIN-ROSSET e MARTIN, 2015). As mesmas são 

classificadas como sendo miscíveis em água ou em gordura. As vitaminas hidrossolúveis 

incluem a vitamina C e as vitaminas do complexo B (tiamina, riboflavina, niacina, ácido 

pantotênico, piroxidina, biotina, ácido fólico e folatos, cobalamina e colina), sendo 

expressos em miligramas (mg). Já as lipossolúveis compõem-se das vitaminas A, D, E e 

K, medidas em Unidades Internacionais (UI). 

Os minerais e as vitaminas representam uma parcela muito pequena das pesquisas 

com cavalos, o que leva à falta de informações sobre os requerimentos ou permissões 

destes ingredientes para os equídeos e, consequentemente, sobre ingestão, excreção e 
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concentração nos tecidos. Porém, os estudos existentes demonstram que a deficiência 

destes oligoelementos está ligada a vários problemas fisiológicos, já que muitas vezes 

têm uma relação mútua para que possam atuar corretamente (MEYER, 1987; DIVERS et 

al., 2006; MARTIN-ROSSET e MARTIN, 2015). A exemplo pode-se citar a vitamina D 

que regula a absorção de Ca nos rins e ossos e sua deficiência pode ocasionar raquitismo 

em potros e osteomalacia em adultos. A vitamina E se associa ao consumo de selênio 

(Se), atuando na resposta antioxidante do organismo (AVELLINI, CHIARADIA e 

GAITI, 1999; WHITE e WARREN, 2017). Sua falta pode levar a distrofia muscular e, 

consequentemente, baixo desempenho esportivo (MARTIN-ROSSET e MARTIN, 

2015). Várias vitaminas do complexo B estão diretamente ligadas nos processos de 

produção de energia e, em muitas trabalhos com humanos e alguns com cavalos, têm 

algum papel no desempenho atlético (TAKAHASHI-IÑIGUEZ et al., 2012; MASUDA, 

MASUDA e HATTA, 2015). 
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3 – Hipótese 

A dieta contendo minerais orgânicos com adição de suplementação vitamínica 

melhorará o desempenho físico de equinos em atividade física aeróbia de intensidade 

moderada. 
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4 – Objetivos 

Objetivou-se avaliar o efeito da adição de minerais orgânicos e inorgânicos com 

e sem suplementação vitamínica em equinos adultos em exercício aeróbio de intensidade 

moderada, concomitante aos efeitos dos parâmetros meteorológicos (através do cálculo 

do índice de temperatura de globo e umidade – ITGU), quando aplicáveis, sobre: 

 os parâmetros plasmáticos (AST, CK, LDH, glicose e lactato); 

 os parâmetros fisiológicos (FC e sudorese); 

 o status mineral dos indivíduos (através de mineralograma capilar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

5 – Material e Métodos 

O experimento foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Universidade de São Paulo 

(USP) na reunião de 28/02/2018, como o protocolo nº 4208120917 (ID 004614). 

5.1. Local, instalações e animais 

O experimento foi conduzido entre setembro de 2017 e fevereiro de 2018, nas 

dependências do Laboratório de Pesquisa em Saúde Digestiva e Desempenho de Equinos 

(LabEqui) do Departamento de Nutrição e Produção Animal (VNP) da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP), em 

Pirassununga/SP (21°57'07.5"S 47°27'08.7"W). O clima de Pirassununga é subtropical 

úmido, com estação chuvosa de outubro a março e temperaturas variando de 15 a 30° C 

(59 a 86° F, respectivamente) nesta época. 

Foram utilizados oito equinos machos, castrados, da raça Puro Sangue Árabe, 

devidamente vacinados e vermifugados. A idade aproximada era de nove anos, o peso 

corporal médio de 465,18 ± 33,48 kg e o escore de condição corporal variou de 5 a 7 em 

uma escala de 1 a 9 (HENNEKE et al., 1983). Os mesmos ficaram alojados em três 

piquetes de, aproximadamente, 4.800 m2, 3.500 m2 e 3.320 m2, com rotação a cada 10 

dias. A fonte de volumoso oferecida aos animais foi o feno de gramínea Tifton 85, 

fornecido em “manjedouras”, de manhã e à tarde. O concentrado era fornecido na unidade 

de manejo alimentar tipo “lanchonete”, também duas vezes ao dia (7h00min e 15h30min).  
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Fonte: SOUZA, 2017                 Fonte: SOUZA, 2017 

 

 

Figura 3a e 3b Animais se alimentando de concentrado no curral de manejo tipo “lanchonete”. 

   
Fonte: SOUZA, 2017             Fonte: SOUZA, 2017 

 

Figura 4 Animais se alimentando de feno Tifton 85. 

 
Fonte: SOUZA, 2017 

 

Figura 1 Laboratório de Pesquisa em Saúde Digestiva 

e Desempenho de Equinos (LabEqui). 
Figura 2 Um dos Puro Sangue Árabes 

usados no experimento. 
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5.2. Dietas 

As dietas foram calculadas segundo o NRC (2007), adotando-se  consumo diário 

individual de 2,0 % do peso corporal (PC), sendo 1,25% do PC em matéria seca (MS) do 

volumoso e 0,75% do PC em MS do concentrado, este o qual foi produzidos na fábrica 

de ração da Prefeitura do Campus Fernando Costa da USP, Pirassununga/SP. As dietas 

foram fornecidas em duas refeições diárias, como supracitado. 

O concentrado fornecido no período de condicionamento físico e no período de 

wash out (espaço de tempo no qual os animais não recebem nenhum dos tratamentos) foi 

formulado para equinos adultos em manutenção e não foram incluídos minerais ou 

vitaminas (tabela 1). Já os concentrados utilizados nos períodos experimentais (tabela 2) 

apresentavam uma densidade energética maior em razão de atender as exigências 

nutricionais de cavalos em atividade física moderada, sendo compostos do núcleo 

correspondente a um dos quatro tratamentos (item 5.3). 

A composição de minerais inorgânicos e vitaminas estão apresentados nas tabelas 

3 e 4, respectivamente. Os minerais orgânicos são acrescentados nas mesmas 

concentrações que os minerais inorgânicos, mas na forma de carbo-amino-fosfoquelato 

para os minerais S, Mg, Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Se, Zn e uma parte do Ca. O Ca também é 

acrescentado na forma de carbonato, iodato e fosfato bicálcico. 

Os cavalos tiveram acesso ad libitum à água e não recebiam sal mineral no piquete. 

 
Tabela 1 Composição da dieta manutenção. 

Ingrediente Inclusão (%) 

Fubá de Milho 43,0 

Farelo de Trigo 43,0 

Farelo de Soja 4,0 

Óleo de Soja 3,5 

Sal Comum 1,0 

Calcário 2,5 

Núcleo Equino 3,0 
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Tabela 2 Composição das dietas-tratamento. 

Ingrediente Inclusão (%) 

Fubá de Milho 30,0 

Farelo de Trigo 35,0 

Farelo de Soja 13,5 

Casca de Soja 10,0 

Óleo de Soja 6,0 

Sal Comum 1,0 

Antioxidante 0,025 

Núcleo tortuga® 4,5 

 

Tabela 3 Composição de minerais inorgânicos do núcleo Tortuga®. 

Mineral Inclusão 

Cálcio (mín) 135,00 g/kg 

Cálcio (máx) 144,00 g/kg 

Fósforo (mín) 42,70 g/kg 

Enxofre (mín) 37,00 g/kg 

Magnésio (mín) 12,00 g/kg 

Sódio (mín) 80,00 g/kg 

Cobalto (mín) 2,80 mg/kg 

Cobre (mín) 500,00 mg/kg 

Cromo (mín) 22,30 mg/kg 

Ferro (mín) 1000,00 mg/kg 

Iodo (mín) 17,60 mg/kg 

Manganês (mín) 2000,00 mg/kg 

Selênio (mín) 5,00 mg/kg 

Zinco (mín) 2000,00 mg/kg 

Flúor (máx) 427,00 mg/kg 
 

Tabela 4 Composição vitamínica do núcleo Tortuga®. 

Vitamina Inclusão 

Vitamina A (Retinol) 250.000 UI/kg 

Vitamina D3 (Colecalciferol) 25.000,00 UI/kg 

Vitamina E (Alfa-tocoferol) 6.111,00 UI/kg 

Vitamina K3 (Menadiona) 55,90,00 mg/kg 

Vitamina B1 (Tiamina) 367,00 mg/kg 

Vitamina B2 (Riboflavina) 244,50 mg/kg 

Vitamina B3 (Ácido Nicotínico/Niacina) 472,30 mg/kg 

Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) 369,00 mg/kg 

Vitamina B6 (Piridoxina) 194,30 mg/kg 

Vitamina B8 (Biotina) 111,50 mg/kg 

Vitamina B12 (Cianocobalamina) 1.950,00 µg/kg 

Colina 6.667,00 mg/kg 

Vitamina C (Ácido Ascórbico) 6.111,00 mg/kg 
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Fonte: SOUZA, 2017     Fonte: SOUZA, 2017 

 

   
Fonte: SOUZA, 2017         Fonte: SOUZA, 2017 

 

 

 

5.2.1 Análise de alimentos 

As amostras de feno e concentrado foram analisadas químico-

bromatologicamente no Laboratório de Bromatologia da USP – Pirassununga (tabela 5). 

