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RESUMO 

 

MICHIMA, L. E. S.  Influência do exercício físico prolongado sobre a concentração sérica de 
troponina I cardíaca e sobre a função cardíaca em cavalos de enduro. [Influence of prolonged 
physical exercise on serum cardiac troponin I concentration and on cardiac function in endurance 
horses]. 2007. 94 f. Tese. (Doutorado em Medicina Veterinária) - Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 
 

Com o objetivo de avaliar se o exercício físico prolongado causa alterações miocárdicas em eqüinos de 

enduro e se estas alterações cardíacas têm influência no desempenho dos animais durante as provas, 

avaliaram-se 30 cavalos, divididos em três grupos de dez animais cada, sendo G1 composto por 

animais que percorreram distâncias acima de 100 km, G2 por animais que percorreram distâncias 

menores de 100 km e G3 por animais desqualificados por alterações metabólicas. Os animais foram 

avaliados em três momentos distintos, T0 (pré-exercício, em repouso), T1 (entre 30 e 60 minutos após 

o exercício) e T2 (entre 90 e 120 minutos pós-exercício). Realizaram-se o exame físico e o exame 

ecocardiográfico, além de colheita de amostras de sangue para determinação de troponina I cardíaca 

sérica e outras provas bioquímicas. Não houve diferença nos valores de troponina I cardíaca entre os 

diversos grupos nem nos diferentes tempos. Observou-se diminuição dos valores do diâmetro interno 

do ventrículo esquerdo em diástole e aumento de espessura de septo interventricular pós-exercício. 

Não houve diferença nos índices funcionais cardíacos e houve manutenção do débito cardíaco por 

aumento da freqüência cardíaca. Estas alterações ecocardiográficas de pequena magnitude foram mais 

evidentes nos animais desqualificados por alterações metabólicas e não parecem estar relacionadas a 

injúria miocárdica e sim secundárias a outras condições orgânicas. Conclui-se que o exercício físico 

prolongado não leva a injúrias cardíacas severas em cavalos de enduro. 

 

Palavras-chave: Eqüinos. Enduro. Troponina I cardíaca. Ecocardiografia. 



 

ABSTRACT 

 

MICHIMA, L. E. S.  Influence of prolonged physical exercise on serum cardiac troponin I 
concentration and on cardiac function in endurance horses. [Influência do exercício físico 
prolongado sobre a concentração sérica de troponina I cardíaca e sobre a função cardíaca em cavalos 
de enduro]. 2007. 94 f. Tese. (Doutorado em Medicina Veterinária) - Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 
 

With the purpose of evaluating myocardial alterations caused by prolonged physical exercise and 

whether these alterations influence the endurance horses’ performance during the races, 30 horses 

were evaluated, divided into three groups of ten horses each, being G1 composed by animals that 

performed distances of more than 100 km, G2 by animals that performed distances of less than 100 km 

and G3 by animals disqualified by metabolic alterations. The horses were evaluated in three distinct 

moments, T0 (pre-exercise, at rest), T1 (between 30 and 60 minutes post-exercise) and T2 (between 90 

and 120 minutes post-exercise). Physical and echocardiographic examinations and else blood sample 

collection for the determination of cardiac troponin I and other biochemical tests were done. There 

was no difference in cardiac troponin I values neither between the various groups, nor between the 

moments. There was a decrease in the post-exercise values of the diastolic left ventricle internal 

diameter and an increase in the post-exercise values of the interventricular septal thickness. There was 

no difference in the cardiac functional indexes and the cardiac output was maintainded by 

augmentation of the heart rate. These minor echocardiographic alterations were more evident in the 

animals that were disqualified by metabolic alterations, and they don’t seem to be related to 

myocardial injury, but secondary to other organic conditions. Based on these results, prolonged 

physical exercise doesn’t seem to cause severe cardiac injuries in endurance horses. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A troponina é um complexo protéico que juntamente com a tropomiosina possui a ação de 

inibir a contração muscular cálcio-dependente, criando uma barreira para a interação entre os 

miofilamentos finos de actina e os grossos de miosina. Ela é formada por três subunidades, com 

funções fisiológicas distintas. A subunidade inibitória (TnI), quando ligada à actina, age em conjunto 

com a tropomiosina criando um obstáculo espacial para inibir a interação actina-miosina. A TnC é a 

subunidade da troponina que se liga ao cálcio que, na presença deste íon, pode remover os efeitos 

inibitórios da TnI, fazendo com que a tropomiosina se desloque, resultando na remoção do obstáculo 

espacial da interação da actina com a miosina, permitindo a contração muscular. A troponina T (TnT), 

que liga o complexo troponina à tropomiosina, ainda não tem claro o seu papel regulatório (SNOW; 

