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RESUMO 

 

A prova de laço em dupla, mais conhecida como Team Ropping, é uma prática esportiva que vem 
ganhando cada vez mais admiradores por todo o país em decorrência do aumento do número de 
competições. Este tipo de esporte equestre exige um esforço físico do animal de alta intensidade. O 
estudo avaliou a concentração do lactato sanguíneo em equinos submetidos à treinamento de Team 
Ropping e a possível variação desta concentração em dois estágios do animal (antes e após a 
competição). O lactato compõe uma ferramenta que pode indicar o condicionamento físico dos 
animais. Foram utilizados 18 equinos, da raça Quarto de Milha, com idade média de 8 anos. Antes e 
após a realização da prova foram coletadas amostras de sangue por via intravenosa para análise do 
lactato. Este estudo foi realizado para avaliar a intensidade de esforço físico que os animais se 
expõem nessas provas, a fim de consumir a reserva energética e o ácido lático que os mesmos 
possuem. 
 
Palavras-chave: Team Ropping, esporte equestre, lactato, Quarto de Milha.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The two-way tie, better known as Team Ropping, is a sports practice that has been gaining more and 
more fans around the country as a result of the increased number of competitions. This type of 
equestrian sport requires a physical exertion of the high intensity animal. The study evaluated the 
blood lactate concentration in horses submitted to Team Ropping training and the possible variation of 
this concentration in two stages of the animal (before and after the competition). The lactate 
composes a tool that can indicate the physical conditioning of the animals. Eighteen horses, of the 
Fourth Quarter breed, were used, with an average age of 8 years. Before and after the test, blood 
samples were collected intravenously for lactate analysis.  
This study was carried out to evaluate the intensity of physical effort that animals exhibit in these tests, 
in order to consume the energy reserve and the lactic acid that they have. 
 
Keywords: Team Ropping, Equestrian Sport, Lactate, Quarter Horse. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A prática do esporte equestre teve um crescimento avançado nos últimos 

anos, levando a um grande aumento do nível das competições, o que exige um 

melhor preparo físico dos animais. A modalidade esportiva do laço em dupla é um 

esporte que exige do animal muita força e explosão, o que leva a alterações nos 

parâmetros fisiológicos (LIMA, 2006). 

A prova de laço em dupla, também conhecida por team-ropping, é uma 

atividade onde uma dupla de cavaleiros tem como objetivo laçar um bezerro, sendo 

um responsável em laçar a cabeça (cabeceiro) e outro em laçar os pés (peseiro). A 

prova em si, é rápida, tendo uma duração em média, de oito a dez segundos, que é 

cronometrada desde o momento em que os laçadores saem do boxe até o momento 

em que o bezerro é laçado, com a corda esticada e amarrada à sela do cavalo.  

Essa atividade física é caracterizada como um exercício de alta intensidade e curta 

duração, exigindo bastante esforço físico do animal, sendo assim, ele deve estar 

bem preparado para exercê-la (WILLIAMSON et al., 1996). 

Durante o exercício, em um primeiro momento, ocorre a mobilização de 

energia armazenada nos estoques intramusculares de creatina fosfato e adenosina 

trifosfato, fase esta chamada de alática da produção anaeróbia de energia. Após 

esta fase inicial, a energia requerida pelo exercício pode ser originada não só pela 

via glicolítica, como também pela via aeróbia, sendo que a última utiliza primeiro o 

glicogênio para depois utilizar os lipídeos como substratos (SPURWAY, 1992). 

Dessa forma, quando se tem o aumento da intensidade do exercício, a maior parte 

da energia é gerada através da glicólise anaeróbia, onde por consequência, tem-se 

a produção de ácido láctico. Sendo assim, a produção de lactato é fisiológica, devido 

à falta de condicionamento físico do animal, que pode predispor a um acúmulo de 

lactato no sangue do mesmo (GOMIDE et al., 2006). 

A aferição da concentração de lactato sanguíneo é uma variável de fácil 

manipulação, mesmo quando os animais estão a campo (COUROUCÉ et al., 1998). 

Esta concentração é relacionada diretamente com a intensidade do exercício, o que 

nos permite avaliar a produção energética que é mais utilizada e a condição física do 

animal (DESMECHT et al., 1996).  
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Segundo Kaneko (1989), os níveis de lactato sanguíneo sérico para equinos, 

que se mantém em repouso variam entre 10 e 16,03 mg/dL. De acordo com Cohen e 

Woods (1976) se as concentrações de lactato sanguíneo apresentarem-se entre 

18.02 e 45.04 mg/dL indicam hiperlactemia moderada sem acidose, e concentrações 

acima desse valor podem indicar uma acidose láctica. 

O estudo constitui em comparar as concentrações de lactato sanguíneo dos 

equinos, antes e após atividade física, para observar o quanto os animais se 

esforçam quando submetidos a treinamento de laço em dupla (Team Ropping), de 

modo a consumirem o lactato presente em suas fibras musculares.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O esporte equestre está crescendo no Brasil desde longa data. Em 1641, teve 

o primeiro registro oficial de competições envolvendo cavalos, quando, Maurício de 

Nassau, realizou o Torneio de Cavalaria, em Pernambuco, na cidade de Mauricea. A 

partir daí, a participação de atletas brasileiros vêm crescendo e ganhando destaques 

em competições como os jogos Olímpicos e Pan-americanos, onde ocorre um 

aumento de interesse na melhora do desempenho, no acompanhamento e na 

compreensão dos processos fisiológicos e metabólicos que ocorrem durante e após 

o exercício físico desses animais submetidos à provas (LIMA et al., 2006). 