Foram quantificados os teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), matéria mineral 

(MM), extrato etéreo (EE), cálcio (Ca) e fósforo (P) de acordo com a AOAC (1990). Fibra 

Figura 6 Ingredientes separados para as batidas 

dos quatro tipos de tratamentos. 

 

Figura 5 Tratamentos sendo ensacados. 

 

Figura 8 Feno armazenado em local 

devidamente fechado e com 

ventilação. 

 

Figura 7 Tratamentos armazenados em baldes identificados. 
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em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) foram obtidas pelo 

método de partição de fibras proposto por Van Soest et al. (1991). 

 

                             
Fonte: SOUZA, 2017          Fonte: SOUZA, 2017 

 

 

Tabela 5 Análises bromatológicas dos tratamentos e do volumoso fornecido aos animais durante o período 

experimental. 

Alimento 
MS 

(%) 

PB 

(%) 

FDN 

(%) 

FDA 

(%) 

MM 

(%) 

EE 

(%) 

Ca 

(%) 

P 

(%) 

Feno 1 92,19 11,93 72,83 38,07 6,76 2,56 0,40 0,25 

Feno 2 92,32 12,41 74,59 39,19 7,37 2,38 0,42 0,25 

O- 90,43 15,18 29,00 13,92 9,14 8,30 1,06 0,79 

I- 90,43 16,43 27,40 14,45 8,52 10,46 0,90 0,74 

O+ 90,37 16,23 28,53 13,68 8,91 8,05 1,09 0,81 

I+ 90,46 17,21 27,87 13,80 7,92 9,84 0,96 0,74 
Legenda: Feno 1 = feno Tifton 85 fornecido entre os meses de setembro a novembro; Feno 2 = feno Tifton 

85 fornecido entre os meses de novembro a fevereiro; O+ = Tratamento Mineral Orgânico com 

Suplementação Vitamínica; O- = Tratamento Mineral Orgânico sem Suplementação Vitamínica; I+ = 

Tratamento Mineral Inorgânico com Suplementação Vitamínica; I- = Tratamento Mineral Inorgânico sem 

Suplementação Vitamínica. 

MS= Matéria Seca; PB= Proteína Bruta; FDN = Fibra em Detergente Neutro; FDA = Fibra em Detergente 

Ácido (FDA); MM = Matéria Mineral; EE = Extrato Etéreo; Ca = Cálcio; P = Fósforo. 

 

5.3 Parâmetros avaliados 

5.3.1 Parâmetros plasmáticos 

A cada 30 dias (D0, D30, D60, D90, D120 e D150) realizaram-se as coletas de 

amostras sanguíneas através da punção da veia jugular dos equinos, após antissepsia do local, 

com agulha 25x7 (marca: BD) em tubos Vacutainer BD®. Para a mensuração da curva 

Figura 10 Amostras devidamente identificadas 

e prontas para as análises bromatológicas. 

 

Figura 9 Amostra de tratamento sendo moída. 

 



41 
 

glicêmica e de lactato, os tubos usados continham fluoreto de sódio, como inibidor glicolítico, 

e anticoagulante EDTA, que preserva a morfologia celular. Os tempos (T) de colheitas se 

iniciaram imediatamente após o término do exercício (T0) e a 2 (T2), 4 (T4), 6 (T6), 9 (T9), 

12 (T12) e 15 (T15) minutos após o exercício. Nos tubos sem a presença de anticoagulante, 

foram evidenciadas as concentrações das enzimas creatina quinase (CK) ao término do 

exercício (H0) e 24 horas (H24) após o exercício; aspartato aminotransferase (AST) e lactato 

desidrogenase (LDH) ao término do exercício (H0), 3 (H3) e 6 (H6) horas após o exercício. 

O sangue foi centrifugado a 3000 rotações por minuto (rpm) durante 10 minutos e o 

soro ou plasma, dependendo do tubo utilizado, foi armazenado em tubos de polipropileno 

(Eppendorf®) de 1,50 mL, devidamente identificados. Por fim, foram congelados à 

temperatura de -20oC até que fossem levados para análise no DAC Diagnósticos Análises 

Clínicas (Pirassununga, SP). Os kits utilizados para avaliar a concentração das enzimas no 

soro foram o CK-NAC Liquiform® para a CK, AST/GOT Liquiform® para AST e LDH 

Liquiform® para LDH, todos da empresa Labtest®. A concentração de glicose no plasma 

também foi analisada com o kit Glicose PAP Liquiform® da Labtest® e a do lactato foi 

evidenciada em analisadores Beckman Coulter AU® com reagentes OSR6193. 

 

 

             
Fonte: SOUZA, 2017       Fonte: SOUZA, 2017 

Figura 11 Coleta de sangue. 

 

Figura 12 Sangue centrifugado. 
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5.3.2 Frequência cardíaca (FC) 

Foram usados frequencímetros digitais Garmin Forerunner 305® (Olathe, Kansas, 

EUA), com adaptadores para uso em equinos (V-Max®). O frequencímetro oferece opções 

de localização via satélite através de GPS, com mensuração da FC (bpm) e da velocidade 

(m/s), gerando gráficos que permitem monitorar a FC média e máxima alcançadas durante o 

exercício. 

 

Figura 13 Frequencímetro Garmin Forerunner 305®, eletrodos e extensor de eletrodos. 

 

 
Fonte: SOUZA, 2017 

 

Colocaram-se cintas elásticas na região torácica dos equinos, com eletrodos 

posicionados à esquerda da espádua e da região inferior do costado, próximo ao cilhadouro. 

O frequencímetro foi fixado na cinta, do lado direito do animal (figura 19), para que se 

obtivesse a determinação da frequência cardíaca de velocidade (FCV), com ajuda do GPS. 

Para obtenção da frequência cardíaca basal (FCB), os animais permaneceram em repouso na 

região dos comedouros, com sombra e feno, durante 10 minutos, sem manipulação humana. 

Em seguida, foram levados ao exercitador circular, com o protocolo de trabalho já 

programado. Após o término do exercício, os equinos permaneceram 20 minutos em repouso 
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– nas mesmas condições da coleta de FC basal – para obter a frequência cardíaca de 

recuperação (FCR).  

Para a coleta dos dados foram utilizados: 

 FCB: o valor do batimento cardíaco do último minuto da mensuração; 

 FCV (8, 12 e 15 km/h): as médias dos batimentos cardíacos dos últimos 15 

segundos de cada velocidade (8, 12, 15, 15, 12 e 8 km/h); 

 FCR: as médias dos batimentos cardíacos dos 20 minutos finais em repouso. 

As avaliações ocorreram nos dias D0, D15, D30, D45, D60, D90, D105, D120, 

D135 e D150. 

 
Figura 14 Monitor cardíaco anexado à cinta elástica, do lado esquerdo do animal. 

 
Fonte: SOUZA, 2017 
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       Figura 16 Exercício durante a avaliação de FC. 

 

             

 

Figura 17 Gráfico gerado pelo programa Training Center da Garmin® da frequência cardíaca do dia D105 

de um dos animais experimentados. 

 
 Fonte: SOUZA, 2017 

 

5.3.3 Taxa de sudação 

Para calcular a taxa de sudação (TS) foi empregada a metodologia proposta por 

Schleger & Turner (1965), na qual  três discos de papel filtro de 0,53 cm de diâmetro são 

embebidos em solução de cloreto de cobalto a 10% e colados em lâmina de laboratório com 

fita adesiva. No dia de cada coleta, foi feita a tricotomia dos pelos do lado esquerdo da tábua 

Figura 15 Obtenção da FC 

basal e de recuperação. 
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do pescoço (aproximadamente 3,00 x 8,00 cm) no período matutino, para que não houvesse 

influência do estresse na hora da atividade física. Após o término do exercício, a fita adesiva 

com os discos foram, então, fixadas (sempre que possível, pelas mesmas pessoas previamente 

treinadas) diretamente à pele tricotomizada do animal, ao mesmo tempo em que se iniciava 

o cronômetro. Esperou-se que a cor de cada disco de papel filtro se alterasse completamente 

de azul violáceo para rosa claro e anotou-se o momento da mudança completa. 

 

 

                       
      Fonte: SOUZA, 2017                    Fonte: SOUZA, 2017 

 

 
Para a obtenção da taxa de sudação (TS), calculou-se a média dos três tempos (t), em 

segundos, a fim de alimentar a seguinte fórmula: 

TS = 
(22 x 3600) 

2,06 x 𝑡 
 

Onde: 22 é a quantidade de água, em gramas, necessária para fazer alterar a cor de 1 

m² do papel filtro; 3600 refere-se ao número de segundos por hora; 2,06 à área de pele 

abrangida por um disco; e t o tempo médio de viragem, em segundos. O resultado foi expresso 

em g.m-².h-¹. 

Figura 19 À esquerda: lâmina com os discos de papel 

após avaliação da taxa de sudação (cor rosa claro). À 

direita: lâmina com os discos de papel preparados para a 

avaliação da taxa de sudação (cor azul violáceo). 

Figura 18 Armazenamento em 

ambiente fechado e com sílica das 

lâminas a serem usadas na avaliação 

da taxa de sudação. 
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A partir do peso vivo (PV) de cada animal, calculou-se a área de superfície corporal 

(SC) de equinos segundo a fórmula de Brody (1945): 

SC =  0,1 x PV0,64 

A partir destes dados, foram calculadas as TS relacionadas à área de superfície 

corporal de cada animal da seguinte forma: 

 Taxa de sudação por animal (TSAn) = TS x SC (g.animal-¹.h-¹) 

 Taxa de sudação por quilo de peso vivo (TSPV) = 
TS𝐴𝑛

𝑃𝑉
 (g.kgPV-¹.h-¹) 

As coletas foram realizadas nos dias D0, D15, D30, D45, D60, D90, D105, D120, 

D135 e D150. 

