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Avaliação e alterações eletrocardiográficas encontradas em cavalos 

carroceiros usando a derivação base-ápice  

1. RESUMO 

A derivação base-ápice é comumente utilizada em cavalos para o registro do 

eletrocardiograma (ECG). O objetivo desse trabalho foi, a partir desta derivação, 

avaliar os diferentes parâmetros eletrocardiográficos de cavalos que realizam a 

atividade de carroceiro e fazer uma comparação com cavalos que não realizam esta 

ou atividade física semelhante. Foram utilizados 12 cavalos que não realizam 

atividade de carroça (grupo controle) em comparação com outros 12 cavalos que 

exercem, rotineiramente, a atividade de tração de carroças (grupo carroceiro). Os 

cavalos dos dois grupos foram submetidos ao exame físico e eletrocardiográfico 

(ECG). Para a obtenção do ECG em repouso foi utilizado o eletrocardiógrafo 

Cardiocare 2000 (BIONET®) e os cavalos foram mantidos em estação, com 

eletrodos conectados ao corpo para a mensuração dos parâmetros 

eletrocardiográficos. As comparações estatísticas foram feitas pelo teste ANOVA 

(fator único, P<0,05). Na auscultação cardíaca, o grupo carroceiro apresentou o 

predomínio de bulhas irregulares. O grupo controle apresentou: ritmo sinusal (83%) 

e taquicardia sinusal (17%), ondas P bífidas (8%), segmento ST normal (50%) e com 

supra desnível (50%), onda T negativa (92%) e positiva (8%). O grupo carroceiro 

apresentou: ritmo sinusal (67%), taquicardia sinusal (16,5%) e arritmia sinusal 

(16,5%), ondas P bífidas (33%), segmento ST com supra desnível (100%), onda T 

negativa (50%), bifásica (33%) e positiva (17%). Foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas na amplitude e na duração da onda P e do complexo 

QRS entre os dois grupos do presente estudo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A avaliação cardiovascular do equino inclui a inspeção das mucosas, a 

palpação do precórdio e do pulso arterial, a auscultação completa do coração e dos 

campos pulmonares e a realização de exames complementares, como o 

eletrocardiograma (ECG) [1]. 



A eletrocardiografia na prática clínica é a gravação de campos elétricos na 

superfície do corpo gerados pelo coração formando ondas específicas que 

representam estágios de despolarização e repolarização do miocárdio. O ECG é um 

exame de diagnóstico básico e valioso em medicina veterinária, pois é o teste de 

escolha inicial para o diagnóstico de arritmias cardíacas, pode fornecer informações 

sugestivas de dilatação (hipertrofia) de átrios e ventrículos, é um teste não invasivo, 

de baixo custo e relativamente fácil de obter [2]. 

A derivação base-ápice é comumente utilizada em cavalos, uma vez que é 

bem tolerada pelos animais, produz complexos grandes, que facilitam a 

interpretação, diagnostica com precisão as arritmias cardíacas [3] e tem sido 

utilizado na avaliação do desempenho de cavalos submetidos a exercícios intensos 

e constantes [2].  

Na medicina equina, há a preocupação com a queda de desempenho em 

decorrência das disfunções cardiovasculares, responsáveis por alterações que se 

estendem desde uma intolerância ao exercício até a morte súbita [4]. Essa 

preocupação pode ser estendida aos cavalos que exercem trabalho de carroça, pois 

são submetidos, inúmeras vezes, a cargas de peso muito superiores à capacidade 

física, que colocam em risco a saúde e a vida desses animais; além disto, são 

poucos os dados na literatura a respeito do comprometimento cardíaco de cavalos 

utilizados na atividade de tração. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

O objetivo geral desse trabalho foi, a partir da derivação base-ápice, avaliar 

os diferentes parâmetros eletrocardiográficos de cavalos que realizam a atividade de 

carroceiro.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Os objetivos específicos foram: 

- observar o traçado eletrocardiográfico normal de cavalos; 



- procurar alterações eletrocardiográficas em cavalos carroceiros; 

- relacionar possíveis alterações no ECG com o exercício físico realizado e 

- comparar o ECG de cavalos carroceiros com o ECG de cavalos que não realizam 

atividade física frequente, intensa ou prolongada. 

 

4. METODOLOGIA 

Para compor o grupo controle, foram utilizados 12 cavalos (machos e fêmeas) 

que não realizam atividade de carroça, com 9 ± 3,2 anos de idade e peso de 412 ± 

112 Kg. O grupo carroceiro foi composto por outros 12 cavalos (machos e fêmeas) 

que exercem, rotineiramente, a atividade de tração de carroças, com 11 ± 2,6 anos 

de idade e peso de 344 ± 42 Kg (Tabela 2). 

Os cavalos dos dois grupos foram submetidos ao exame físico do sistema 

cardiovascular, com a avaliação da coloração da mucosa oral, do tempo de 

preenchimento capilar (TPC), do precórdio, do pulso arterial e da auscultação 

cardíaca (AC). 

O ECG foi obtido por meio do eletrocardiógrafo Cardiocare 2000 (BIONET®) e 

foram mensurados os seguintes parâmetros: frequência cardíaca (FC), ritmo, 

amplitude e duração da onda P e do complexo QRS, duração dos intervalos PR e 

QT, morfologia do segmento ST e da onda T. 

 Este trabalho obteve aprovação da Comissão de Ética no uso de Animais 

(CEUA). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O exame físico e o ECG foram realizados com os animais em repouso. 