VALBERG, 1994; BREAZILE, 1996). A seqüência de aminoácidos das troponinas cardíacas T e I 

diferem de suas isoformas musculares esqueléticas, o que as torna altamente específica para o 

miocárdio (ADAMS et al., 1993; CHU et al., 2002). 

 A troponina I cardíaca (cTnI) é o polipeptídio considerado o biomarcador com melhor 

sensibilidade e especificidade na detecção de injúria miocárdica, mesmo na presença de doença 

musculoesquelética (MAIR et al., 1996, verificaram menos de 0,1% de reação cruzada da cTnI na 

musculatura esquelética e FREDERICKS et al., 2001, encontraram quantidades menores que 0,6% do 

conteúdo cardíaco em musculatura esquelética de várias espécies animais de laboratório) e por esta 

razão tem sido amplamente utilizada para diagnóstico e prognóstico de infarto miocárdico agudo na 

medicina humana (CHU et al., 2002), com a detecção de aumento de seus valores em média de 3 horas 

após o início dos sintomas (MAIR et al., 1995; CHU et al., 2002).  

As hipóteses da liberação de cTnI na circulação são relacionadas às áreas de infarto no 

coração, com a necrose de cardiomiócitos (MAIR, 1999), de uma maneira irreversível, ou ainda 

devido ao aumento da permeabilidade da membrana dos miócitos (por exemplo, devido a condições de 

hipóxia no miocárdio causadas por altas concentrações de catecolaminas que induzem o vasoespasmo 

coronário e a injúria endotelial em corredores de ultraenduro), o que poderia permitir que somente a 

fração citosólica deste polipeptídio seja liberada, de uma maneira reversível (MAIR, 1999; HIGGINS; 

HIGGINS, 2003).  

Jaffe et al. (1996) demonstraram que o tempo de meia-vida de cTnI em cães que receberam 

uma injeção de troponina purificada é em média de 67,2 minutos, fato que sustentaria a hipótese de 

que o aumento inicial de cTnI em humanos com lesão miocárdica viria de um compartimento menor 

citoplasmático (menos de 5% do conteúdo total de cTnI está em cardiomiócitos humanos), facilmente 

liberado na circulação, coincidindo com a meia-vida mais curta dos valores encontrados em infartos 

não-onda-Q (menor injúria miocárdica), comparado com a meia-vida mais longa associada a grandes 
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infartos onda-Q, quando a liberação e o clearance da molécula seriam também associados a uma 

suposta liberação do aparato contrátil das miofibrilas, que continua por dias durante o processo de 

reparo celular (APPLE et al., 1998). 

Apesar de ser uma ferramenta muito útil na detecção de lesão miocárdica, ainda existem 

dúvidas a respeito da acurácia da cTnI em diagnosticar doença miocárdica em situações especiais. 

Devido à melhoria da sensibilidade e da especificidade dos imunoensaios para as troponinas cardíacas, 

começou-se a observar elevações de seus níveis devido a enfermidades outras que não associadas com 

o infarto miocárdico resultante de trombose de artéria coronária, como sepse, hipovolemia, 

pneumonia, embolismo pulmonar, fibrilação atrial, insuficiência cardíaca congestiva, inflamação e 

trauma miocárdico (BUCCIARELLI-DUCCI et al., 2004; JEREMIAS; GIBSON, 2005). Como os 

mecanismos de clearance da cTnI ainda não foram elucidados (ELLIS et al., 2001; HIGGINS; 

HIGGINS, 2003), é difícil prever se distúrbios metabólicos influenciariam nos níveis séricos de cTnI. 

Na medicina humana, pacientes com histórico de infarto agudo do miocárdio com insuficiência renal 

terminal possuem valores mais elevados de cTnI, apesar de não significante, por ocorrer aumento do 

tempo de meia-vida da molécula e diminuição da taxa de eliminação, devido ao comprometimento da 

função renal (ELLIS et al., 2001). 