 
Figura 20 Avaliação da sudorese. 

 
Fonte: SOUZA, 2017 

 

5.3.4 Índice de Temperatura de Globo e Umidade (ITGU) 

Como a produção de suor de um indivíduo pode sofrer influência das condições 

ambientais, foi utilizado o Índice de Temperatura de Globo e Umidade (ITGU) para separar 

estes efeitos daqueles provocados pelos tratamentos. 

Para isto, foi utilizado um globo negro (GN) feito com uma boia comum de plástico 

(15 cm de diâmetro) de superfície preta fosca, com um termômetro (mensuração em graus 

Celsius) inserido em seu interior. O mesmo foi pendurado (sem contato com outra superfície) 
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em um local próximo ao exercitador circular, onde incidem os raios solares, na altura em que 

os animais se exercitam. A temperatura foi anotada em dois momentos: na metade e próximo 

ao fim da atividade física de cada grupo. Utilizou-se o valor médio destas duas temperaturas 

para completar a fórmula (BUFFINGTON et al., 1981): 

ITGU = tgn + 0,36 * tpo + 41,5 

Em que: 

tgn = Temperatura de globo negro (oC) 

tpo = Temperatura do ponto de orvalho (oC) 

A temperatura do dia, a umidade relativa do ar e a velocidade do vento foram 

adquiridas das planilhas disponibilizadas pelo website da Estação Meteorológica da 

Universidade de São Paulo (“Estação Meteorológica da USP - Campus Pirassununga”). 

 

Figura 21 Globo negro utilizado. 

 
Fonte: SOUZA, 2017 

 

5.3.5 Mineralograma capilar 

Uma região de 8 cm² do lado direito da tábua do pescoço foi previamente lavada com 

sabão neutro para a retirada de possíveis resíduos externos, como terra ou poeira. Quando a 

pelagem estava seca, colheram-se a amostras de pelo – em torno de 1g – com a ajuda de uma 
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tosquiadora comum. Os pelos foram colocados em saquinhos plásticos, devidamente 

identificados, e armazenados em freezer de -20°C. As amostras foram levadas ao Laboratório 

Bio Minerais (Campinas, SP) e analisadas segundo o método de Espectrometria de Massa 

por Plasma Indutivamente Acoplado (Inductively Coupled Plasma–mass Spectroscopy), o 

ICP–MS (ASANO et al., 2005). As coletas foram feitas nos dias D0, D60, D90 e D150. 

  

      
Fonte: SOUZA, 2017                      Fonte: SOUZA, 2017 

 

5.3. Delineamento experimental 

O experimentou constituiu-se de dois períodos de 60 dias cada e 30 dias de 

intervalo (wash out) entre os dois períodos, totalizando 150 dias de experimento. O 

delineamento experimental foi feito em change-over com arranjo fatorial 2x2, com 

medidas repetidas no tempo. 

Os cavalos foram distribuídos aleatoriamente em quatro grupos de acordo com os 

tratamentos: inclusão de mineral orgânico ou inorgânico com e sem suplementação 

vitamínica. 

Os tratamentos dividiram-se da seguinte forma:  

1) Tratamento Mineral Orgânico com Suplementação Vitamínica (O+) 

2) Tratamento Mineral Orgânico sem Suplementação Vitamínica (O-)  

Figura 23 Amostras de pelo devidamente 

identificadas e embaladas. 

 

Figura 22 Local limpo da coleta de pelos. 
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3) Tratamento Mineral Inorgânico com Suplementação Vitamínica (I+) 

4) Tratamento Mineral Inorgânico sem Suplementação Vitamínica (I-) 

As avaliações de frequência cardíaca e de taxa de sudação foram realizadas no 

início do período experimental e a cada 15 dias (total de 10 coletas cada), as coletas de 

sangue no início do período experimental e a cada 30 dias (total de 6 coletas) e o 

mineralograma capilar no início e ao final de cada período (total de 4 coletas). Cada coleta 

era feita em um dia diferente, para que uma não influenciasse no resultado da outra, mas 

sempre respeitando os intervalos. A figura seguinte ilustra como se procedeu o calendário 

de coletas, sendo que cada quadro representa um mês (30 dias): 

 
Figura 24 Esquematização do calendário de coletas. 

 
Fonte: SOUZA, 2017 

 

 

A atividade física foi realizada em exercitador circular mecânico para cavalos, da 

marca Equiboard® (São Paulo, Brasil), com solo formado por areia. Antes do início das 

coletas, os cavalos passaram por um período de 60 dias (julho e agosto de 2017) de 
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condicionamento físico, sendo levados ao exercitador três vezes por semana, durante 30 

minutos. O protocolo de exercício foi o que se segue: 

- aquecimento durante 7 minutos na velocidade de 8 km/h; 

- trabalho durante 5 minutos na velocidade de 12 km/h; 

- trabalho durante 3 minutos na velocidade de 15 km/h; 

- inversão automática do equipamento (sentido anti-horário para horário); 

- trabalho durante 3 minutos na velocidade de 15 km/h; 

- trabalho durante 5 minutos na velocidade de 12 km/h; 

- desaceleração durante 7 minutos na velocidade de 8 km/h. 

No início dos períodos experimentais os animais passaram a receber os 

tratamentos (O+, O-, I+ e I-) e o protocolo de exercícios incluiu atividade física cinco 

vezes por semana, durante 60 minutos. O protocolo de exercício foi dividido da seguinte 

forma: 

- aquecimento durante 10 minutos na velocidade de 8 km/h; 

- trabalho durante 15 minutos na velocidade de 12 km/h; 

- trabalho durante 5 minutos na velocidade de 15 km/h; 

- inversão automática do equipamento (sentido anti-horário para horário); 

- trabalho durante 5 minutos na velocidade de 15 km/h; 

- trabalho durante 15 minutos na velocidade de 12 km/h; 

- desaceleração durante 10 minutos na velocidade de 8 km/h. 
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Figura 25 Animais realizando protocolo de exercício. 

 
Fonte: SOUZA, 2017 

 

5.4 Análise estatística 

Os dados foram analisados pelo programa Statistical Analysis System (SAS 

Institute Inc., 2010) com auxílio do procedimento MIXED. A normalidade dos resíduos 

foi anteriormente verificada pelo teste de Shapiro-Wilk e a homogeneidade das variâncias 

comparada pelo teste de Hartley. O modelo misto contemplou os efeitos fixos de Tipo de 

ineral (orgânico vs. inorgânico), Suplementação Vitamínica (com vs. sem), interação Tipo 

de Mineral vs. Suplementação Vitamínica, além dos efeitos aleatórios de período, animal, 

animal dentro do período e resíduo. Para as avaliações mensuradas ao longo de cada 

período, foi inserido o fator Tempo e adotada a estrutura de medidas repetidas nas mesmas 

unidades experimentais. Para as análises, foram testadas diferentes estruturas de 

covariância, sendo escolhida a que melhor se ajustou ao modelo estatístico com base no 

critério de Akaike Information Criterion Statistics (AICC) (SAKAMOTO, ISHIGURO e 

KITAGAWA, 1988). O nível de significância adotado foi de 5%. 
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6 – Resultados e Discussão 

Como o experimento foi realizado em change-over 2x2, os dois períodos foram 

corrigidos com a reversão do fator “tempo”. Desta forma, os resultados que apresentarem 

influência do dia da coleta, ou seja, dos momentos experimentais que se correspondem 

entre os períodos, serão sempre concluídos no dia 60 (um período de dois meses). 

 

6.1 Glicemia plasmática 

As análises da concentração de glicose no plasma (mg/dL) apontou relação entre 

o dia da coleta e a presença/ausência de vitaminas. No gráfico 1 é mostrado que as 

concentrações são diferentes (p<0,05) entre os dias de cada tratamento (com e sem 

vitamina), sendo o dia 30 o de maior valor em ambos. Já na tabela 6, foi feito desafio 

entre os tratamentos (com versus sem vitaminas) nos diferentes dias e o resultado foi que 

as concentrações de glicose foram diferentes (p<0,05) entre si nos dias 0 e 30, mas iguais 

no dia 60. 

Gráfico 1 Influência da inclusão de suplementação vitamínica na dieta dos equinos sobre a concentração 

média de glicose no plasma (mg/dL) nos dias 0, 30 e 60 do experimento. 

  

Legenda: a, b, c = diferença entre os dias de coleta. 
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Tabela 6 Concentração média de glicose e desvio padrão (mg/dL) no plasma dos equinos que recebiam 

suplementação vitamínica versus equinos que não recebiam a suplementação vitamínica nos dias 0, 30 e 60 

do experimento. 

Dia da coleta Concentração de glicose (mg/dL) p-valor 

 Sem vitamina Com vitamina  

0 82,679a ± 0,37 76,926b ± 0,39 0,001 

30 85,946a ± 0,37 81,736b ± 0,39 0,018 

60 77,875 a ± 0,37 77,482 a ± 0,37 0,820 

Legenda: a, b = diferença entre os tratamentos. 

