
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS 

 

 

 

 

 

MARCELO BORJAILLE LIMA 

 

 

 

 

 

ELETROCARDIOGRAFIA EM EQUINOS DO REGIMENTO  

DE POLÍCIA MONTADA DO ESTADO  

DO ESPÍRITO SANTO, BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEGRE – ES  

2011



 
 

 
 

MARCELO BORJAILLE LIMA 

 

 

 

 

 

 

ELETROCARDIOGRAFIA EM EQUINOS DO REGIMENTO  

DE POLÍCIA MONTADA DO ESTADO  

DO ESPÍRITO SANTO, BRASIL 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências Veterinárias do Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal do 

Espírito Santo, como requisito parcial para obtenção 

do Título de Mestre em Ciências Veterinárias, linha 

de pesquisa em Cirurgia Experimental e Emergência 

em Animais. 

Orientador: Prof. Dr. Duvaldo Eurides 

 

 

 

 

 

 

 

ALEGRE – ES  

2011



 
 

 
 

Ficha catalográfica – A ser confeccionada pelo serviço de biblioteconomia do CCA – 

UFES. 

OBS: Conforme sugestão da NBR 14724:2008 a ficha catalográfica deve ser 

impressa no anverso da folha seguinte à folha de rosto. 

 

 

 

  



 
 

 
 

MARCELO BORJAILLE LIMA 

 

 

ELETROCARDIOGRAFIA EM EQUINOS DO REGIMENTO  

DE POLÍCIA MONTADA DO ESTADO  

DO ESPÍRITO SANTO, BRASIL 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias 

do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Espírito Santo, como 

requisito parcial para obtenção do Título de Mestre em Ciências Veterinárias, linha 

de pesquisa em Cirurgia experimental e emergência em animais. 

 

Aprovada em 17 de agosto de 2011. 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Duvaldo Eurides 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Orientador 

 

_______________________________________ 

Prof. Dr. Carla Braga Martins 

Universidade Federal do Espírito Santo 

 

______________________________________ 

Prof. Dr. Francisco Cláudio Dantas Mota 

Universidade Federal de Uberlândia

 

 



V 
 

 
 

RESUMO 

 

 

 O exame eletrocardiográfico tem sido utilizado para o diagnóstico de arritmias 

e doenças cardíacas em equinos, bem como na avaliação do desempenho atlética e 

diagnóstico precoce da queda de performance em diversas modalidades. A atividade 

de policiamento montado requer que os animais estejam aptos a trabalhar ao passo 

e trote durante horas para atuação da sua função. Portanto, o monitoramento destes 

animais quanto a doenças cardíacas é importante. Desta forma, 78 animais do 

regimento de polícia montada do Estado do Espírito Santo, Brasil foram separados 

em grupos de acordo com a idade e submetidos ao exame eletrocardiográfico para 

analise das durações e amplitudes de ondas e complexos do traçado. Foi observada 

diferença estatística somente na amplitude da onda T+ relacionadas com o passar 

da idade dos animais. Os equinos, em repouso, não apresentam arritmias, sendo o 

ritmo sinusal o mais comum. 

 

 

 

Palavras-chave: arritmia, coração, policiamento montado, desempenho 
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ABSTRACT 

 

 

 

 The eletrocardiographic test has been used for diagnosis of cardiac 

arrhythmias and heart disease in horses, as well as performance evaluation and 

early diagnosis of worsening of athletic performance of various modalities. The 

activity of mounted police requires that animals are trained for long hours at walk and 

trotting, thus monitoring of these animals for underlying cardiac diseases that may 

affect their performance is of great value. In this study from 78 animals of the 

regiment of mounted Military Police Patrol of Espirito Santo State, Brazil, were 

divided into groups according to age and underwent electrocardiographic 

examination, followed by analyses of durations and amplitudes of the waves and 

QRS. There was statistical difference in T+ wave amplitude which was correlated to 

animals growth. These horses did not show any arrhythmias at rest, while the most 

common was the sinus rhythm. 

 

 

Keywords: arrhythmia, heart, horse, mounted police, performance 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  Durante o monitoramento das variações e adaptações metabólico-funcionais 

resultantes de atividades físico-esportivas, os parâmetros avaliados são os alterados 

pelo esforço do treinamento. Embora a pesquisa científica tenha desenvolvido novos 

instrumentos e metodologias para avaliar as habilidades funcionais que favorecem o 

desempenho, informações úteis podem ser obtidas por meio de sistemas 

tradicionais (PICCIONE et al., 2003). 

  O sistema cardiovascular dos equinos é extremamente complacente, com 

uma frequência cardíaca variando de 20 a 240 batimentos por minuto e uma reserva 

esplênica de células vermelhas capaz de duplicar o volume celular e de oxigênio 

durante o exercício máximo. Estas características são de grande benefício para se 

aperfeiçoar o transporte de oxigênio (YOUNG, 2003). 