A aptidão e a capacidade de desempenho atlético são duas variáveis 

importantes para esportes e corridas de cavalos em diferentes perspectivas, pois 

são difíceis de serem avaliadas de maneira objetiva e confiável. Existem várias 

variáveis importantes para avaliar a aptidão e o desempenho atlético dos animais, 

sendo as variáveis fisiológicas, às principais, tendo em vista que os fatores 

psicológicos não podem ser mensurados objetivamente. À campo, a frequência 

cardíaca pode ser monitorada de maneira confiável e contínua durante todo o tempo 

de exercício do animal. Além disso, as variáveis sanguíneas podem ser utilizadas, 

sendo determinadas através de amostras que são colhidas antes e imediatamente 

após o exercício. (OLDRUITENBORGHOOSTERBAAN e CLAYTON, 1999). 

O organismo de animais que são submetidos regularmente a exercícios, ou 

seja, de animais atletas, sofre alterações físicas, neurológicas, metabólicas, 

cardiovasculares, endócrinas e psíquicas, que estão relacionadas com o tipo de 

esforço extenso ou de curta duração. Dessa maneira, deve-se respeitar a 

individualidade dos diferentes indivíduos, onde cada atleta responde ao exercício de 

maneira particular. A fisiologia do exercício é a principal causa para avaliação de 

programas de treinamento que contribuem para adequação de equinos atletas 

(FOSS et al., 2000). 

 

2.1 Fisiologia do exercício 

 

Todos os seres vivos precisam de uma porta de entrada constante de energia 

livre para que consigam exercer três principais funções: o desempenho mecânico na 
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contração muscular, o transporte ativo de moléculas e íons e a síntese de 

macromoléculas a partir de precursores simples. Boa parte da energia livre que 

origina da oxidação de alimentos se transforma em uma outra forma antes de ser 

utilizada no movimento, no transporte ativo e na biossíntese (STRYER, 1992). 

O exercício físico é uma condição em que ocorre o aumento da demanda 

energética do corpo do animal, tendo em vista à manutenção da atividade muscular. 

Existem várias fontes energéticas utilizadas para a produção de ATP, dentre elas 

podemos citar as principais: os carboidratos (glicose ou glicogênio muscular e 

hepático) e as gorduras (ácidos graxos). Essa produção de ATP pode ocorrer na 

presença (via aeróbia) ou na ausência (via anaeróbia) de oxigênio, sonde a via 

metabólica utilizada depende basicamente da velocidade e da intensidade do gasto 

energético (MARLIN & NANKERVIS, 2002; BERGERO et al., 2005).   

A partir do momento em que a força do exercício começa a aumentar, a 

energia passa a ser fornecida principalmente através do metabolismo anaeróbio, 

tendo como consequência a liberação de lactato das células musculares para o 

sangue, sendo assim, têm-se um aumento nas concentrações de lactato e 

diminuição no pH sanguíneo (HODGSON & ROSE, 1994). 

Os exercícios que utilizam intensidade máxima são caracterizados por uma 

curta duração e alta intensidade, onde as respostas fisiológicas e bioquímicas 

ocorrem de forma muito rápida, sendo ativados logo nos primeiros segundos vários 

sistemas orgânicos. Existe um aumento na taxa de glicólise, a adrenalina é liberada 

pela medula adrenal, quando promove aumento da frequência cardíaca e volume 

sistólico. Junto a isso, têm-se aumento do débito cardíaco, dilatando as artérias que 

são encarregadas pela irrigação dos músculos esqueléticos com objetivo de 

aumentar a perfusão muscular. Simultaneamente, ocorrem outras respostas, 

aumento na produção de CO2 e os quimiorreceptores são estimulados, aumentando 

a frequência respiratória e a ventilação pulmonar. Como efeito desta atividade, têm-

se aumento da taxa de perfusão das artérias pulmonares e ocorre passagem do 

CO2 sanguíneo para os alvéolos (LACERDA-NETO, 2004). Nos cavalos da raça 

Quarto de Milha, entre o repouso e o exercício extremo, o consumo de oxigênio 

pode acrescer em 40 vezes, devido ao aumento na absorção de oxigênio pelos 

tecidos (ERICKSON, 1996). 
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2.2 Treinamento e lactato 

 

Treinamentos são períodos regulares de exercícios que visam promover 

alterações estruturais e funcionais no corpo animal, na intenção de habilitá-lo a 

competir de forma mais eficaz (EVANS, 2000). As alterações acometidas pelo 

treinamento resultam em maior produção de energia pela via aeróbia e maior 

capacidade de tamponamento muscular, que podem ser indicadas pelo aumento do 

limiar aeróbio, produção de menores concentrações de lactato sob acuidades de 

esforço parecidas, pela determinação de menores concentrações de lactato ao final 

de exercícios de esforço e, até mesmo, pelo acréscimo de tempo necessário para o 

surgimento de cansaço (RONÉUS, et al., 1994; COUROUCÉ et al., 1997; MUÑOZ, 

et al., 1999; EATON et al., 1999; GERARD et al., 2002; McGOWAN et al., 2002; 

TRILK et al., 2002).  

Em um plano de treinamento é preciso considerar a intensidade do exercício 

atribuída ao atleta, ou seja, o esforço a qual serão submetidos (POWERS & 

HOWLEY, 2000). As variáveis que refletem sobrecarga incluem intensidade, 

duração e frequência do exercício (ISLER et al., 1982). Dessa maneira, o treino deve 

ser exclusivo para cada animal, devendo variar de acordo com o temperamento, 

com sua capacidade para o exercício e, principalmente, com a modalidade em que 

ele participa (EVANS, 2000). 