 

A elevação da glicose após o exercício é normal, indicando a ativação da 

glicogenólise devido ao aumento na demanda tecidual e a continuidade do consumo de 

energia no relaxamento do músculo. Após corrida de 300 m, cavalos da raça Quarto de 

Milha apresentaram glicemia sanguínea elevada (BRAZ et al., 2016). Os valores de 

glicose diferentes entre os grupos no dia 0 pode ser explicado pelo aporte de reservas de 

glicogênio individual de cada animal, pois, nesta época, se alimentavam da mesma dieta 

(manutenção), a qual também foi fornecida durante o período de wash out. 

O aumento do valor da concentração de glicose no dia 30 aconteceu para ambos 

os grupos. A concentração de glicose circulante no sangue é influenciada pela velocidade 

e pela intensidade do exercício e é proporcional ao esforço (ROSE e HODGSON, 1994). 

No período intermediário do experimento (D30) houve um alto índice pluviométrico, 

como normalmente ocorre no clima característico da cidade, e sendo o local onde os 

animais se exercitavam de areia e descoberto, as condições do solo ficavam em estado 

barroso. A água acumulada foi esgotada, porém, o solo permanecia encharcado e o 

esforço físico dos animais nessas condições pode ter sido maior, pois havia grande 

dificuldade em alçar os membros e manter o andamento. Levando em consideração essa 

situação, pode ter ocorrido um maior apelo ao metabolismo energético, podendo ser esta 

a razão deste aumento na concentração de glicose em ambos os grupos. 
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São escassas as pesquisas com vitaminas para equinos, ainda mais relacionando-

as com a concentração de glicose na corrente sanguínea durante ou após a atividade física. 

O que são mais facilmente encontrados são trabalhos relacionando fatores do 

metabolismo energético. 

Várias vitaminas do complexo B estão diretamente envolvidas neste metabolismo. 

Uma revisão de literatura discutiu o efeito da tiamina (vitamina B1) no metabolismo de 

carboidratos em humanos em repouso e em exercício e enfatizou que a suplementação 

desta vitamina pode ser benéfica para o exercício. Isso porque a tiamina é uma coenzima 

da piruvato desidrogenase (PDH), enzima mitocondrial que oxida carboidratos para a 

geração de ATP, e sua falta diminui a atividade da PDH, a qual é estimulada pelos 

músculos em movimento. Ela também é capaz de aumentar o pool de acetil-CoA, 

aumentando a lipogênese (MASUDA, MASUDA e HATTA, 2015). A relação da tiamina 

com o metabolismo de carboidratos também foi observada em equinos por Bates (2001), 

através de seu uso pelas enzimas piruvato desidrogenase, α-cetoglutarato desidrogenase 

e transcetolase. A α-cetoglutarato também está envolvida na formação de ATP enquanto 

que a transcetolase nas vias de pentose fosfato (NRC, 2007). Topliff et al. (1981) sugeriu 

maior atividade da PDH em equinos após 30 minutos de exercício, quando foram 

alimentados com dietas contendo mais tiamina. 

Em estudo com ratos (KIM, HWANG e CHO, 2016) exercitados moderadamente 

por meia hora em esteira, os pesquisadores buscaram encontrar diminuição nas 

concentrações de folato (ácido fólico ou vitamina B9) e de vitamina B12 durante exercício 

aeróbio agudo. O resultado apontou a esperada queda na concentração de folato, mas um 

aumento na concentração de vitamina B12. Os autores explicam que pelo fato de o folato 

estar ligado a processos de metilação, sua queda após o exercício pode ser explicado pelo 

seu uso nestes processos, que estão envolvidos na produção de energia ao longo da 
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atividade física. O folato também é importante na oxidação de gordura, agindo como 

cofator da metilmalonil-CoA mutase. Este cofator é convertido na enzima succinil-CoA, 

a qual produz energia dentro do Ciclo do Ácido Tricarboxílico (TCA) e requer vitamina 

B12 como cofator (TAKAHASHI-IÑIGUEZ et al., 2012). Dessa forma, os autores 

sugerem que a maior adaptação ao exercício aeróbio permitiu um aumento da oxidação 

de gordura, aumentando o pool de ácidos graxos livres, e aumentando a convocação desta 

vitamina de suas reservas para a corrente sanguínea e esgotando o ácido fólico presente. 

O folato foi encontrado em menores concentrações em equinos que participavam 

de provas de corrida (ALLEN, 1978; ROBERTS, 1983; SECKINGTON et al. 1967) e um 

autor sugeriu que o exercício poderia aumentar o requerimento desta vitamina 

(ROBERTS, 1983). 

Muitas outras vitaminas do complexo B podem ajudar no metabolismo aeróbio da 

glicose ou glicogênio (EATON, 1994; NRC, 2007; JR, 2008; MARTIN-ROSSET e 

MARTIN, 2015): a niacina (vitamina B3), por exemplo é usada como componente das 

coenzimas Dinucleótido de Nicotinamida e Adenina (NAD) e Dinucleótido de Flavina e 

Adenina (FAD,) produzidas no ciclo do ácido tricarboxílico (TCA) e fosforilação 

oxidativa, sendo reoxigenadas para formar água, a qual consegue entrar no músculo e 

fornecer oxigênio. O NAD também é uma das formas metabólicas ativas da riboflavina 

(vitamina B2), a qual é importante precursor enzimático envolvida em reações de 

oxidação-redução; a piroxidina (vitamina B6) participa do metabolismo dos aminoácidos 

(nas aminotransferases, desaminases, descarboxilases, dessulfidratases) e do glicogênio 

(na glicogênio fosforilase); já o ácido pantotênico (vitamina B5) oxida a coenzima A na 

síntese/oxidação de ácidos graxos; a biotina (vitamina B8) é cofator em quatro 

importantes carboxilases no lipídeo, proteína, carboidrato e metabolismo de energia; a 

cobalamina (vitamina B12) também auxilia no metabolismo de lipídeos e na síntese de 
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hemoglobina, uma das carreadoras de oxigênio. Os animais que não receberam a 

suplementação desses oligoelementos tiveram maior quantidade de glicose sendo liberada 

na corrente sanguínea para suprir a demanda energética, porém, a falta de precursores que 

a metabolizam para gerar energia estavam ausentes. Desta forma, pode-se sugerir que a 

menor concentração de glicose nos animais que receberam vitamina pode estar 

relacionada à atividade constante e eficiente das vitaminas no provimento de energia para 

o trabalho. 

Já no dia 60, a igualdade entre os tratamentos pode ser devido à aquisição de 

condicionamento físico, colocando os animais num mesmo patamar independente de tipo 

de mineral ou adição de vitaminas oferecidos nas dietas. 

 

6.2 Lactatemia plasmática 

Em curva, as concentrações de lactato (mmol/L) imediatamente ao término do 

exercício (T0) e aos 2, 4, 6, 9, 12 e 15 minutos pós-exercício (T2, T4, T6, T9, T12 e T15, 

respectivamente) diferiram (p<0,05) entre si (tabela 7). 

Tabela 7 Concentração de lactato e desvio padrão (mmol/L) nos diferentes tempos (minutos) de coleta. 

Tempo da coleta (min) Concentração de lactato (mmol/L) 

0 5,29e ± 0,31 

2 5,70de ± 0,31 

4 6,12cd ± 0,31 

6 6,34c ± 0,31 

9 6,96b ± 0,31 

12 7,52ab ± 0,31 

15 7,93a ± 0,31 

Legenda: a, b, c, d, e = diferença entre os tempos de coleta. 

 

O aumento progressivo na concentração de lactato sanguíneo nos quinze minutos 

pós-exercício mensurados foi um resultado esperado, visto que o consumo de oxigênio 

pelos músculos conserva-se alto após o exercício e a concentração de lactato continua 
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ascendendo, atingindo picos entre 2 e 10 minutos após a atividade física (LANGSETMO 

e POOLE, 1999). Um outro trabalho realizado pelo nosso grupo de pesquisa com os 

mesmos animais (SANCHEZ, 2014) também encontrou este comportamento na curva de 

lactato, mas com valores diferentes. 

No início do exercício são utilizadas as reservas de oxigênio, de ATP e de 

fosfocreatina ou creatina fosfato (CP). A produção de lactato em metabolismo anaeróbio 

ocorre quando a energia produzida pela via aeróbia é insuficiente para suprir certa 

demanda energética, oxidando a glicose em ácido láctico sem a presença de oxigênio 

(HYPPÄ & PÖSÖ, 1998; LINDINGER, 2004). Se o oxigênio for suficiente, como 

normalmente ocorre em exercícios de intensidades leve a moderada, o metabolismo 

utilizado é o aeróbio com a beta-oxidação do piruvato. Já para exercícios de alta 

intensidade, o oxigênio será suficiente apenas por um breve momento, no começo, e 

precisará do auxílio da via anaeróbia para reoxidar o NADH2 em lactato (EATON, 1994). 

Sabemos que essa mudança de vias energéticas ocorre quando o valor da concentração 

sanguínea de lactato é maior que 4 mmol/L (WILMORE & COSTILL, 2001). Mas 

também sabemos que o consumo de energia após a cessação do exercício continua 

ocorrendo, através de seu consumo excessivo, com inicial ressíntese de fosfágenos de alta 

energia e, em seguida, oxidação do lactato, a qual é responsável pela maior parte desse 

abatimento de oxigênio pós-exercício (EATON, 1994). Os valores da concentração de 

lactato nos primeiros 15 minutos após o exercício (5,293 ± 0,31 a 7,927 ± 0,31 mmol/L) 

podem ser devido a este consumo que, provavelmente, deveria estar cessando-se e a 

concentração de lactato iniciando sua recuperação a níveis normais. Ainda assim, essas 

concentrações são baixas e estão longe de alcançar níveis de exercícios de alta intensidade 

ou, muitas vezes, associados à fadiga muscular, que acontece principalmente por falta de 

combustível (ESSÉN-GUSTAVSSON, KARLSTRÖM e LINDHOLM, 1984). 
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Outro resultado observado foi que, para todos os tratamentos, as médias da 

concentração de lactato seguiu ordem descendente: D30>D0>D60 (gráfico 2). Também 

foi encontrada interação (p<0,05) entre a fonte mineral (orgânica ou inorgânica) em 

relação à presença das vitaminas e o dia da coleta (tabelas 8 e 9). 