A arritmia cardíaca é provavelmente mais comum em cavalos do que em 

qualquer outra espécie doméstica. O sinal clínico mais frequentemente associado a 

arritmias cardíacas é a intolerância ao exercício. O exame físico do animal com 

suspeita de arritmias é feito por meio de auscultação de anormalidades como ritmo 

acelerado, diminuído ou irregular, sons de válvulas extras, longas pausas ou sons 

anormais. O eletrocardiograma é então utilizado para se realizar um diagnóstico 

definitivo de arritmias. Arritmias cardíacas relacionadas ao tônus vagal (arritmia 

sinusal, bloqueio sinusal, sinus arrest, bradicardia sinusal, marca-passo migratório, 

bloqueio atrioventricular de primeiro e segundo graus) encontradas em animais em 

repouso são geralmente consideradas normais e não requerem tratamento 

(MCGUIRK; MUIR, 1985). 

A frequência com que alterações nos traçados do eletrocardiograma (ECG) 

ocorrem nos equinos tem sido relatada (ILLERA; ILLERA, 1987) muitas vezes 

relacionados a diferentes raças sendo necessário que cada uma tenha seu padrão 

específico. Ainda, segundo AYALA et al. (1995) e (FERNANDES; LARSSON; 

ALVES, 2004), podem existir diferenças entre os parâmetros eletrocardiográficos 

dos equinos ao longo de seu crescimento e em cada raça. O ECG também tem sido 

utilizado para avaliar o desempenho atlético (STEWART, 1981); (ILLERA; ILLERA, 

1987) e para acompanhar a evolução dos treinamentos físicos e seus excessos. 
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Deste modo, o eletrocardiograma é um importante método diagnóstico no 

reconhecimento dos distúrbios de formação e condução do impulso cardíaco, 

podendo diagnosticar as diversas arritmias, bem como avaliar a evolução de 

determinadas doenças cardíacas (WHITE; RHODE, 1974). 

Adaptações metabólicas gerais e específicas ocorrem conforme o treinamento 

é realizado, sendo que adaptações específicas dependem do tipo de esforço 

realizado. Fatores cardiovasculares em particular são importantes quando se 

moldam adaptações, levando-se em conta seu papel de suprir oxigênio aos 

músculos durante a atividade física (PICCIONE et al., 2003). 

 Objetivou-se analisar por meio de exame eletrocardiográfico as durações e 

amplitudes de ondas e complexos dos traçados do eletrocardiograma bem como a 

frequência de arritmias dos equinos do Regimento de Polícia Montada do Estado do 

Espírito Santo, Brasil.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Ritmo e frequência cardíaca 

 

 Devido ao seu alto tônus vagal, os cavalos têm uma incidência elevada de 

arritmias cardíacas em repouso quando comparados com outras espécies 

domésticas. Estas arritmias fisiológicas são normalmente abolidas quando o tônus 

vagal diminui e o tônus simpático aumenta, como durante o exercício ou excitação. 

Por outro lado, o exercício pode exacerbar alguns tipos de arritmias tornando a 

gravação do ECG durante o exercício uma parte indispensável do diagnóstico 

cardíaco (SENTA; SMETZER, 1970).  

 

2.2. Transmissão do impulso elétrico no coração 

 

 O processo de condução do impulso elétrico segue um caminho previsível no 

coração normal, levando a contração coordenada dos átrios e depois dos ventrículos 

(Figura 1). Um impulso se propaga do nodo sino atrial (SA) e atravessa o átrio rumo 

ao nodo atrioventricular (AV). A condução ocorre por meio de fibras especializadas 

(trato internodal), no entanto o impulso também provoca a contração do músculo 

atrial. A atividade elétrica associada à despolarização desta massa muscular resulta 

em um campo elétrico grande suficiente para ser detectado na superfície corpórea 

como a onda P do ECG (MARR, 2010).  

Quando o impulso chega à junção AV encontra uma barreira para sua 

disseminação. As células especializadas do nodo AV conduzem o impulso 

lentamente. Devido apenas uma pequena quantidade de células serem 

despolarizadas, não é vista nenhuma deflecção no traçado do ECG, sendo este 

período representado pelo intervalo P-R (MARR, 2010). 

Quando o impulso passa pelo nodo AV ele é rapidamente conduzido pelo 

feixe de His e rede de Purkinje para o miocárdio ventricular. A despolarização dos 

ventrículos é rápida e resulta em uma contração coordenada. A despolarização da 

rede de Purkinje não é detectada pelo ECG, no entanto, a despolarização do 

miocárdio resulta em forças elétricas substanciais que resultarão na formação do 

complexo QRS no ECG (MARR, 2010). 
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 Cada célula cardíaca repolariza após uma despolarização. A soma dos 

processos de repolarização no coração podem ser detectadas da mesma forma que 

as de despolarização, sendo a repolarização ventricular vista na onda T. A 

repolarização atrial geralmente não é vista (onda T atrial ou Ta) (MARR, 2010). 

 

 

Figura 1. Sequência de condução do impulso elétrico e ativação das câmaras 
cardíacas em relação ao eletrocardiograma (TILLEY; GOODWIN, 2002). SA 
node: Nodo Sino Atrial; A.V node: Nodo Atrio Ventricular; RA: átrio direito; 
LA: átrio esquerdo; RV: ventrículo direito; LV: ventrículo esquerdo. 