Para determinar o grau de condicionamento físico e orientar a intensidade do 

exercício durante o treinamento, algumas variáveis fisiológicas devem ser utilizadas, 

como a frequência cardíaca e avaliações bioquímicas (associadas à determinação 

das concentrações de glicose e enzimas séricas) (McGOWANetal., 2002). Porém, 

estas não oferecem a segurança necessária para estabelecer a carga de trabalho 

(LINDNER, 1998). Dessa forma, o lactato se destaca e vem sendo utilizado como 

guia para vários programas de treino (GOMIDE, 2006).   

A curva instituída pelas concentrações sanguíneas de lactato oriundas de 

velocidades crescentes é conhecida como curva velocidade-lactato. Em baixas 

velocidades, predomina-se o metabolismo aeróbio e as concentrações de lactato se 

mantêm quase que inalteradas. Com a ampliação da intensidade do exercício, a 

demanda de energia passa a ser fornecida pelo metabolismo anaeróbio com 

aumento acentuado do lactato, caracterizado por um desvio inesperado da curva 

para cima. Este ponto é conhecido como limiar anaeróbio e vem sendo muito 
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utilizado na clínica médica, na prescrição de intensidades de exercícios para o 

treinamento em humanos e em pesquisas na área de fisiologia do exercício 

(HOLLMANN, 1985). 

Ainda que os meios de tamponamento estejam bem desenvolvidos, a 

extensão excessiva do metabolismo anaeróbico excede a capacidade de remoção 

do lactato e desenvolve-se acidose metabólica. Ocorre então, respectivamente, 

acidose severa e fadiga, sugerindo que a atenuação da acidose retarde o início da 

fadiga (BEARD & HINCHCLIFF, 2002).    

 

2.3 Metabolismo do lactato 

 

O lactato é produzido no citosol através do ramo fermentativo da via 

glicolítica, por meio da diminuição de piruvato com a oxidação simultânea de NADH 

para NAD +, uma reação catalisada pela enzima lactato desidrogenase (LDH) 

(Drentet al. 1996) 

O mesmo é conduzido por meio da membrana com o auxílio de 

transportadores monocarboxylatos (TCM), que atuam como symporters 

(transportador uniderecional) que move quantidades equimolares de 

monocarboxylatos, como piruvato, lactato e butirato, e H+ (Halestrap & Meredith, 

2004).  

Inúmeras células e tecidos (células do fígado, germinativas e neurônios) 

metabolizam lactato convertendo-o para piruvato por meio de LDH e depois 

transforma o piruvato em glicogênio (no fígado) ou CO2 (nos outros tecidos) 

(Gladden, 2004).  

O lactato que é formado nas fibras musculares ativas pode alcançar fibras 

adjacentes excessivamente oxidativas, onde será utilizado como combustível e pode 

ser oxidado em CO2. Por outro lado, pode ser movido para os capilares e em 

seguida, entrar na circulação e ser transformado novamente em glicogênio no 

fígado. (Stanley et al. 1985).  

Antigamente, o lactato era considerado o único produto final da degradação 

parcial da glicose em glicogênio devido à diminuição do oxigênio mitocondrial 

(Brooks, 1980). Porém, a partir da década de 1980, vários achados colaboraram 

para que o lactato tivesse sua relação com a acidose intramuscular (Gladden, 2004). 
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A eliminação do lactado durante o exercício se dá pela conversão de glicose 

no fígado e nos rins, caracterizando 25% da eliminação (Donavan& Brooks, 1983). 

Desse modo, o lactato passa a ser visto como combustível oxidante, tanto durante o 

repouso, como no exercício. Tal processo só pode ser observado devido à utilização 

de isótopos como marcadores do metabolismo do lactato (Brooks & Gaesser, 1980).  

A maior desvantagem da produção de lactato é a produção indireta de íons H 

na célula. Dessa maneira, ele é transportado para outros tecidos onde será 

reconvertido a piruvato, consumindo H (hidrogênio), e oxidado pelo ciclo do ácido 

cítrico ou utilizado para gliconeogênese no fígado e nos rins. A acidez gerada no 

início será neutralizada pelo consumo do lactato em outros tecidos (Connett, 1984). 

O aumento dos níveis de lactato no sangue pode ser ocasionado por vários 

fatores, por exemplo, com a alimentação, porém existe um aumento muito maior 

durante um treinamento exaustivo. Com o início do exercício, existe uma enorme 

aceleração na velocidade da quebra do glicogênio do músculo (glicogenólise), na 

absorção de glicose e na quebra de glicose (glicólise). O aumento da glicólise 

muscular causa um acúmulo de lactato, que por sua vez será liberado para o 

sangue. Embora o nível de lactato durante o exercício dependa de vários fatores, a 

duração e a intensidade do exercício são as categorias principais. Grande parte do 

processo de aumento de energia no início do exercício será suprida por fontes de 

energia não oxidativas, basicamente glicogenólise e glicólise (Brooks & 

Fahey,1984). 

Ainda assim, o lactato pode ser produzido rapidamente no músculo em altas 

quantidades e liberado na circulação geral. Porém, as células musculares com 

muitas reservas de glicogênio não podem liberar quantidades significativas desse 

potencial de energia em forma de glicose, já que o músculo não contém uma enzima 

necessária para produzir glicose livre que pode ser liberada no sangue (Gladden, 

2004).  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada entre os meses de Julho a Setembro de 2017, 

utilizando-se um total de 18 equinos da raça Quarto de Milha, saudáveis, com 

escore corporal médio de 3 (em uma escala de 1 a 5), com idade média de 8 anos, 

sendo todo aptos a praticarem a modalidade de laço em dupla frequentemente. 