 
Gráfico 2 Efeito dos tratamentos O+, O-, I+ e I- sobre a concentração média de lactato (mmol/L) no plasma 

dos equinos nos dias 0, 30 e 60 do experimento. 

 
Legenda: O+ = Tratamento Mineral Orgânico com Suplementação Vitamínica; O- = 

Tratamento Mineral Orgânico sem Suplementação Vitamínica; I+ = Tratamento Mineral 

Inorgânico com Suplementação Vitamínica; I- = Tratamento Mineral Inorgânico sem 

Suplementação Vitamínica. 

 

Tabela 8 Concentração média de lactato e desvio padrão (mmol/L) no plasma dos equinos que recebiam os 

tratamentos incluindo minerais orgânicos nos dias 0, 30 e 60 do experimento. 

Mineral orgânico 

com/sem vitaminas 
Dia da coleta 

p-valor 

 0 30 60  

O+ 6,75b ± 0,37 7,79a ± 0,37 5,43c ± 0,37 
<0,0001 

O- 6,75b ±0,35 7,46a ±0,35 5,46c ±0,35 
Legenda: O+ = Tratamento Mineral Orgânico com Suplementação Vitamínica; O- = Tratamento Mineral 

Orgânico sem Suplementação Vitamínica. 

a, b, c = diferença entre os dias de coleta. 
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Tabela 9 Concentração média de lactato e desvio padrão (mmol/L) no plasma dos equinos que recebiam os 

tratamentos com minerais inorgânicos nos dias 0, 30 e 60 do experimento.  

Mineral inorgânico 

com/sem vitaminas 
Dia da coleta p-valor 

 0 30 60  

I+ 6,32bA ± 0,35 7,39aB ± 0,35 5,21cA ± 0,35 
<0,0001 

I- 6,57bA ± 0,35 8,75aA ± 0,35 5,21cA ± 0,35 
Legenda: I+ = Tratamento Mineral Inorgânico com Suplementação Vitamínica; I- = Tratamento Mineral 

Inorgânico sem Suplementação Vitamínica. 

a, b, c = diferença entre os dias de coleta. 

A, B = diferença entre os tratamentos. 

 

O lactato é constantemente utilizado como uma forma de avaliar a aptidão física 

do animal (LINDNER e BOFFI, 2007; TRILK et al., 2002). Animais condicionados têm 

capacidade aeróbia mais elevada, portanto, produzem menos lactato sanguíneo 

comparado a animais destreinados (GOMIDE et al., 2006; FISHER et al., 2016). Isso foi 

evidenciado nesta pesquisa, onde obtivemos as menores concentrações médias no dia 60. 

As maiores apareceram na metade do experimento e, assim como a glicose, a produção 

de lactato também é proporcional à intensidade e ao esforço físico do animal (ASSENZA 

et al., 2014; LINDNER & BOFFI, 2007; MESSER, 1995). O esforço proporcionado pela 

condição do solo na época de chuvas foi o possível responsável pela maior produção deste 

metabólito no D30. 

Algumas relações entre mineral e concentração média de lactato ligadas ao 

exercício têm sido descritas em outras espécies. O magnésio ajuda no metabolismo 

lipídico nos adipócitos, reduzindo a concentração de lactato no sangue pela glicólise 

(NEWHOUSE e FINSTAD, 2000; RIPARI et al., 1989). Uma deficiência de magnésio 

levou à queda no desempenho e um aumento na concentração de lactato em ratos se 

exercitando em esteira de alta velocidade (LAIRES et al., 1989). Os autores relacionam 

este achado ao fato de que talvez a entrega de oxigênio no músculo pode ser limitada na 

ausência de uma concentração adequada de Mg. Deuster et al. (1987), estudando exercício 

até a fadiga em homens de 55 anos de idade, encontrou uma correlação positiva entre a 
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concentração de lactato no sangue após o exercício e a excreção de magnésio pela urina 

no dia do exercício, além de correlacionar positivamente com o Vo2. Assim, eles 

levantam a hipótese de que o nível de anaerobiose e de déficit de oxigênio durante o 

exercício podem ser determinantes para as perdas de Mg. Em uma revisão (BOHL e 

VOLPE, 2002) é reiterado que exercícios mais intensos podem piorar a situação de Mg 

no organismo quando este já é insuficiente na dieta, visto que pode ser perdido pelo suor 

e urina. Os autores também lembram que este mineral tem vários papeis fisiológicos e no 

desempenho físico tanto de humanos, quanto de animais. 

Cromo suplementar resultou nas maiores concentrações de lactato no sangue 

quando equinos atingiram as velocidades de 8 e 9 m.s-1, além de terem encontrado picos 

de glicose e de FC nos animais suplementados (VERVUERT, COENEN e BICHMANN, 

2004). Estes resultados são indesejados para um bom rendimento esportivo, mas os 

autores lembram que existe uma relação de antagonismo entre cromo e ferro e que os 

resultados podem estar conexos a esta relação durante o experimento realizado. Já na 

pesquisa de Chapman et al. (2018)1,2, a concentração de lactato e as espécies reativas de 

oxigênio (ROS) foram reduzidas quando cavalos da raça Puro-sangue Inglês (PSI) ativos 

e sedentários foram alimentados com blueberry, a qual possui fatores antioxidantes. 

No dia 30, houve efeito (p<0,05) entre o mineral inorgânico e a vitamina, onde os 

animais que receberam o tratamento I- tiveram maior concentração média de lactato no 

plasma contra os animais que receberam o tratamento I+ (8,75 ± 0.35 e 7,39 ± 0.35, 

respectivamente). Logo, a adição de vitaminas melhorou a eficiência aeróbia dos animais 

quando em conjunto com minerais inorgânicos. Também houve diferença (p<0,05) entre 

as concentrações médias de lactato para os animais que se alimentaram do tratamento O- 

(7,46 ± 0.35) versus o tratamento I- (8,75 ± 0.35). Como a intenção do treinamento físico 

é obter concentrações médias de lactato cada vez menores, aqui é importante observar 
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duas coisas: a suplementação vitamínica provocou um resultado positivo quando 

adicionadas concomitante a minerais inorgânicos e; que os minerais orgânicos foram 

superiores ao apresentarem menor produção de lactato do que quando a fonte mineral era 

inorgânica. Essas interações ocorreram em situação de provável maior esforço por parte 

dos animais, como já vem sendo discutido. Então é plausível que, quando o metabolismo 

requer maior empenho do animal, as vitaminas estejam de fato ajudando na absorção dos 

minerais ionizados, que são os mais utilizados na produção animal, e que os minerais 

quelatados talvez não precisem de facilitadores quando se diz respeito à produção de 

lactato. Os quelatos de minerais possuem cargas neutras e geralmente não precisam de 

ajuda extra para que sejam absorvidos, diferente de minerais inorgânicos, os quais 

precisam de um ambiente carregado para que sejam absorvidos e carreados. Nos trabalhos 

discutidos neste capítulo vimos alguns exemplos de que o magnésio pode ajudar a manter 

as concentrações de lactato mais baixas e, no presente trabalho, obtivemos valores 

maiores de Mg quando em sua forma orgânica. Porém, essa hipótese deve ser validada, 

possivelmente com o uso de rastreadores de alguns minerais e vitaminas. 

 

6.3 Concentrações sorológicas das enzimas CK, AST e LDH 

A concentração sérica (UI/L) das enzimas creatina quinase (CK), aspartato 

aminotransferase (AST) e lactato desidrogenase (LDH) dos animais estudados não sofreu 

influência (p>0,05) dos tratamentos e se mantiveram em níveis normais para os mesmos. 

Os níveis de CK se aproximam do valor (255,62 ± 157,94 UI/L) encontrado por Balarin 

et al. (2005), com equinos machos em exercício intenso, e com o achado por Correa et al. 

(2010) com cavalos de fazenda após um dia de trabalho (269,6 UI/L). Valli et al (2018) 

estudou intervalos de referência de CK em 194 animais puros-sangues e encontrou 

valores de 25-394 UI/L em animais em repouso e de 44-734 UI/L. Nosso valor para AST 
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para animais em treinamento está na margem de 141 a 330 UI/L descrita por Robinson 

(2003), enquanto que o valor obtido para a LDH se aproxima do apresentado por 

Thomassian et al. (2007), de 470,5 ± 165,8 UI/L. 

 
Tabela 10 Concentração sérica média e desvio padrão (UI/L) das enzimas CK, AST e LDH durante o 

experimento. 

Enzima Concentração sérica média (UI/L) 

CK 247,55 ± 85,03 

AST 226,10 ± 38,37 

LDH 506,23 ± 90,76 

 

Encontramos uma queda significativa (p<0,05) na concentração de LDH em 

relação aos tempos das coletas: imediatamente após o exercício (0) e 3 e 6 horas após o 

exercício, assim como se pode observar na tabela 11. 