Alguns estudos recorrem à avaliação conjunta das concentrações de troponina cardíaca e de 

CKMB (a fração cardíaca da enzima creatina quinase), entre outras provas, para melhor acurácia na 

identificação e na condução de casos de injúria miocárdica (BUCCIARELLI-DUCCI et al., 2004; 

JORDANOVA et al., 2005). Porém esta isoenzima, na presença de lesão muscular esquelética, perde 

tanto sensibilidade como principalmente especificidade quanto à lesão cardíaca, não havendo 

correlação entre seu aumento e as troponinas (RIFAI et al., 1999; WHYTE et al., 2000; NEUMAYR et 

al., 2001; SHAVE et al., 2002), fato também comprovado na medicina esportiva eqüina (no prelo1). 

Outras vantagens da troponina cardíaca em relação à CKMB é que seu aumento patológico ocorre 

mais cedo e o retorno aos níveis basais é mais demorado (ou seja, possui uma janela de diagnóstico 

maior) (BERTINCHANT et al., 1996; CHU et al., 2002).  

Existem ainda outras condições que podem interferir na metodologia analítica, como a 

hemólise e a bilirrubina elevadas (HIGGINS; HIGGINS, 2003) ou a presença de auto-anticorpos 

(ERIKSSON et al., 2005). Desta forma, a fim de melhorar a capacidade diagnóstica de lesão 

miocárdica, deve-se lançar mão de outras provas complementares de avaliação cardíaca, como 

exemplo a ecocardiografia.  

Embora o mecanismo de liberação da cTnI ainda não esteja elucidado durante o exercício 

intenso, muitos autores sugerem que a hipótese de liberação da fração livre citosólica seja a mais 

                                                 
1MICHIMA, L. E. S.; MIRANDOLA, R. M. S.; FERNANDES, W. R.  Estudo da isoenzima da 
creatina quinase CKMB sérica em eqüinos de enduro após exercício físico prolongado. Brazilian 
Journal of Veterinary Research and Animal Science, 2007. 16 p. No prelo. 
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provável (RIFAI et al., 1999; CLEAVE et al., 2001; NEUMAYR et al., 2001; APPLE et al., 2002), 

apesar de ainda não se compreender a importância desta mínima lesão cardíaca (RIFAI et al., 1999; 

NEUMAYR et al., 2001; HERRMANN et al., 2003). 

Embora alguns estudos relatem que o exercício aeróbico prolongado não cause injúria 

miocárdica em atletas humanos (LA GERCHE et al., 2004), a maioria indica que o exercício 

prolongado extenuante possa levar a uma lesão miocárdica mínima transitória, com aumento dos 

valores de cTnI imediatamente após a competição, retornando aos níveis basais em 24 horas pós-

exercício (CLEAVE et al., 2001; NEUMAYR et al., 2001; APPLE et al., 2002; HERRMANN et al., 

2003). Esta injúria miocárdica mínima e o estresse cardíaco causado pelo exercício podem influenciar 

a função cardíaca, como relatado por Rifai et al. (1999) e Dávila-Román et al. (1997), que observaram, 

respectivamente, que atletas com altos valores pós-prova de cTnI apresentavam valores globais e de 

função ventricular direita diminuídos durante o exame ecocardiográfico. 

 La Gerche et al. (2004), acompanhando atletas de ultra-maratona, não observaram alterações 

significantes de função cardíaca pós-exercício. Apenas um indivíduo apresentou movimento anormal 

de parede, mas que voltou ao normal em 25 dias, concluindo que o exercício não induz injúria 

cardíaca, já que não ocorreram aumentos significantes de cTnI, ou se esta injúria ocorre, ela é 

transitória. Já Rifai et al. (1999) encontraram redução significante na fração de ejeção e movimento 

anormal de parede em indivíduos humanos e que por sua correlação com aumento de troponina T, 

sugerem então que estas anormalidades funcionais de ventrículo esquerdo podem não ser apenas 