Estes animais estavam em 2 propriedades diferentes, porém tinham o mesmo 

manejo e a mesma alimentação. 

A primeira coleta foi realizada na Fazenda Paraíso, localizada no município de 

Ourinhos-SP e a segunda, no Rancho São Luiz, no município de Santa Cruz do Rio 

Pardo-SP.  

Os procedimentos foram iguais mesmo sendo animais de propriedades 

diferentes. O primeiro passo se deu através de duas coletas, a primeira coleta de 

sangue foi realizada com o animal em repouso e a segunda após ele ter se 

exercitado. Como os animais utilizados no procedimento já se submetem 

regularmente à provas de laço, eles iniciaram a prova e depois correram em volta da 

pista até concluírem um tempo de 10 minutos, para que pudessem se cansar um 

pouco mais. 

A coleta de sangue nos equinos em repouso aconteceu após realizar um 

exame físico dos mesmos, para verificar como estavam. Após, foi realizada a 

antissepsia do local de colheita (veia jugular), utilizando álcool 70% e gases. Dessa 

maneira, foi introduzida a 45º a agulha hipodérmica 25x7mm acoplada a uma 

seringa de 5mL e colhido o sangue, que em seguida, foi despejado cuidadosamente 

em um tubo para bioquímico contendo fluoreto de sódio 1% e respectivamente 

guardado em uma caixa térmica para posterior avaliação laboratorial. 

Após a coleta em repouso, os animais foram sendo posicionados na pista e, 

logo, iniciaram às atividades. Assim que correram por 10 minutos, novamente foi 

realizado o procedimento de colheita. 

Com as duas amostras em mãos (basais e pós corrida), estas foram levadas 

ao Laboratório de Análises Clínicas das Fio (Faculdades Integradas de Ourinhos) 

para serem processadas.  

O primeiro passo no laboratório foi realizar a centrifugação das amostras. As 

mesmas foram colocadas na centrífuga durante 8 minutos, para que pudesse ser 
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separado o soro das hemácias. Esse soro foi armazenado dentro de ependorfes 

devidamente identificados e armazenados em freezer com temperatura -20ºC para 

posteriormente serem analisadas. 

As amostras foram analisadas na semana posterior às coletas, sendo 

retiradas do freezer minutos antes para descongelar.  

As determinações bioquímicas foram realizadas em espectrofotômetro 

semiautomatizado (BIO 2000, BioPlus, São Paulo, Brasil) utilizando conjunto de 

reativos comerciais (Labtest Diagnóstica SA, Minas Gerais, Brasil) de acordo com as 

recomendações do fabricante. As determinações bioquímicas foram realizadas a 

37°C após calibração com calibrador (Calibra H, Labtest Diagnóstica SA, Minas 

Gerais, Brasil) e controles comerciais níveis I (Qualitrol 1H, Labtest Diagnóstica SA, 

Minas Gerais, Brasil) e II (Qualitrol 2H, Labtest Diagnóstica SA, Minas Gerais, 

Brasil). 

Ao passar os calibradores, o aparelho indicou 15 mg/dL para H1 e 45 mg/dL 

para H2. Com o aparelho pronto para uso, iniciou-se a leitura das amostras. Foram 

colocados 1,0 mL de reagente de trabalho junto com 1,0 mL de amostra dentro de 

tubos de vidro, que posteriormente foram levados ao banho-maria, à 37ºC durante 5 

minutos, sendo feito esse processo para cada amostra. Após as amostras saírem do 

banho-maria, estas eram processadas no espectofotômetro semiautomatizado. 

A Figura 4 mostra as amostras após serem retiradas do banho-maria, onde o 

tubo com a amostra de coloração roxo-claro, localizado à esquerda, representa a 

amostra basal e, o tubo com coloração roxo-escuro, localizado à direita, representa 

a amostra após o exercício.  

Após análise das variáveis quanto a normalidade (Teste de Shapiro-Wilk), as 

diferenças entre os diversos momentos em relação ao momento basal foram 

verificadas pelos testes de T pareado. As análises estatísticas foram efetuadas em 

programa computacional (GraphPad Prism, v.6.00 para Windows, GraphPad 

Software, La Jolla, CA, USA, www.graphpad.com), sendo considerados significantes 

quando p<0,001. 
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Figura 1 - Animal em repouso. Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 

Figura 2- Animal após execução da prova. Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Figura 3- Manipulação das amostras. Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Figura 4- Amostras após serem retiradas do 

banho-maria. Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Figura 5- Aparelho Bioquímico (BioPlus 

2000) utilizado para realizar a leitura de 

todas as amostras. Fonte: arquivo pessoal. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a leitura dos dados, foi realizada a análise estatística utilizando o teste 

de T pareado, onde apresentou valor de P < 0,0001. Os valores de lactato 

plasmático (ou sérico) aumentaram após a corrida apresentando desvios padrões 

(18,17 ± 12,21 vs. 81,83 ± 58,38), que poderão ser vistos com mais precisão no 

gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Níveis de lactato sanguíneo mensurados antes (basal) e 10 minutos após o exercício físico 

(pós-exercício) em equinos. Os gráficos são representados por média e desvio padrão. A presença 

de (*) indica diferença estatisticamente significante (p<0,0001). 

Ao término de cada corrida, todos os animais se apresentaram cansados, e, 

mediante a isso, após a aferição dos índices de lactato, estes, encontraram-se 

aumentados. Com isso, de acordo com Philip et al. (2005), o lactato possui mínimo 

envolvimento como causador ou indutor da fadiga muscular e na verdade, poderia 

contribuir para o retardamento da mesma.   