Para a realização do ECG, os cavalos foram mantidos em estação e para a 

obtenção da derivação base-ápice, os eletrodos verde, vermelho e preto foram 

colocados, respectivamente, nas seguintes regiões: ápice cardíaco (entre o 5º e o 6º 

espaço intercostal esquerdo), sulco da jugular do lado direito e ápice da espinha da 

escapula do lado esquerdo [3], sendo depois umedecidos com álcool. A derivação 

DI, a velocidade 25 mm/s e a sensibilidade N foram selecionadas para o registro do 

ECG, durante 60 s. 



A figura 1 exemplifica o local onde os eletrodos foram colocados para a 

mensuração dos parâmetros eletrocardiográficos, usando a derivação base-ápice. 

 

Figura 1: Posição dos eletrodos em um cavalo carroceiro utilizada neste estudo, 

para o registro do ECG, a partir da derivação base-ápice. 

Os resultados foram apresentados como valores médios e seus respectivos 

desvios-padrão. As comparações estatísticas foram feitas pelo teste ANOVA (fator 

único, P<0,05). 

 

6. RESULTADOS 

A figura 2 demonstra um trecho do traçado eletrocardiográfico normal, obtido 

a partir da derivação base-ápice em um dos cavalos carroceiros. 



 

Figura 2: Derivação base-ápice, N, 25mm/s, DI. Intervalos P-R e Q-T e ondas P, S e 

T observados no ECG de um dos cavalos carroceiros utilizado neste estudo. 

A figura 3 monstra dois tipos de ondas P observadas nos traçados 

eletrocardiográficos dos cavalos deste estudo. A onda P bífida (em formato de V) é 

descrita como uma variação fisiológica, que tende a se tornar menos frequente em 

animais submetidos ao exercício, devido ao aumento da FC [5]. 

 

Figura 3: Morfologia de ondas P observadas no ECG de cavalos em repouso. A 

onda P bífida está circulada em vermelho. 

A maioria dos cavalos dos dois grupos apresentou a mucosa oral 

normocorada. Os resultados do TPC e as observações do precórdio e do pulso 

arterial não foram diferentes entre os grupos, mas o grupo carroceiro apresentou o 

predomínio de bulhas irregulares e do desdobramento de primeira bulha durante a 

auscultação cardíaca, em comparação ao grupo controle (Tabela 1). 

O grupo controle apresentou: ritmo sinusal (83%) e taquicardia sinusal (17%), 

ondas P bífidas (8%), segmento ST normal (50%) e com supra desnível (50%), onda 

T negativa (92%) e positiva (8%). 

O grupo carroceiro apresentou: ritmo sinusal (67%), taquicardia sinusal 

(16,5%) e arritmia sinusal (16,5%), ondas P bífidas (33%), segmento ST com supra 

desnível (100%), onda T negativa (50%), bifásica (33%) e positiva (17%).  



Os resultados dos parâmetros do ECG encontrados no grupo controle e no 

grupo carroceiro não diferem dos valores de referência descritos na literatura [6, 7 e 

8], no entanto, observou-se no grupo carroceiro um aumento na duração e na 

amplitude da onda P e do complexo QRS, em relação ao grupo controle (Tabela 2). 

 

Tabela 1: Resumo dos resultados encontrados no exame físico dos cavalos 

do grupo controle e do grupo carroceiro. 

Parâmetro avaliado Grupo controle Grupo carroceiro 

Mucosas 
Normocoradas (59%) 
Hipocoradas (33%) 

Ictéricas (8%) 

Normocoradas (87%) 
Hipocoradas (13%) 

TPC (s) 1,91 ± 0,51 2,06 ± 0,46 

AC (bulhas) 

Regulares (75%) 
Irregulares (25%) 

Desdobramento (25%) 
Normofonéticas (92%) 

Hiperfonéticas (8%) 
Sem sopro (100%) 

Regulares (27%) 
Irregulares (73%) 

Desdobramento (73%) 
Normofonéticas (100%) 

Hiperfonéticas (0%) 
Sem sopro (100%) 

TPC = tempo de preenchimento capilar, AC = auscultação cardíaca. 

 

Tabela 2: Idade, peso e parâmetros eletrocardiográficos dos cavalos do grupo 

controle e do grupo carroceiro. 

Variável 

Controle Carroceiros 

 Média/Desvio 

Padrão 

Média/Desvio 

padrão Valor - P 

Idade 9 ± 3,16 11 ± 2,6 0,069 

Peso (kg) 412 ± 112 344 ± 42 0,065 

FC (bpm) 39,25 ± 6,8 41,00 ± 6,1 0,534 

P mV 0,15 ± 0,04 0,23 ± 0,12 0,026 

P seg. 0,08 ± 0,02 0,11 ± 0,02 0,008 

P-R seg. 0,28 ± 004 0,29 ± 0,06 0,443 

QRS (S)mV 0,77 ± 0,26 1,20 ± 0,38 0,002 

QRS seg. 0,09 ± 0,01 0,12 ± 0,01 9,0E-07 

QT seg. 0,42 ± 0,04 0,44 ± 0,04 0,318 

      mV = milivolte; seg. = segundos. 



Em nenhum dos grupos foi observado o bloqueio atrioventricular de 1º ou de 

2º grau (descrito como um processo fisiológico e corriqueiro em equinos) [4] e tão 

pouco foram observadas as arritmias patológicas. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados indicam alterações no ECG, quanto à duração e amplitude da 

onda P e do complexo QRS dos cavalos do grupo carroceiro, que podem ser, 

respectivamente, indicativas de hipertrofia atrial e ventricular em resposta ao 

exercício.  

Geralmente, os cavalos carroceiros não têm um preparo físico adequado para 

uma rotina de trabalho, por vezes, muito exaustiva, também não recebem uma 

alimentação e um treinamento voltados para a melhora no condicionamento físico e 

não são submetidos à avaliação da integridade do sistema cardiovascular, o que 

pode representar um risco para a saúde destes animais. 
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