“fadiga”, mas injúria miocárdica. Douglas et al. (1987) relatam o retorno ao normal das alterações de 

movimentação de parede e de fração de ejeção em 24 a 48 horas após o exercício, sugerindo que são 

efeitos transitórios do exercício. Dávila-Román et al. (1997) relatam que a diminuição de volume 

sistólico e diastólico, com a não alteração da fração de ejeção eram resultados esperados do aumento 

na função ventricular esquerda global no pós-exercício imediato, e que o exercício físico extenuante 

não causa disfunção ou dano ao ventrículo esquerdo, mas pode ocorrer dilatação ou disfunção 

ventricular direita. Kalliokoski et al. (2004) observaram em maratonistas apenas alterações leves e não 

significantes nos parâmetros de função ventricular esquerda (diminuição do diâmetro ventricular 

esquerdo em diástole, do volume de ejeção e do encurtamento fracional e da fração de ejeção), e 

portanto concluíram que são sinais claros de fadiga cardíaca. 

O’Brien et al. (1997), estudando a reatividade dos tecidos musculares cardíaco e esquelético 

de diferentes espécies, concluíram que a cTnI (troponina I cardíaca) é o marcador cardíaco mais 

específico descrito para mamíferos (incluindo o eqüino) e um candidato para um diagnóstico 

específico e sensível, além de prognóstico, para as injúrias cardíacas na medicina veterinária. Rishniw 

e Simpson (2005) seqüenciaram e compararam a cTnI eqüina com aquela já caracterizada de outras 

espécies, validando o uso de imunoensaios comerciais para esta espécie, pois apesar de existir uma 

deleção de 6 aminoácidos N-terminais, esta se encontra fora do epítopo de reconhecimento dos 

anticorpos contidos nos testes comerciais. 
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Na medicina eqüina, a cTnI começa a ser estudada mais recentemente, quando comparada à 

medicina humana. Os primeiros trabalhos resultaram de relatos de caso, que não possuíam como 

objetivo estabelecer um intervalo de referência de normalidade. Em 2000, Cornelisse et al. avaliaram 

os níveis séricos desta molécula em um eqüino com lesão por ruptura aórtica com regurgitação em jato 

e taquicardia ventricular. Em 2003, Schwarzwald et al. relataram aumento do valor de cTnI em um 

garanhão com taquicardia ventricular multiforme e necrose miocárdica. Peek et al. (2004) relataram 

valores aumentados em dois eqüinos com intoxicação aguda por monensina e em 2005, Slack et al. 

estudaram o comportamento da troponina I em potros neonatos, concluindo que a septicemia causa 

injúria miocárdica, mas que esta última não possui associação com a sobrevivência dos animais. 

A partir de 2003 surgiram estudos objetivando o estabelecimento de valores de referência, 

com Phillips et al. (2003), para animais Puro Sangue Inglês (PSI) de corrida mantidos a pasto ou em 

idade de treinamento e Begg et al. (2006), também com animais PSI em treinamento na Austrália. Em 

relação ao estudo de injúrias cardíacas provocadas pelo exercício físico, existem poucos trabalhos em 

eqüinos de enduro (MICHIMA et al., 2003, 2006; HOLBROOK et al., 2006; no prelo2).  

Como o exercício intenso prolongado (enduro eqüestre) aumenta a carga de trabalho cardíaco, 

da mesma forma como em humanos, ele pode também causar algum grau de lesão miocárdica em 

cavalos e os comprometimentos metabólicos podem agravar o quadro. Em um estudo prévio, Michima 

et al. (2006) sugerem que eqüinos de enduro que percorreram distâncias maiores apresentaram valores 

de troponina mais elevados, quando comparado ao repouso ou aos animais que foram desqualificados 

por causas metabólicas ou por claudicação, inclusive com aumento da porcentagem de indivíduos 

positivos (valores de cTnI acima de 0,5 ng/mL), quando utilizando a referência para humanos. Este 

fato reforça a idéia do efeito do exercício físico na capacidade cardíaca. Neumayr et al. (2001) 

relataram que atletas humanos com um nível de treinamento elevado e que foram mais rápidos que 

seus competidores em uma prova de ciclismo possuíam valores positivos de cTnI pós-prova, também 

com aumento da proporção de indivíduos positivos, explicando desta forma a possível relação 

encontrada entre a carga de trabalho e os valores aumentados de cTnI e da proporção de eqüinos 

positivos pós-exercício por Michima et al. (2006). Uma avaliação ecocardiográfica funcional poderia 

auxiliar na elucidação da importância da lesão cardíaca causada pelo exercício de longa duração nestes 

animais.  