 
Tabela 11 Concentração sérica média e desvio padrão (UI/L) da enzima LDH em relação ao tempo de coleta 

durante o experimento. 

Tempo da coleta (H) Concentração sérica de LDH (UI/L) p-valor 

0 544.57a ± 27,71 

0,0002 3 509.92b ± 27,71 

6 483.36b ± 27,71 

Legenda: a, b, c = diferença entre os tempos de coleta. 

 

Embora não tenha ocorrido diferença estatística para as demais enzimas, elas 

também tiveram suas concentrações numéricas em queda conforme o tempo das coletas 

(tabelas 12 e 13), com um leve aumento na coleta intermediária e posterior queda para a 

AST. 

Tabela 12 Concentração sérica média e desvio padrão (UI/L) da enzima CK em relação ao tempo de coleta 

durante o experimento. 

Tempo da coleta (H) Concentração sérica média de CK (UI/L) 

0 269,13 ± 21,39 

24 244,10 ± 21,39 
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Tabela 13 Concentração sérica média e desvio padrão (UI/L) da enzima AST em relação ao tempo de 

coleta durante o experimento. 

Tempo da coleta (H) Concentração sérica média de AST (UI/L) 

0 233,90 ± 19,85 

3 234,59 ± 19,85 

6 229,43 ± 19,85 

 

Os trabalhos encontrados na literatura variam largamente, principalmente quanto 

à raça, idade, estado de treinamento e tipo de exercício. Logo, é difícil padronizar os 

resultados, mas é possível encontrar uma relação. Um trabalho (GAMA et al., 2012) 

realizado com animais Mangalarga Marchador em provas de marcha, durante 40 minutos 

entre 9 e 12 km/h, resultou em elevação na concentração de lactato logo após o exercício, 

mas não houve alteração na concentração das enzimas CK e AST. Os autores associaram 

este resultado ao fato de os animais já estarem em treinamento/condicionados há algum 

tempo. Em estudo (BRAZ et al., 2016) com corridas de 300 m com animais Quarto de 

Milha (atividade anaeróbia), os autores encontraram aumento significativo na 

concentração de CK e diminuição na concentração de AST, relação a qual pode ser 

indicador de lesão muscular. Porém, os autores não confirmaram a ocorrência de injúrias, 

relacionando os maiores aumentos destas enzimas a animais destreinados. Garanhões 

Maremmana em treinamento foram testados quanto ao aumento de intensidade do 

exercício (CHIARADIA et al., 1998). Os autores também encontraram um aumento 

significativo na ação das isoenzimas LDH-3 e LDH-5 e, embora o aumento da LDH-5 

seja indicativo de lesão, foi um aumento pequeno para ser considerado clinicamente 

importante. No teste imposto por Pinto (2010), os animais também realizaram atividade 

física em exercitador circular a 8 e 12 km/h e foram realizadas coletas de sangue antes do 

exercício, logo após o exercício e a 15 e 30 minutos após a atividade. Foi encontrado 

aumento na concentração de AST logo após o exercício a 12 km/h, mas queda a valores 

normais dentro de 15 minutos. Para Sanchez (2014), as concentrações de AST e CK 
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aumentaram enquanto que as de LDH diminuíram ao longo do experimento, mas 

mantiveram-se dentro de níveis relatados na literatura. Já Fagan et al. (2018) encontraram 

valores significativamente menores de AST em cavalos após o exercício, associando esta 

queda à suplementação de vitamina E. 

Neste experimento, todas as enzimas estavam em concentrações séricas maiores 

logo após o exercício e apresentaram queda numérica até 6 (no caso das enzimas AST e 

LDH) ou 24 (no caso da enzima CK) horas pós-exercício. Apenas para LDH houve queda 

significativa. Estes resultados reforçam a justificativa de que nem sempre o aumento nas 

concentrações séricas destas enzimas imediatamente após o exercício é um indicativo de 

dano celular no músculo esquelético, podendo estar associada à permeabilidade alterada 

das membranas celulares devido à atividade física, sendo estes danos reversíveis em 

alguns minutos ou horas.  

Qualquer diferença entre os tratamentos poderia nos levar a sugerir que, em 

cavalos que seguissem protocolos de exercício semelhantes, o tratamento com as menores 

concentrações destas enzimas seria capaz de prevenir lesões musculares, assim como foi 

o caso da suplementação de vitamina E no recente trabalho de Fagan et al. (2018). Porém, 

os resultados nos levam a inferir que o protocolo de exercício adotado foi adequado a 

estes animais e não foi suficiente para causar quaisquer injúrias decorrentes da atividade 

física. 

 

6.4 Frequência cardíaca (FC) 

Os batimentos cardíacos (bpm) se alteraram (p<0,05) entre as diferentes 

velocidades (tabela 14), encontrando seus valores máximos na maior velocidade imposta 

(15 km/h). 
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Tabela 14 FC média e desvio padrão (bpm) alcançados aos 8, 12 e 15 km/h durante o experimento. 

Velocidade Frequência cardíaca (bpm) p-valor 

8 km/h 101,11c ± 2,94 

<0,0001 12 km/h 118,59b ± 2,94 

15 km/h 128,55a ± 2,94 
Legenda: diferença entre as velocidades. 

 

Este resultado foi esperado, visto que quanto maior a velocidade, o esforço, 

atribuído por uma atividade física, mais rapidamente os músculos precisarão de oxigênio, 

nutrientes e energia. Para que isso ocorra, há aumento do consumo de oxigênio pelas vias 

respiratórias e aumento da frequência cardíaca e do débito cardíaco, aumentando a 

velocidade com que a circulação sanguínea leva todos estes substratos aos músculos 

esqueléticos. Eaton et al. (1999), utilizando cavalos Puro-sangue em atividades de baixa 

e moderada intensidade, encontraram aumento na FC e no consumo de oxigênio com o 

aumento da velocidade. Também encontraram aumento expressivo nestas variáveis no 

início do treinamento, com posterior constante do meio ao final das semanas de 

treinamento. 

A velocidade com que os batimentos cardíacos atingem 200 bpm é chamada de 

V200 e, quanto maior seu valor, melhor a condição física do animal, visto que ele demorará 

mais tempo para atingir este valor. Utilizando 152 cavalos Puro-sangue em início de 

treinamento foi demonstrado um V200 cada vez maior conforme os dias de treino 

progrediam e os autores sugerem que talvez seja possível que haja diferença no 

comportamento desta variável entre machos e fêmeas e conforme a idade (OHMURA et 

al., 2010). Não encontramos efeito de dia para a FC durante o exercício, provavelmente 

porque nossos animais estavam em estados semelhantes de treinamento e de idade 

fisiológica (animais maduros) para que esta variável tivesse sofrido efeito relevante. 

Os tratamentos não tiveram efeito (p>0,05) sobre a frequência cardíaca de Árabes 

castrados quando comparando o grupo que recebeu dieta rica em amido e açúcar versus 
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o grupo que recebeu dieta rica em gordura e fibra (TREIBER et al., 2006). Embora as 

dietas tenham influenciado no metabolismo da glicose e insulina, o fator energético da 

dieta não teve efeito sobre o ritmo cardíaco. Muito provavelmente nosso resultado segue 

esta mesma linha, onde os elementos nutricionais não influenciam o sistema 

cardiocirculatório. No presente trabalho houve uma tendência para interação entre 

mineral e vitamina (p=0,056), onde os animais que receberam o tratamento contendo 

mineral inorgânico sem vitaminas obtiveram maior valor (118,20 ± 3,89) de bpm em 

relação aos que se alimentaram da dieta com mineral inorgânico e vitaminas (113,79 ± 

3,90). Alimentando equinos Puro-sangue Inglês (PSI) ativos e sedentários com blueberry, 

a qual contém propriedades antioxidantes, os autores encontraram diminuição da FC 

(CHAPMAN et al., 20182). Diferente do que ocorre com o sistema respiratório, o sistema 

cardiovascular pode sofrer maiores alterações, como melhorar ajustes circulatórios 

(vasoconstrição e vasodilatação) e anatômico da vasculatura sanguínea (McCONAGHY, 

1994). Com os demais resultados deste trabalho, podemos perceber que a adição de 

vitaminas está sendo benéfica no desempenho esportivo de equinos. Pode ser que em 

algum momento as vitaminas e os minerais suplementares estejam melhorando a 

eficiência da distribuição de oxigênio e de calor durante o exercício, requerendo menor 

esforço cardiovascular e diminuindo a FC com a mesma eficácia de circulação. Porém, 

não se pode afirmar que estes oligoelementos tenham papel importante na regulação do 

ritmo cardíaco. Mais pesquisas precisam ser feitas para validar esta hipótese. 

No momento da FC de recuperação, isto é, onde os animais retornavam à 

lanchonete após o exercício e permaneciam sem contato humano durante 20 minutos, 

foram encontradas diferenças (p=0,0005) em relação aos dias de coleta. Houve aumento 

até o dia 30 e uma queda deste dia até o dia 60 (gráfico 3). Nossos valores estão próximos 

do encontrado por Dumont et al. (2012), de 51,78 ± 6,08 bpm. 
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Gráfico 3 FC de recuperação (bpm) média nos dias 0, 15, 30, 45 e 60 do experimento.  

