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R E S U M O  

As causas mais citadas de úlcera gástrica em equinos são o jejum, o tipo de 

alimentação e manejo, bem como a administração de algumas medicações. Mais 

recentemente, o exercício físico também passou a ser apontado como um fator 

importante no desenvolvimento de lesões gástricas em cavalos atletas. O objetivo 

deste trabalho foi quantificar a ocorrência de úlceras gástricas em cavalos 

submetidos a exercício em esteira de alta velocidade. Foram avaliados cinco 

cavalos árabes, que passaram por um esquema de treinamento com intensidade 

crescente durante doze semanas. O treinamento dos animais foi conduzido no 

Laboratório de Medicina Esportiva Equina (LAMEQ), localizado nas dependências 

do Setor de Clínica Médica de Equinos do Hospital Veterinário da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP). Os 

animais foram submetidos à avaliação gastroscópica antes do início e ao final do 

período de treinamento. As imagens obtidas nas avaliações gastroscópicas foram 

avaliadas e as lesões encontradas foram classificadas de acordo com o método 

proposto por Macallister et al. (1997) que atribui escores para número e severidade 

das lesões, e também segundo a metodologia proposta por Belli (2001), que atribui 

uma pontuação total para o estômago, considerando não somente a presença, 

severidade e extensão de úlceras, mas também outros achados como a ocorrência 

de gastrite (leve, moderada ou intensa), hiperqueratose, descamação da mucosa. 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística, comparando os dois 

momentos da avaliação gastroscópica (antes e após o treinamento dos animais), e 

foi observada diferença significativa tanto em relação ao número e severidade das 

lesões quanto em relação à pontuação total. Diante dos resultados obtidos neste 

estudo, é possível concluir que cavalos árabes submetidos a exercício físico em 

esteira rolante (conforme o protocolo utilizado) podem desenvolver lesões gástricas 

em número e severidade variadas. 

 

INTRODUÇÃO  

A ulceração gástrica afeta um grande número de potros e cavalos adultos, 

sendo estimado que 25 a 50% dos potros de até 2 meses de idade e 1/3 dos cavalos 

adultos confinados em baias tenham úlceras (MARQUÉS, 2007).  

O estômago dos equinos é dividido em duas partes distintas: a porção não 

glandular, revestida por um epitélio escamoso estratificado, e a porção glandular, 



que é revestida por um epitélio glandular que produz ácido clorídrico, pepsina e 

enzimas necessárias à digestão dos alimentos. Esta porção do sistema digestivo 

também produz substâncias que protegem o estômago dos efeitos do ácido e das 

enzimas. O margo plicatus divide as regiões aglandular e glandular (McCLURE et 

al., 2005).  

O principal fator agressor do estômago é o ácido hidroclorídrico, além da 

pepsina e dos ácidos biliares; os principais fatores de proteção são a barreira muco-

bicarbonato, a prostaglandina E2 (PGE2), o fluxo sanguíneo adequado na mucosa 

gástrica, a constituição celular, o óxido nítrico, o fator de crescimento epidermal, os 

fatores de crescimento que promovem a angiogênese, a proliferação da mucosa e a 

motilidade gastroduodenal. A mucosa escamosa da região aglandular do estômago 

equino não possui a camada muco-bicarbonato e é minimamente resistente à 

exposição ao ácido clorídrico. Sendo assim, lesões na mucosa escamosa gástrica 

(região aglandular) resultam primariamente de acidez excessiva e lesões na mucosa 

glandular resultam primariamente de defeito na proteção da mucosa (VERONEZI, 

2003). 

A maioria das lesões gástricas em potros e cavalos adultos é reportada na 

mucosa escamosa adjacente ao margo plicatus (McCLURE et al., 2005). A 

patofisiologia da ulceração do epitélio glandular ainda não está completamente 

entendida. Em geral, a ulceração é considerada como resultado de um desbalanço 

entre os fatores agressores e protetores do estômago (VATISTAS et al., 1999).  

A avaliação gastroscópica de cavalos com ou sem manifestações clínicas é de 

extrema importância para o diagnóstico de lesões gástricas, bem como para o 

acompanhamento do processo de cicatrização destas lesões. Segundo Fernandes 

et al (2003), a endoscopia é o único método preciso de diagnóstico das lesões 

gástricas e de acompanhamento da eficácia do tratamento, pois permite visualizar a 

extensão e severidade das lesões. 