Autores que avaliaram as frequências cardíacas durante o percurso e as 

concentrações de lactato após a prova (MUNOZ et al., 1999; MARLIN et al., 1995; 

WHITE et al., 1995a; WHITE et al.,1995b) e autores que avaliaram somente as 

concentrações de lactato após o percurso (ANDREWS et al., 1995; WILLIAMSON et 
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al., 1996) demonstraram em seus resultados que ocorre uma elevada taxa de 

metabolismo anaeróbico para suprir as demandas energéticas durante o exercício, 

com consequente acúmulo de lactato e acidose metabólica. Os dados desses 

trabalhos foram iguais aos dados demonstrados nos animais utilizados na presente 

pesquisa, onde foi avaliado os índices de lactado e frequências cardíacas basais e 

após o exercício, e todos eles obtiveram resultados elevados após para que 

pudessem suprir a demanda energética a que foram submetidos.  

No presente trabalho, foram avaliadas as frequências cardíacas e 

respiratórias de todos os animais em repouso e após a realização da prova, 

momentos antes de coletar o sangue para a posterior dosagem de lactato. No 

momento em que os animais estavam em repouso, foi notado que eles estavam 

saudáveis, com os parâmetros cardíacos e respiratórios dentro dos valores de 

referência, estando de 28 a 40 bpm e de 18 a 20 rpm, respectivamente, enquanto 

que, após o treino, todos apresentaram-se com taquicardia e taquipnéia. 

O fato das concentrações sanguíneas de lactato apresentarem elevações 

significativas após o término da prova indica que o esforço ao quais os animais 

foram submetidos foi mais intenso. Apesar de alguns animais apresentarem valores 

próximos de lactato basais e após o término do exercício, não é possível dizer que 

determinados animais possuam melhor condicionamento físico do que o outro. Esse 

fato foi visto também por MUNOZ et al. (1999), onde observou que alguns animais 

apresentaram pouca diferença em seus níveis de lactato basais e após a realização 

de exercícios. 

Os equinos que realizaram treinamento de prova de laço em dupla neste 

trabalho, obtiveram um desvio padrão em repouso de 12,21 a 18,17 mg/dL e após o 

treino um desvio 58,38 a 81,83 mg/dL. Dessa maneira, os valores em repouso foram 

em média de 6,0 a 40 mg/dL e após, em média de 9,0 a 140 mg/dL.  

Com isso, de acordo com Kaneko (1989) os níveis de lactato sanguíneo para 

equinos em repouso variam entre 10 e 16,03 mg/dL e, tendo em vista Cohen e 

Woods (1976) quando as concentrações apresentarem-se entre 18.02 e 

45.04 mg/dL indicam hiperlactemia moderada sem acidose, e concentrações acima 

desse valor podem indicar uma acidose láctica.  

Dessa maneira, percebe-se nesse trabalho que alguns animais que se 

encontravam em repouso apresentaram hiperlactemia, enquanto a grande maioria 

deles, apresentaram acidose lática após o treinamento a que foram submetidos. 
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Todos os animais após a prova sofreram cansaço, apresentando taquicardia e 

taquipnéia, devido ao esforço físico que sofreram ao submeterem a prova, porém, 

Santos (2006), acredita que pelo fato dos animais já praticar tal modalidade com 

frequência, serem treinados regularmente, o preparo físico dos equinos pode 

oferecer boa capacidade aeróbia e ou de metabolização do ácido láctico produzido 

durante o esforço muscular, refletindo em menores valores de lactato após o 

exercício. 

Os dados obtidos indicam que a determinação das concentrações de lactato 

sanguíno pode ser utilizada para distinguir diferentes tipos de esforços físicos que os 

equinos são submetidos e melhor compreender a fisiologia dos mesmos durante o 

exercício, conforme citado por DESMECHT et al. (1996). Apesar da variedade de 

raças utilizadas em provas, PRINCE et al. (2002) demonstraram que, mesmo com as 

diferenças metabólicas entre as raças, quando submetidos ao mesmo teste, os 

animais não apresentaram diferenças significativas nas concentrações de lactato 

plasmático após o exercício. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Com este trabalho, conclui-se que os níveis de lactato após os animais serem 

submetidos ao treinamento de laço em dupla aumentaram em relação aos níveis 

basais. Com isso, percebe-se que quando o animal é submetido a uma atividade 

exaustiva, ele consome todo o oxigênio que continha em sua reserva celular, sendo 

assim, começa a produzir ácido lático e entra num quadro de acidose lática. 
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1 LABORATÓRIO CLÍNICO DAS FIO 

Relatório referente às atividades desenvolvidas durante estágio no 

Laboratório Clínico do Hospital Veterinário das FIO - Faculdades Integradas de 

Ourinhos, localizado na cidade de Ourinhos, no período de 01/08/2017 a 11/10/2017 

sob supervisão do professor Breno Fernando Martins de Almeida. 

 

1.1- Equipamentos do Laboratório Clínico das FIO 

01 centrífuga  

01 microcentrífuga 

01 freezer 

01 refrigerador 

02 microscópios 

01 contador automático de células ABC vet (HORIBA) 

02 banho-maria 

01 espectofotômetros semiautomatizado BioPlus (Bio 2000) 

01 estufa de esterilização 

01 homogeneizador de sangue  

01 destilador e deionizador de água 

01 capela de fluxo laminar  

01 vortex 

 

 

1.2- Exames de rotina realizados  

1. Hemograma completo,  

2. Tempo de coagulação,  

3. Mielograma,  

4. Leucograma, 

5. Contagem de plaquetas,  

6. Pesquisa de hemoparasitas,  

7. Derrames cavitários,  

8. Exame de urina tipo I,  

9. Perfil bioquímico para a avaliação da função renal, hepática e muscular, 

10.  Testes rápidos: 4DXplus, Cinomose, Fiv-Felv, 
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11. Teste de compatibilidade, 

12. Antibiograma. 

 

1.3- Descrição das atividades desenvolvidas 

Hemograma 

O sangue ao ser recebido no laboratório é avaliado para verificar se a 

quantidade de sangue está adequada, se há presença de coágulos de fibrina ou 

outras alterações que impossibilitem ou alterem os resultados do hemograma, 

nesses casos a amostra é dita como imprópria e o resultado é sujeito a erro. 