 
 

Legenda: FCR = Frequência cardíaca de recuperação 

 

 

A FCR é usada como um indicativo de aptidão física, pois apresenta correlação 

positiva entre a recuperação do organismo e seu desempenho físico. O comportamento da 

FC ao longo dos períodos experimentais compôs uma curva. O baixo valor no dia 0 pode 

indicar que os animais estavam adaptados ao exercício após os dois meses pré-período 

experimental. Em seguida, houve aumento no valor da FC provavelmente devido à maior 

carga de exercício (30 minutos a mais e duas vezes por semana a mais que a adaptação). 

Conforme os animais ganhavam desempenho adequado, estes valores foram novamente 

baixando até que o dia 60 se igualasse ao dia 0 do período experimental. O maior valor 

no dia 30 também pode estar ligado ao maior esforço imposto na época das águas. 

 

6.5 Taxa de sudação 

Para a análise de produção de suor foram utilizadas três variáveis: g/m2/h, 

g/animal/h e g/kgPV/h (tabela 15). A partir da primeira e do peso vivo (PV) do animal, é 

possível encontrar as duas seguintes, as quais fazem menção à produção de suor levando 

em consideração a superfície corporal do animal. Esta transformação facilita a 

comparação com a literatura e com outras espécies animais, visto que cavalos são capazes 

de exercício prolongado a taxas metabólicas mais altas, mas com menor relação superfície 
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: massa quando comparados aos seres humanos,  sendo 1 m2 : 90–100 kg contra 1 m2 : 

35-40 kg, respectivamente (HODGSON et al., 1993). 

Tabela 15 Produção média de suor e desvio padrão em g/m2/h, g/animal/h e g/kgPV/h. 

Variável Valor CV 

g/m2/h 982,79 ± 962,19 97,90 

g/animal/h 4.984,74 ± 4.943,40 99,17 

g/kgPV/h 10,84 ± 10.50 96,84 

 

Os valores calculados através do Índice de Temperatura e Umidade de Globo 

Negro (ITGU) não demonstraram efeito (p>0,05) sobre as 3 unidades, descartando 

qualquer hipótese da influência do ambiente sobre a produção de suor dos animais. 

Para todas as variáveis, foi encontrado efeito da adição de vitaminas, onde a 

produção de suor foi maior (p<0,05) nos animais que não receberam estes oligoelementos 

(Tabela 16). Existe muito pouca literatura tanto sobre a suplementação de vitaminas 

quanto sobre o metabolismo destas no organismo do equino. Um metabolismo energético 

eficiente gastará menos energia para realizar suas funções, pois a transformação da 

energia química em mecânica no cavalo é ineficiente, liberando entre 75 e 80% de energia 

na forma de calor (BRODY, 1945; McCONAGHY, 1994).  A adição de vitaminas, 

provavelmente, requereu maior uso de energia para que pudessem ser metabolizadas ou 

carreadas até um tecido alvo onde possam ter sido mais úteis. Desta forma, acredita-se 

que a energia que seria dispensada através da termoregulação, foi mais eficientemente 

utilizada no metabolismo das vitaminas, fazendo com que os animais produzissem menos 

suor. 
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Gráfico 4 Produção média de suor e desvio padrão em g/m2/h, g/animal/h e g/kgPV/h dos equinos que 

recebiam suplementação vitamínica versus equinos que não recebiam a suplementação. 

 

Legenda: a, b = diferença entre os tratamentos. 

 

Suando menos, os animais perdem menos água e eletrólitos, o que é desejável, 

visto que permanecem hidratados e economizam seu conteúdo mineral para outras 

funções. 

Titto (1994) avaliou a perda de água em éguas gestantes e lactantes das raças 

Bretão, Anglo-Árabe e Mangalarga, em repouso e a pasto. A produção de suor entre as 

raças variou de 271,18 ± 113,1 a 486,87 ± 199,1 g/m2/h, sendo a Anglo-Árabe de valor 

intermediário (369,75 ± 167,5 g/m2/h). A diferença de valores entre estes e os nossos 

resultados (média de aproximadamente 1.200 g/m2/h) está no fato de nossos animais 

terem sido exercitados, o que aumenta a produção de suor. Também pelo local de 

realização do teste, sendo o nosso feito na tábua do pescoço – onde geralmente se perde 

mais água – e na pesquisa do autor foi feito na região da espádua – perda de água 

intermediária. Os altos valores do desvio padrão e dos coeficientes de variação (CV), 

tanto nesta pesquisa quanto na do autor citado, são explicados pela alta variabilidade 

individual característica dos cavalos, visto que neste tipo de produção animal o interesse 
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sobre o indivíduo prevalece. Em produções de bovinos, aves e suínos, por exemplo, o 

conjunto, a quantidade se torna mais relevante devido à razão pela qual são criados 

(produção de carne) e a padronização destes animais se torna mais concreta, 

frequentemente com um n maior e menos dispersões. 

Grande parte dos trabalhos relacionados à termorregulação de equinos estuda a 

perda de eletrólitos, principalmente dos íons Na+, Cl- e K+ e, em menores proporções, Ca+ 

e Mg+, pois esta perda atua na manutenção do controle ácido-básico do organismo 

(GLADE, 1989). É comum encontrarmos competidores administrando pastas orais ou 

fornecendo água com adição de sais e eletrólitos aos seus cavalos em provas de longa 

duração, como o enduro e o CCE. Depois de terem sido desidratados, foram verificados 

os efeitos do fornecimento de água com adição de 0,45 e 0,9% de cloreto de sódio em 

equinos de 2 anos de idade, logo após 45 minutos de exercício em esteira de alta 

velocidade. Foi constatado que os níveis de sódio no sangue e o consumo de água pura 

foram maiores após o consumo imediato de água salgada em comparação com o consumo 

de água pura apenas (BUTUDOM et al., 2010). Em um teste de enduro houve queda na 

concentração de potássio em todos os grupos e um aumento do magnésio no grupo que 

recebeu uma mistura de eletrólitos oralmente durante o intervalo de duas fases e após o 

fim do teste (LACERDA-NETO et al., 2003). Porém, a suplementação com eletrólitos 

não influenciou na performance destes animais. Isso ocorre pois o efeito suplementar não 

é imediato e pode ser que um resultado diferente aparecesse algumas horas após a prova. 

Em um estudo recente (WALLER e LINDINGER, 2018), éguas receberam 

nasogastricamente água ou uma solução com eletrólitos Na+ e K+, uma hora antes e 

imediatamente após exercício prolongado de intensidade moderada. Os animais que 

receberam a solução com os eletrólitos antes do exercício tiveram maiores entradas de 

íons musculares na fase de recuperação (2 a 4 horas após a atividade) comparado aos 
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animais que receberam esta solução imediatamente após o exercício e com os animais 

que receberam apenas água. Um outro estudo usou marcador de fluido extracelular e 

inseriu água com rastreador de Na ou de K, em testes separados, ou um fluido de 

eletrólitos, também via nasogástrica (LINDINGER e WALLER, 2018). Os autores 

chegaram a conclusão de que fluidos e eletrólitos ingeridos 1 h antes da atividade física 

constam no suor e que este é um filtrado do fluido extracelular, onde a concentração de 

K+ foi maior do que no plasma. 

Ainda que haja um esforço renal para a manutenção da concentração destes 

eletrólitos, principalmente via suor e urina e em ambientes mais quentes – em torno de 

35ºC –, mesmo em repouso (TITTO et al., 2009), estes autores já sugeriam uma nutrição 

com mais atenção para o conteúdo mineral. Infelizmente não foram obtidos resultados 

significativos (p>0,05) da taxa de sudação (TS) com relação aos minerais, ao contrário 

do que era esperado. Talvez se fossem analisadas as concentrações de Na, Cl e K, antes 

e após o exercício de amostras de suor, além da taxa de sudação, poderíamos ter 

encontrado algum resultado interessante neste sentido. 

 

6.6 Mineralograma capilar 

Foram analisadas as concentrações no pelo dos animais dos minerais cálcio (Ca), 

enxofre (S), magnésio (Mg), cobalto (Co), Cobre (Cu), Cromo (Cr), ferro (Fe), manganês 

(Mn), selênio (Se), zinco (Zn) e flúor (Fl). Apenas cálcio, magnésio, manganês, enxofre 

e selênio apresentaram algum tipo de efeito. 
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Tabela 16 Concentração média e desvio padrão (ppm) dos minerais Ca, Mn e Se no organismo dos equinos 

que recebiam suplementação vitamínica versus equinos que não recebiam a suplementação. 

Mineral Concentração (ppm) p-valor 

 Sem vitamina Com vitamina  

Ca 3.414,75a ± 306,75 2.578b ± 306,75 0,028 

Mn 19,88a ± 4,87 7,33b ± 4,87 0,027 

Se 0,27a ± 0,03 0,18b ± 0,03 0,039 
Legenda: Ca = cálcio; Mn = manganês; Se = selênio. 

a, b = diferença entre os tratamentos 

 

O cálcio tem uma digestibilidade aparente relativamente alta (em torno de 50%) 

e esta não é aumentada pelo exercício (PAGAN et al., 1998), mas a digestibilidade do 

carbonato de cálcio pode aproximar-se de 70% (HINCHCLIFF; GEOR; KANEPS, 2007). 