As causas de úlcera gástrica em equinos, em sua maioria, são o jejum, o tipo 

de alimentação, a quantidade de exercício e algumas medicações (VATISTAS et al., 

1999; McCLURE et al., 2005).  

Considerando a importância do exercício físico como fator predisponente de 

ulceração gástrica em equinos, alguns pesquisadores têm procurado relacionar a 

incidência de lesões gástricas à atividade atlética. Roy et al. (2005), estudando a 

prevalência de úlceras gástricas em cavalos de corrida, observaram uma ocorrência 



de 56% em animais “não profissionais” e 93% em cavalos intensamente treinados. 

Marqués et al. (2011), observaram em uma população de 94 cavalos de corrida a 

ocorrência de úlcera gástrica em 74,5% dos animais. Também Schaefer et al. (2006) 

relataram lesões gástricas em 79,5% dos cavalos de corrida avaliados.  

Portanto, torna-se cada vez mais evidente a influência da atividade atlética 

sobre a ocorrência de lesões gástricas em equinos. No entanto, o grau em que o 

exercício está envolvido no desenvolvimento de lesões da mucosa gástrica, 

independente da influência de outros fatores, ainda não é conhecido. Justifica-se, 

assim, a necessidade de um estudo que avalie a influência do exercício sobre a 

ocorrência de lesões gástricas em cavalos submetidos a um protocolo experimental 

de treinamento, no qual os animais estarão livres de outros fatores potencialmente 

desencadeantes de lesões gástricas, como o uso frequente de antiinflamatórios, 

períodos de jejum, estresse de transporte e mudanças de ambiente e manejo, tão 

comuns na vida de cavalos atletas em períodos de competições. 

 

OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho foi quantificar a ocorrência de úlceras 

gástricas em cavalos submetidos a um treinamento em esteira de alta velocidade a 

fim de observar se o exercício físico é um fator predisponente para a ocorrência de 

lesões gástricas em equinos. 

 

METODOLOGIA 

Teste Padrão de Exercício Progressivo (TPEP): O TPEP foi realizado antes do 

início do treinamento. O teste foi dividido em oito estágios com duração de 3 minutos 

e velocidades progressivas - 2,5m/s, 3,3m/s, 4,1m/s, 5,0m/s, 6,6m/s, 8,3m/s, 10m/s, 

12,5m/s, com inclinação da esteira a 6%. O TPEP foi interrompido quando os 

cavalos não conseguiram mais acompanhar a velocidade da manta da esteira, 

mesmo sendo estimulados. A frequência cardíaca máxima (FCmax) atingida por 

cada animal durante o TPEP foi utilizada para determinar a velocidade a que foram 

submetidos durante o protocolo de treinamento. 

 

Treinamento: O período de treinamento teve duração de doze semanas, no qual os 

animais foram exercitados de 30 a 40 minutos por dia, quatro dias por semana, 

chegando à velocidade em que o animal atinja 60% da sua frequência cardíaca 



máxima. O período de treinamento foi dividido em quatro protocolos, conforme 

apresentado a seguir.  

Protocolo 1: duração de três semanas, 10 minutos de passo, com 4% de inclinação 

e velocidade de 1,8m/s; 5 minutos de trote, com 4% de inclinação e velocidade em o 

animal atinja 60% da FCmax; 5 minutos de passo, com 4% de inclinação e 

velocidade de 1,8m/s; 5 minutos de trote, com 4% de inclinação e velocidade em o 

animal atinja 60% da FCmax; e 5 minutos de passo, sem inclinação e velocidade de 

1,6m/s 

Protocolo 2: duração de três semanas; 5 minutos de passo, com 4% de inclinação e 

velocidade de 1,8m/s; 10 minutos de trote, com 4% de inclinação e velocidade em o 

animal atinja 60% da FCmax; 5 minutos de passo, com 4% de inclinação e 

velocidade de 1,8m/s; 5 minutos de trote, com 4% de inclinação e velocidade em o 

animal atinja 60% da FCmax; e 5 minutos de passo, sem inclinação e velocidade de 

1,6m/s  

Protocolo 3: duração de três semanas, 5 minutos de passo, com 4% de inclinação e 

velocidade de 1,8m/s; 20 minutos de trote, com 4% de inclinação e velocidade em o 

animal atinja 60% da FCmax; e 5 minutos de passo, sem inclinação e velocidade de 

1,6m/s;  