Ao ser aprovado o sangue segue para que seja feito o esfregaço sanguíneo, 

que será corado pelo kit Panótico Rápido. Esse esfregaço serve para a contagem 

diferencial de leucócitos, bem como para análise da morfologia celular, tanto de 

hemácias, como de leucócitos e plaquetas. Todas as alterações vistas são anotadas 

na requisição do exame e classificadas de acordo com os parâmetros do laboratório. 

A contagem diferencial é feita dessa forma porque a contagem oferecida pela 

máquina não é adequada com os valores reais. Essa contagem diferencial, bem 

como análise de morfologia celular e contagem de plaquetas por campo é feita no 

microscópio na objetiva de 100x com óleo de imersão, até a contagem de 100 

células quando os parâmetros de leucócitos forem normais.  

Urinálise 

Para a realização da urinálise, a urina deverá vir coberta da luz para que os 

valores de bilirrubina não sejam alterados. Então 5ml de urina é colocado num tubo 

falcon, onde primeiramente se faz a avaliação física, como coloração, aspecto e 

odor. A análise das provas bioquímicas da urina é realizada com uma fita de kit 

rápido, onde por comparação são obtidos os resultados das provas como nitrito, 

glicose, bilirrubina, urobilinogênio, leucócitos, sangue, corpos cetônicos, proteína e 

pH.. Após, esse tubo é  posto para centrifugar por 5 minutos, processo realizado 

para a avaliação do sedimento urinário. Após esse tempo o sobrenadante é 

descartado e o restante que fica é homogeneizado. Uma pequena alíquota deste é 

coletada com uma pipeta e colocada numa lâmina com lamínula para observação da 

sedimentoscopia. Com o microscópio na objetiva de 40x então se observa todos os 

sedimentos urinários, como por exemplo, presença de cilindros, células epiteliais, 

hemácias, leucócitos, cristais, bactérias e até mesmo ovos de parasitos e fungos. 
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Contagem de plaquetas 

A contagem de plaquetas era solicitada na guia de outros exames, então o 

sangue recebido com EDTA era analisado. A contagem é feita com a pipeta para 

glóbulos vermelhos, aspira-se o sangue até a marca 1.0 e então aspira-se o diluente 

até a marca 101. Em seguida a pipeta é colocada no agitador para homogeneização. 

Após isso se despreza as primeiras gotas e preenche-se a câmara de Neubauer. 

Deixa-se a câmara em repouso por 10 a 20 minutos em câmara úmida para então 

contar as plaquetas dos 5 quadrados médios dos 2 lados da câmara. 

Pesquisa de hematozoários 

A pesquisa de hematozoários recebidas no período de estágio era para se 

verificar a presença de Babesia spp., Anaplasma spp. e Ehrlichia spp. Nos cães o 

sangue obtido para a realização do exame era periférico, mais precisamente da 

ponta da orelha do animal, de onde se obteve pequenas gotas que já eram 

colocadas em lâminas e os esfregaços sanguíneos feitos imediatamente. Esse 

sangue também era corado pelo kit Panótico Rápido e observado na microscopia se 

havia ou não a presença de hemoparasitas. 

PBA de linfonodos 

A punção biópsio-aspirativa dos linfonodos normalmente era feita para a 

pesquisa de Leishmania spp., o resultado da punção do linfonodo é colocado numa 

lâmina e então é feito um squash, depois secagem a lâmina é corada pelo kit 

Panótico Rápido. Em seguida na microscopia observa-se quanto à presença do 

parasito. 

Análise de derrames cavitários 

Para a análise de líquido de efusão este também deve estar protegido da luz, 

uma pequena porção é colocada num tubo de ensaio para se fazer as provas 

bioquímicas. Estas são realizadas com a mesma fita utilizada na urinálise, sendo 

menos parâmetros analisados que na urinálise. A densidade também é obtida por 

refratometria. Ainda é realizado o Teste de Rivalta, onde o líquido da efusão é 

pingado numa solução de água destilada e ácido acético glacial para se observar a 

formação de uma “fumaça” no percurso da gota, sendo então considerado positivo. 

A contagem de hemácias e leucócitos é realizada com a pipeta, processo 

semelhante ao realizado no hemograma. 
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Contagem de leucócitos 

O procedimento é o mesmo do hemograma, usa-se a pipeta de leucócitos, 

pipeta-se o sangue, em seguida o diluidor Turk, que lisa hemácias. Depois é feita a 

homogeneização no agitador de pipetas para então desprezar as primeiras gotas e 

preencher a câmara de Neubauer. A contagem é feita nos quatro quadrantes laterais 

da câmara e o resultado é multiplicado pelo fator de diluição. 

Teste de compatibilidade 

Os testes de compatibilidades foram solicitados para a realização de 

transfusão sanguínea. Os sangues do doador e do receptor são acondicionados em 

tubos de ensaio contendo EDTA. Antes do teste propriamente dito é realizado o 

teste de aglutinação em salina, em que são colocadas quantidades iguais de 

solução salina e sangue numa lâmina com lamínula e se observa quanto à presença 

de aglutinação, caso esta esteja presente não se recomenda fazer o teste. Após isso 

os sangues são centrifugados a 1500rpm por 10 minutos, então os plasmas obtidos 

dos dois tubos são acondicionados em tubos identificados (doador e receptor) e 

reservados. A polpa de hemácias restante é então lavada com solução fisiológica, 

homogeneizada e colocada novamente para centrifugação.  