Nas competições de enduro, em categorias de velocidade livre, os eqüinos chegam a percorrer 

até 160 km em um único dia, resultando em um esforço físico muito grande por parte dos mesmos. Os 

animais percorrem anéis (circuitos) de distâncias variáveis de acordo com a modalidade da prova e ao 

término de cada anel, assim como no término da competição, para certificar a integridade física dos 

cavalos, são instituídos exames veterinários obrigatórios (“vet checks”), quando os animais são 

                                                 
2MICHIMA, L. E. S.; MIRANDOLA, R. M. S.; FERNANDES, W. R.  Estudo da isoenzima da 
creatina quinase CKMB sérica em eqüinos de enduro após exercício físico prolongado. Brazilian 
Journal of Veterinary Research and Animal Science, 2007. 16 p. No prelo. 
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minuciosamente avaliados, sendo aferidas as suas funções vitais (freqüência cardíaca, freqüência 

respiratória, temperatura retal, coloração de mucosas, grau de hidratação, freqüência de movimentos 

cecais), além da integridade do sistema muscular, através da verificação de sensibilidade dos grandes 

grupos musculares e inspeção da movimentação ao trote e da capacidade de recuperação cardíaca.  

Os indivíduos sem bom condicionamento ou com limitações de performance podem não 

suportar percorrer toda a distância proposta pela competição e apresentar sinais e sintomas de 

síndrome de exaustão, com alteração de seus parâmetros vitais durante a avaliação no “vet check”. 

Estes animais sem condições de continuar a prova são então desqualificados por “causa metabólica”, e 

impedidos de prosseguir na competição, conforme as normas para provas de enduro regulamentadas 

pela Federação Eqüestre Internacional (2005) e pela Confederação Brasileira de Hipismo (2005). Os 

regulamentos prevêem critérios de desqualificação dos animais, os quais são citados a seguir: 

freqüência cardíaca acima de 64 batimentos por minuto (bpm) ou acima do limite definido pela 

Comissão Veterinária da prova; freqüência respiratória anormal ou maior que freqüência cardíaca 

(“inversão”); temperatura retal acima de 40oC; desidratação; hipomotilidade ou atonia intestinal; teste 

de Ridgway (índice de recuperação cardíaca) positivo; apatia; presença de síndromes metabólicas 

como flutter diafragmático sincrônico, miopatia, cólica, exaustão, desidratação entre outros. A 

presença de um ou de uma combinação destes sinais e quadros clínicos acarreta na imediata 

desqualificação do animal que, dependendo da severidade, é levado para o setor de tratamento. Outra 

possibilidade de desqualificação seria a observação de claudicação durante o exame de movimentação 

do animal. 

Estas alterações metabólicas sistêmicas apresentadas pelos eqüinos desqualificados podem, 

direta ou indiretamente, acarretar alterações na função cardiovascular, comprometendo a integridade 

miocárdica, como sugerido por Holbrook et al. (2006).  

Existe uma escassez de literatura a respeito deste comprometimento cardíaco e sua real 

importância na medicina esportiva eqüina. Assim, realizou-se o presente estudo objetivando avaliar a 

possível indução de injúrias miocárdicas pelo exercício físico prolongado e comparar o 

comportamento cardíaco entre animais que concluíram o percurso total e animais desqualificados por 

causas metabólicas durante as competições de enduro, através da determinação sérica dos níveis de 

cTnI e da avaliação ecocardiográfica dos animais. É importante ressaltar que as alterações 

metabólicas, transitórias ou não, podem levar a uma interpretação equivocada dos resultados de cTnI, 

sendo também necessária a avaliação metabólica concomitante para se excluir estes fatores 

interferentes. 
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4 CONCLUSÕES 

 

 Os resultados observados neste trabalho permitem concluir que: 

 

• O exercício físico prolongado não leva a aumento dos valores séricos de troponina I 

cardíaca em cavalos de enduro, mas sim a alterações de parâmetros ecocardiográficos; 

 

• As alterações ecocardiográficas foram de pequena magnitude observáveis 

principalmente nos animais desqualificados por causas metabólicas, relacionadas a 

outras condições orgânicas como a desidratação; 

 

• As observações indicam que o exercício físico prolongado realizado não parece levar a 

injúrias cardíacas severas nos eqüinos. 
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