Protocolo 4: duração de três semanas, 5 minutos de passo, com 4% de inclinação e 

velocidade de 1,8m/s; 30 minutos de trote, com 4% de inclinação e velocidade em o 

animal atinja 60% da FCmax; e 5 minutos de passo, sem inclinação e velocidade de 

1,6m/s 

 

Gastroscopias: Para o exame de gastroscopia, os animais foram submetidos a um 

jejum alimentar de 18 horas e jejum hídrico de 6 horas. Cada animal foi posicionado 

em tronco de contenção e recebeu xilazina (0,5 mg/kg), via intravenosa. Após cinco 

minutos da aplicação do fármaco, um endoscópio flexível de três (3) metros de 

comprimento foi introduzido na narina, passando pela nasofaringe, esôfago, 

chegando ao estômago do animal. As imagens obtidas foram gravadas e as lesões 

encontradas foram classificadas em escores. 

 

Classificação das lesões gástricas: As lesões gástricas encontradas foram 

inicialmente classificadas segundo o método proposto por Macallister et al. (1997), 

onde zero (0) significa sem lesão e quatro (4) mais de dez (10) lesões, lesões 



difusas ou lesões muito grandes ao se tratar e escore por número de lesões e e zero 

(0) sem lesão e cinco (5) lesões múltiplas, ativas, hemorrágicas e ou coágulo de 

sangue aderido no escore por severidade da lesão. 

Após esta primeira classificação, os achados gastroscópicos foram 

novamente classificados segundo a metodologia proposta por Belli (2001), que 

considera não só a presença, severidade e extensão de úlceras, mas também outros 

achados como a ocorrência de gastrite (leve, moderada ou intensa), hiperqueratose, 

descamação da mucosa. 

Na metodologia de classificação das lesões gástricas proposta por Belli 

(2001), soma-se a pontuação de todos os achados da região aglandular com a 

pontuação da região glandular multiplicada por dois e acha-se a pontuação final do 

estômago do animal.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Animais: Foram avaliados cinco equinos adultos, clinicamente sadios, e a pelo 

menos 3 meses sem exercer atividade física controlada. Os animais utilizados neste 

estudo foram da raça Árabe, machos e fêmeas, com peso variando entre 320 e 350 

Kg. Durante o período experimental, os animais ficaram estabulados em cocheiras e 

foram alimentados com feno de capim coast cross e água ad libitum, e 

suplementados com ração comercial para equinos e composto mineral. 

Após a chegada à Instituição, os animais passaram por um período de sessenta dias 

de adaptação ao manejo nutricional e ao ambiente, incluindo a sala em que se 

localiza a esteira e as pessoas envolvidas com a pesquisa. Durante este período, os 

animais foram gradativamente adaptados a caminhar sobre a manta da esteira, 

inicialmente puxados por cabresto sobre a manta estática e depois colocados para 

caminhar sobre a manta em movimento, sem e com inclinação. 

Treinamento: O treinamento dos animais foi conduzido no Laboratório de Medicina 

Esportiva Equina (LAMEQ), localizado nas dependências do Setor de Clínica Médica 

de Equinos do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP), seguindo protocolos 

estabelecidos pelo grupo de pesquisa do LAMEQ e descritos na metodologia. 

 



Avaliação gastroscópica: As gastroscopias foram realizadas no Setor de Clínica 

Cirúrgica de Equinos do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP). Foram realizadas duas 

avaliações gastroscópicas em cada animal. A primeira avaliação foi realizada após a 

fase de adaptação dos animais ao ambiente e a esteira, e foi considerada a 

avaliação basal, ou seja, do momento em que os animais estavam livres da 

influência de fatores estressantes como o transporte e as mudanças de ambiente, 

nutrição e manejo. A segunda avaliação foi realizada depois das doze semanas de 

exercício físico em esteira rolante, ao final do período de treinamento.  

 

Análise estatística: Foi realizada a comparação dos resultados obtidos nos dois 

momentos do estudo em relação ao número e severidade das lesões (classificação 

proposta por Macallister et al., 1997), e pontuação total (classificação proposta por 

Belli, 2001). Para tanto, a prova de Wilcoxon foi conduzida, a 0,05 de significância, 

dado o tamanho da amostra (n=5). As análises foram realizadas com o auxílio do 

pacote estatístico SPSS v. 9. 