Esse mesmo processo é repetido três vezes, sendo os sobrenadantes obtidos 

descartados. Na terceira vez após se descartar o sobrenadante, se completa 

novamente o tubo com solução fisiológica e homogeneíza-se. Após isso é feito o 

teste de compatibilidade, as provas Maior e Menor, com respectivamente, plasma do 

receptor e hemácias do doador, e plasma do doador e hemácias do receptor. Essa 

mistura é feita numa lâmina de microscopia e coberta com lamínula, espera-se 5 

minutos para observar ao microscópio. Se houver aglutinação de hemácias os 

animais são incompatíveis. 

Mielograma 

A obtenção é feita por punção na crista ilíaca dos animais, imediatamente 

após a punção, o conteúdo é colocado em lâminas inclinadas para que o sangue 

periférico escorresse. Então se observa a presença de espículas e é realizado um 

squash do material. Depois este segue para secagem e coloração com o kit 

Panótico Rápido. 

Perfil Bioquímico 

Para a análise bioquímica do soro do animal o sangue é acondicionado em 

tubo sem anticoagulante, espera-se 20 minutos para que o sangue coagule, então 
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se centrifuga a 3000rpm por 10 minutos. Após esse processo se separa o soro com 

o auxílio de uma pipeta. Os exames bioquímicos só eram realizados pela manhã, 

então as amostras recebidas durante a tarde só eram rodadas no dia seguinte, a 

não ser que fosse emergência. O soro é então misturado com os respectivos 

reagentes, dependendo da prova bioquímica solicitada e é analisado pelo 

Espectofotômetro QuickLab da Drake. 

Testes Rápidos  

São testes que fornecem em minutos análises de alta precisão, equivalentes 

às realizadas em laboratório. O processo de fluxo bidirecional evidencia a ligação 

antígeno-anticorpo, proporcionando alta sensibilidade e resultados confiáveis. 

Preciso, simples e econômico, é a tecnologia de diagnóstico rápido ideal para uso na 

rotina. 

Antibiograma 

Técnica destinada à determinação da sensibilidade bacteriana in vitro frente a 

agentes antimicrobianos, também conhecido por Teste de Sensibilidade a 

Antimicrobianos (TSA).  

A amostra chega ao laboratório, é semeada em 3 meios de cultura diferentes 

(Ágar Sangue, Ágar  Sabouraud Dextrose e Ágar  Macconkey), e depois 

armazenada em Ágar Nutriente para posterior utilização. Após 24 a 48 horas as 

amostras são observadas, fazemos lâminas de todas as colônias que cresceram no 

ágares, e, a partir dai, semeia-se a colônia no Ágar Mueller Hinton, coloca-se os 

discos de antibióticos que foram solicitados e aguarda-se 24 horas para a leitura. A 

leitura é feita através dos halos que crescerem ao redor dos discos. 

 

1.4- Imagens do Laboratório Clínico das FIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Bancada que contém alguns equipamentos do laboratório. 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Figura 8 - Contador automático de células 

ABC Vet (HORIBA). Fonte: Arquivo 

Pessoal. 

Figura 9 - Microscópio e contador manual 

de células. Fonte: Arquivo Pessoal. 

Figura 10 - Aparelho de análises bioquímicas 

(BioPlus 2000). Fonte: Arquivo Pessoal. 

Figura 11 - Capela de Fluxo Laminar para 

análises microbiológicas. Fonte: Arquivo 

Pessoal. 
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1.5- Casuística  

 

 

EXAMES CANINO FELINO EQUINO BOVINO OVINO AVES TOTAL 

HEMOGRAMA 204 25 10 4 7 3 253 

RETICULÓCITOS 1 -  - - - - 1 

VG/PPT 3 1  - - - - 4 

COMPATIBILIDADE  - 4 - - - - 4 

LEUCOGRAMA 1 - - - - - 1 

MIELOGRAMA 3 - - - - - 3 

URINÁLISE 35 2 - - 1 1 39 

UPC 2 - - - - - 2 

ALT 114 11 1 - - 1 127 

ALBUMINA 85 13 - - 1 1 100 

CREATININA 131 15 2 - 1 - 149 

E. BIOQUÍMICOS        

FA 79 10 1 - - - 90 

PPT 83 4 - - 1 1 89 

AST - 3 2 - 1 1 7 

GGT 27 5 1 - 1 - 34 

GLICOSE 32 5 - - 2 - 39 

URÉIA 89 10 1 - - - 100 

FÓSFORO 13 3 - - - - 16 

CÁLCIO 6 1 - - - - 7 

BILIRRUBINA 2 - 1 - - - 3 

AMILASE 1 1 - - - - 2 

SÓDIO 1 - - - - - 1 

TRIGLICÉRIDES 1 - - - - - 1 

POTÁSSIO 1 - - - - - 1 

LIPASE 1 1 - - - - 2 

P. HEMATOZOÁRIO 3 - - - - - 3 

DERRAMES CAVIT. 5 - 1 - - 1 7 

FIV-FELV - 4 -  - - - 4 

CINOMOSE 2 - - - - - 2 

ERLIQUIOSE (4DX) 12 - - - - - 12 

ANTIBIOGRAMA 33 - - 5 - - 38 

TTPA 1 - - - - - 1 

Fonte: Livro de Registro de Exames do Laboratório Clínico das FIO, no período de 

01/08/2017 a 11/10/2017. 
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2- VRGEN LABORATÓRIO DE DNA ANIMAL 

Relatório referente às atividades desenvolvidas durante estágio no Laboratório 

de DNA Animal - VRGEN, no período de 16/10/2017 a 27/10/2017 sob supervisão 

de Angélica Cosmo de Souza. 