Este mineral também tem relação direta com a vitamina D, sendo um dos seus metabólitos 

(1,25-dihidroxivitamina D3 ou 1,25(OH)₂D3) o modulador ativo da absorção deste 

mineral (MARTIN-ROSSET; MARTIN, 2015), visto que a forma biologicamente ativa 

do cálcio é a ionizada. A vitamina D é normalmente produzida pelo cavalo que é exposto 

à luz solar, diferente do que ocorre em cães (YOUNG e BACKUS, 2017) e os animais 

experimentados ficavam constantemente expostos ao sol. Logo, a suplementação da 

vitamina D3 parece não ter sido a razão do maior uso do cálcio. Foi discutido que algumas 

vitaminas ajudam na formação de aminoácidos, subunidades das proteínas, e o cálcio 

pode estar ligado a proteínas e ânions complexados, como o L-Lactato. Todos os animais 

alimentaram-se da mesma quantidade de minerais. Um maior valor de concentração deste 

macromineral provavelmente evidencia os “excessos” não utilizados e depositados dos 

nos pelos. Portanto, pode-se sugerir que este resultado indica que a presença das vitaminas 

podem ter feito com que o Ca e os outros dois minerais (Mn e Se) fossem melhor 

aproveitados. 

O exercício provoca um aumento no metabolismo oxidativo e, consequentemente, 

na quantidade de espécies reativas de oxigênio (ROS) (NRC, 2007). O selênio é o 
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principal constituinte da enzima glutationa peroxidase, um antioxidante que, em conjunto 

com a vitamina E, protege as membranas celulares da peroxidação lipídica contra as ROS. 

A vitamina C também ajuda nesse processo onde, do interior das células, elimina radicais 

livres e recicla a vitamina E em sua forma ativa (Ji, 1995). Mas o selênio tem mais 

afinidade com a vitamina E e, a falta de um, pode afetar a ação do outro. Isso pode explicar 

a maior concentração (p<0,05) deste mineral quando não houve suplementação de 

vitaminas, sendo constantemente liberado no organismo para proteger as células 

musculares, como compensação da falta das vitaminas E e C. 

O manganês, por sua vez, é muito pouco encontrado em estudos com equinos, 

tendo suas recomendações baseadas em outras espécies (NRC, 2007). O que se sabe até 

agora é que está envolvido no metabolismo de carboidratos e lipídios e na formação da 

cartilagem através da síntese de sulfato de condroitina (MARTIN-ROSSET e MARTIN, 

2015). Em outros animais – como aves, suínos, bovinos e ovinos – foram demonstradas 

relações com o crescimento ósseo e processos reprodutivos (SUTTLE, 2010). Também é 

conhecido ser um fator antioxidante, sendo co-fator da manganês-superóxido dismutase 

(YAVARI et al., 2015). Latham et al. (2018) utilizou os minerais Zn, Mn e Cu 

complexados a aminoácidos (minerais quelatados) comparando com suas formas 

inorgânicas e concluiu que aqueles podem aumentar a capacidade antioxidante do 

músculo em equinos atletas jovens. A explicação da maior concentração (p<0,05) para o 

tratamento sem vitaminas pode seguir a mesma lógica do que ocorreu com o selênio: na 

falta de vitaminas que defendem as células contra radicais de superóxido, o manganês 

precisou estar em maior concentração para barrar o estresse oxidativo. Também precisou 

ser levado para a produção de energia através do metabolismo de carboidratos e lipídios, 

podendo ser menos requerido na presença da tiamina e da biotina, vitaminas que também 

estão envolvidas na síntese de ATP. 



74 
 

Diferentemente de todos os resultados até agora apresentados, apresentou efeito 

para o tipo de mineral desassociado, com concentrações maiores (p=0,02) nos animais 

que se alimentaram das dietas de minerais orgânicos contra os que se se alimentaram das 

dietas de minerais inorgânicos (tabela 17). Isso indica que o Mg orgânico apresenta maior 

biodisponibilidade do que sua forma inorgânica. Quando foi feito o teste entre base 

mineral e presença/ausência de vitaminas, os animais que receberam minerais orgânicos 

sem vitaminas tiveram maior concentração de Mg (p=0,03) do que quando o tratamento 

foi acrescido de suplementação vitamínica (tabela 18). Este mineral é também 

diretamente envolvido no exercício, ajudando na fosforilação oxidativa e formação de 

ATP, sustentando processos como a bomba de Na/K, na oxidação do piruvato e na 

conversão de α-oxoglutarato em succinil coenzima A, como transferidor de fosfato, na 

oxidação de ácidos graxos e no shunt de monofosfato de pentose (SHILS, 1997). Em 

humanos é um cofator de mais de 325 reações enzimáticas envolvidas na produção e 

armazenamento de energia celular, no controle da atividade neuronal, na excitabilidade 

cardíaca, na contração muscular, no tono vasomotor e pressão arterial e, ainda, ajuda na 

manutenção de eletrólitos celulares (NEWHOUSE e FINSTAD, 2000). Estando em maior 

concentração nos animais que não receberam vitaminas, pode ter sido constantemente 

requerido para equilibrar a perda de eletrólitos nestes animais, os quais também suaram 

mais. Assim, a presença das vitaminas, de alguma forma, podem ter poupado seu uso para 

que fosse melhor distribuído aos demais locais de sua utilização. 

Tabela 17 Concentração média e desvio padrão de Mg (ppm) no organismo dos equinos que recebiam 

minerais orgânicos versus equinos que recebiam minerais inorgânicos. 

Tratamento Concentração (ppm) p-valor 

Mineral Orgânico 772,06a ±102,66 
0,021 

Mineral Inorgânico 661,19b ±102.66 
Legenda: a, b = diferença entre os tratamentos 
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Tabela 18 Concentração média e desvio padrão de Mg (ppm) no organismo dos equinos que recebiam 

minerais orgânicos sem suplementação vitamínica versus equinos que recebiam minerais orgânicos com 

suplementação vitamínica. 

Tratamento Concentração (ppm) p-valor 

O- 1.205,37a ±145,18 
0,030 

O+ 518,75b ±145,18 
Legenda: O+ = Tratamento Mineral Orgânico com Suplementação Vitamínica; 

O- = Tratamento Mineral Orgânico sem Suplementação Vitamínica. 

a, b = diferença entre os tratamentos 

 

 

O enxofre apresentou interação (p<0,05) entre mineral e vitaminas, da mesma 

forma que para o Mg: sendo os animais que receberam o tratamento O- apresentando 

maiores concentrações deste microelemento (3.209 ± 1.286,76) do que os animais que 

receberam o tratamento O+ (2.877 ± 1.286,76). O enxofre é também um constituinte de 

aminoácidos, vitaminas do complexo B (tiamina e biotina), heparina, insulina e sulfato 

de condroitina (NRC, 2007). Destas, a tiamina é usada pela piruvato desidrogenase e pela 

α-cetoglutarato desidrogenase, envolvidas na síntese de ATP, substrato principal na 

contração muscular (JR, 2008). Já a biotina está presente em quatro carboxilases 

envolvidas na síntese de ácidos graxos e da gliconeogênese e, embora seja produzida 

pelos micróbios intestinais, talvez não esteja em concentrações suficientes para ajudar na 

produção de energia requerida durante a atividade física (MARTIN-ROSSET e 

MARTIN, 2015). Isso pode explicar o maior valor de enxofre na dieta sem vitaminas, 

para compensar a falta dos componentes – como um produto prontamente disponível – 

que participam do processo energético e ser utilizado para a produção dos mesmos. 

Embora não tenha aparecido efeito na estatística, a relação de maior concentração 

entre minerais orgânicos e inorgânicos foi de 50:50. Os minerais que estiveram em maior 

valor na forma inorgânica foram os que estão apresentados na tabela seguinte. 
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Tabela 19 Concentração média dos minerais (ppm) no organismo dos equinos quando acrescidos na dieta 

em sua forma inorgânica e orgânica. 

Mineral Concentração (ppm) – 

forma inorgânica 

Concentração (ppm) – 

forma orgânica 

p-valor 

Ferro (Fe) 243,31 191,38 0,535 

Manganês (Mn) 14,41 12,8 0,575 

Cromo (Cr) 0,31 0,22 0,185 

Cobalto (Co) 0,15 0,13 0,521 

Selênio (Se) 0,23 0,21 0,585 
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7 – Conclusão 

Nas condições em que esse experimento foi realizado, a adição de vitaminas na 

dieta de equinos realizando exercício aeróbio de intensidade moderada melhora fatores 

de desempenho atlético. 

A inclusão de minerais orgânicos ou inorgânicos não tiveram influência sobre o 

desempenho. 
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8 – Implicações 

O uso de minerais ou vitaminas antioxidantes podem amenizar danos musculares 

causados por uma carga maior de esforço. As concentrações das enzimas CK, AST e LDH 

podem ser medidas antes e após o exercício para estudar esta resposta. O sistema 

cardiocirculatório também pode ser beneficiado pelo seu uso e ser avaliado através de 

análise de algumas de suas variáveis como volume sistólico, força contrátil, pressão 

sanguínea e até mesmo o uso de termografia, para fluxo sanguíneo e temperatura corporal. 

A adição de vitaminas parece melhorar o mecanismo termorregulatório através de 

um aperfeiçoamento na eficiência de uso do calor produzido durante o exercício, levando 

à menor perda de água e eletrólitos pela transpiração. O uso de rastreadores dos principais 

minerais perdidos no suor poderiam validar de forma mais concreta esta hipótese e serem 

testados em condições climáticas diferentes. 

Futuras pesquisas com níveis de concentrações maiores que os recomendados pelo 

NRC (2007) podem ser estudados para que seja encontrado um valor mais adequado a 

cavalos de alto desempenho. 
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