 

RESULTADOS  

Segundo a classificação adotada por Macallister et al. (1997), que utiliza um 

escore de pontuação para número de lesões e outro escore para severidade, dos 

cinco animais avaliados no primeiro momento (antes do treinamento), apenas dois 

apresentaram lesões em número e severidade mínimas. Também de acordo com a 

classificação adotada por Belli (2001), que atribui uma pontuação total do estômago 

avaliado, dos cinco animais avaliados, apenas dois apresentaram lesões, recebendo 

pontuação 3.  

Já na segunda avaliação gastroscópica (após o período de treinamento), todos 

os animais apresentaram lesões em número e severidade variadas. Os animais que 

já haviam apresentado lesão na primeira avaliação tiveram a pontuação aumentada, 

tanto em relação a número quanto severidade. 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística, comparando os 

dois momentos da avaliação gastroscópica (antes e após o treinamento), e foi 

observada diferença significativa tanto em relação ao número (Fig. 1) e severidade 

das lesões (Fig. 2) quanto em relação à pontuação total (Fig. 3). 



 

Figura 1. Ilustração gráfica apresentando os resultados obtidos em relação ao 

número de lesões gastroscópicas encontradas em cinco cavalos antes e após o 

treinamento em esteira rolante. Observou-se diferença significativa entre os 

momentos (p=0,042). 

 

 

 

Figura 2. Ilustração gráfica apresentando os resultados obtidos em relação a 

severidade das lesões gastroscópicas encontradas em cinco cavalos antes e após o 

treinamento em esteira rolante. Observou-se diferença significativa entre os 

momentos (p=0,038). 

 



 

Figura 3. Ilustração gráfica apresentando os resultados obtidos em relação a 

pontuação total dos gastroscópicas encontrados em cinco cavalos antes e após o 

treinamento em esteira rolante. Observou-se diferença significativa entre os 

momentos (p=0,042). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos neste trabalho sustentam a hipótese de que o exercício 

físico em esteira rolante pode ser apontado como um fator predisponente ao 

desenvolvimento de úlceras gástricas em equinos, uma vez que os animais que não 

apresentaram lesões antes do início do treinamento (ou que as apresentaram em 

número e severidade mínimos) manifestaram lesões em número e severidade 

significativamente superiores ao término do período de treinamento.  

Segundo Shawdon (1995) o atraso no esvaziamento gástrico ou a diminuição 

da motilidade gastroduodenal em decorrência do exercício pode aumentar o tempo 

de exposição da mucosa escamosa ao conteúdo gástrico, que contém substâncias 

potencialmente agressivas à mucosa escamosa da porção proximal do estômago. 

Além disso, a pressão que os músculos abdominais e os movimentos respiratórios 

exercem no estômago durante o exercício podem aumentar a pressão intragástrica 

ou misturar o conteúdo gástrico, rompendo então o gradiente de pH que existe na 

estratificação do conteúdo alimentar com a finalidade de impedir a exposição da 

mucosa escamosa às altas concentrações de ácido (BAKER e GERRING, 1993). 

Lorenzo-Figueiras e Merritt (2002) confirmaram que cavalos exercitados em esteira 

em alta velocidade manifestam compressão gástrica, causada pelo aumento da 



pressão abdominal, que pode aumentar a exposição da mucosa escamosa ao 

conteúdo gástrico.  

Neste estudo, os dois animais que já apresentaram pequenas lesões na 

primeira avaliação gastroscópica, ou seja, após o período de adaptação e antes de 

iniciarem o período de exercício físico, tiveram um acentuado aumento tanto do 

número quanto da gravidade das úlceras gástricas. Também Murray et al. (1996), 

realizando duas endoscopias com intervalo de três meses, demonstraram que a cura 

espontânea de úlceras gástricas existentes em equinos não é comum e que as 

lesões tendem à agravação quando os animais permanecem em treinamento.  

Diante dos resultados obtidos neste estudo, é possível concluir que cavalos 

árabes submetidos a exercício físico em esteira rolante (conforme o protocolo 

utilizado) podem desenvolver lesões gástricas em número e severidade variadas. 
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