O VRGEN, laboratório de identificação genética animal, foi inaugurado em 2006, 

pelo pecuarista e médico veterinário José Carlos Prata Cunha, da família VR, que 

desde 1914 faz história na pecuária brasileira. 

Localizado na cidade de Araçatuba – SP, o laboratório está credenciado pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e é associado ao ISAG 

(International Society for Animal Genetics), principal centro de genotipagem animal 

do mundo. 

 

2.1- Equipamentos do Laboratório VRGEN 

01 centrífuga  

01 microcentrífuga 

03 freezers  

01 refrigerador 

01 banho-maria seco 

01 destilador e deionizador de água 

01 capela de fluxo laminar  

01 vortex 

04 termocicladores 

01 sequenciador de DNA  

 

2.2- Exames de rotina realizados  

1. Genotipagem (parentesco) 

2. Teste HYPP 

 

2.3- Descrição das atividades desenvolvidas 

Genotipagem 

Primeiramente é realizado o recebimentos das amostras (pêlo, sêmen ou 

sangue) que logo em seguida são cadastradas uma a uma, para que assim, possam 

ser encaminhadas ao departamento técnico. 



41 

 

Quando chegam ao departamento técnico, os números de cadastro de cada 

amostra são anotados em cima de microependorfes, para que se realize o “corte” 

das mesmas (no período de estágio, só foi recebido amostras de pêlos). No caso, o 

corte é realizado um pouco para baixo do bulbo do pelo e é necessário no mínimo 4 

pêlos por animal. 

Com o corte realizado e com as amostras colocadas devidamente em cada 

ependorfe identificado, é realizada a extração do DNA. Essa extração é feita 

utilizando uma solução de lise (Hairlise + Proteínase K), onde cada ependorfe 

receberá uma quantia específica. Após colocar a solução lise em todas as amostras, 

essas são encaminhadas para o Termociclador, onde ele estabelecerá uma 

temperatura adequada às amostras para que a solução haja e extraia o DNA 

(processo que demora 30 minutos, o aparelho realiza 2 ciclos de 15 minutos cada). 

Assim que acaba o tempo do Termociclador, as amostras são retiradas dele e 

encaminhadas para a PCR, onde vai ocorrer a junção do DNA extraído com o 

multiplex de primers. Após essa junção, as amostras são colocadas novamente para 

o termociclador para a execução de novos ciclos para que ocorra a amplificação dos 

fragmentos. 

Enquanto as amostras estão no termociclador, é realizado o preparo da 

solução de Formamida que contém o peso molecular. Assim que as amostras são 

retiradas do termociclador, são aplicadas nessa placa de Formamida e em seguida, 

já são colocadas no Sequenciador, para que ele possa ler todos os fragmentos 

amplificados. 

Teste HYPP 

HYYPP (Paralisia Periódica por Hipercalcemia) que acomete equinos 

portadores trata-se de uma doença muscular, causada por um defeito genético 

hereditário, que leva à contração muscular incontrolável ou profunda fraqueza 

muscular. Cavalos com HYPP podem sofrer ataques imprevisíveis de paralisia, os 

quais, em muitos casos, podem levar a colapso e morte súbita. 

Acredita-se que certos descendentes do garanhão "Impressive"- AQHA 

0767246 sejam portadores desta doença, por isso todos animais advindos de 

gerações a partir de 1º de julho de 2004 são obrigados a terem no registro o 

resultado do exame de HYPP.(Salvo caso os pais não forem homozigotos 

negativos(N/N). 
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Cruzamento entre um genitor heterozigoto (N/H) com um normal (N/N) 

resultará em aproximadamente Cruzamento entre um genitor heterozigoto (N/H) com 

um normal (N/N) resultará em aproximadamente 50% de chance de que o produto 

também seja portador e 50% de chance de que seja normal. Cruzamento entre um 

genitor heterozigoto (N/H) com um heterozigoto (N/H) resultará em 

aproximadamente 50% de descendentes heterozigotos, 25% de chance de ser 

normal (N/N) e 25% de chance que seja homozigoto positivo (H/H). 

Esse teste é realizado a partir de amostras de DNA, onde “corre-se” o gel de 

agarose em cuba de eletroforese, tendo amostra positiva, negativa, padrão e a que 

pretende-se ser identificada. 

 

2.4- Imagens do Laboratório VRGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Sala de departamento técnico: 

recebimento e corte das amostras. Fonte: 

Arquivo Pessoal. 

Figura 13 -  Sala onde fica os freezers e 

amostras armazenadas para processo. 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

Figura 14 - Sala onde fica o aparelho 

Sequenciador de DNA. Fonte: Arquivo 

Pessoal. 

Figura 15 - Sala onde fica os Termocicladores, 

Centrífugas e Geladeira. Fonte: Arquivo 

Pessoal. 
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2.5- Casuística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

EXAMES EQUINOS BOVINOS 

GENOTIPAGEM 121 1536 

TESTE HYPP 2 0 

Figura 16 - Sala onde fica a Capela de Fluxo 

Laminar. Fonte: Arquivo Pessoal. 

Figura 17 - Sala de armazenamento de amostras 

que não foram cortadas. Fonte: Arquivo Pessoal. 

Fonte: Livro de Registro de Exames do Laboratório VRGEN, no 

período de 16/10/2017 a 27/10/2017. 
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