 

2.3. Gênese do ECG 

 

 A eletrocardiografia é o processo pelo qual os campos elétricos gerados pelo 

coração são registrados a partir da superfície corpórea. Trata-se de um teste valioso 

em medicina veterinária e sua obtenção é reativamente fácil e de baixo custo 

(TILLEY; GOODWIN, 2002). 
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  A doença cardíaca raramente é causa primária de baixo desempenho no 

cavalo atleta, mas em raras ocasiões onde o desempenho é afetado por uma 

doença cardíaca, a arritmia é a causa base mais comum. Bradiarritmias (ritmo lento) 

são achados normais em cavalos atletas, bem como bloqueio sinusal e 

atrioventricular. Apesar disso, em raras ocasiões, todos estes ritmos normais podem 

também resultar de uma doença cardíaca, quando a arritmia causa sério decréscimo 

no desempenho e apresenta significante risco para o cavalo e cavaleiro 

(HINCHCLIFF; KANEPS; GEOR, 2004).  

 

2.4. Interpretação do ECG 

 

  Inicialmente deve-se avaliar a qualidade do registro para que se possa ter um 

diagnóstico preciso. A interpretação de artefatos em um ECG de baixa qualidade é 

um erro cometido normalmente. Para se evitar erros, a avaliação do ECG deve ser 

realizada de forma metódica. A frequência cardíaca, o ritmo, a correlação entre as 

ondas P e complexos QRS, a morfologia das ondas P e complexos QRS além da 

duração dos diferentes complexos e intervalos devem ser avaliados (VERHEYEN et 

al., 2010). 

 Durante o repouso a frequência cardíaca equina varia de 24 a 50 batimentos 

por minuto (bpm) (REEF, 1985; FREGIN, 1992), aumentando para um máximo de 

220-240 bpm durante o exercício. Frequências cardíacas abaixo de 24 bpm são 

classificadas como bradicardias e aquelas acima de 50 bpm são denominadas 

taquicardias (FREGIN, 1992). 

 O ritmo cardíaco é avaliado para determinar-se sua regularidade ou 

irregularidade, embora pequenas variações no intervalo R-R possam ser 

considerados normais. O último passo para interpretação do ECG é a morfologia e 

duração das diferentes ondas e a relação entre elas. Cada complexo deve ter a 

mesma morfologia, cada onda P deve ser seguida de um complexo QRS e cada 

complexo QRS deve ser precedido de uma onda P (VERHEYEN et al., 2010). 

 

2.5. Principais afecções 
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 As arritmias podem ser classificadas de acordo com sua origem no nodo 

sinoatrial (nodo SA), miocárdio atrial, nodo atrioventricular (nodo AV) ou miocárdio 

ventricular (HINCHCLIFF, KANEPS; GEOR, 2004).  

 

2.6. Arritmias do nodo sino atrial 

 

 O nodo SA, tendo a função de marca-passo natural, pode disparar muito 

devagar ou muito rápido levando a arritmias. São distúrbios que causam diminuição 

do ritmo cardíaco e incluem bradicardia sinusal, sinus arrest e bloqueio 

atrioventricular de segundo e terceiro grau. Todos estes ritmos são achados normais 

em cavalos atletas com exceção do bloqueio atrioventricular de terceiro grau, que 

refletem o alto tônus parassimpático. Os sinais normalmente apresentados pelos 

cavalos com bradiarritmias incluem síncope, ataxia, intolerância ao exercício e 

colapso (HINCHCLIFF, KANEPS; GEOR, 2004). As fisiológicas são comuns em 

equinos e são causadas pelo tônus vagal elevado no cavalo em repouso. Esta 

condição é resolvida pela remoção da influência vagal, tanto farmacologicamente 

com atropina ou glicopirrolato, ou fisiologicamente com exercícios ou estresse. As 

bradiarritmias não são associadas com doenças cardíacas, portanto o tratamento 

não é necessário. Ocasionalmente persistirão durante o exercício e serão então 

caracterizadas como patológicas (ROBINSON, 2002). 

 

2.6.1. Bradicardia sinusal 

 

  A bradicardia sinusal é uma condição rara normalmente associada a um alto 

tônus vagal fisiológico, embora também possa ser patológico. Nestes casos a 

bradicardia sinusal leva a queda de desempenho. A diferenciação entre a fisiológica 

e patológica é feita por meio do registro do ECG durante o exercício. Quando 

causada por um tônus vagal elevado, ela é abolida com o exercício, enquanto na 

bradicardia patológica a resposta cronotrópica é atenuada (YOUNG, 2003). É 

diagnosticada quando o intervalo RR é regular, porém, a frequência cardíaca está 

abaixo de 24 bpm. Todas as ondas e complexos apresentam aparência normal e a 

relação entre as ondas P e complexos QRS é normal (Figura 2). No entanto, outras 



18 
 

 
 

arritmias de origem vagal podem estar presentes, como arritmia sinusal e bloqueio 

AV de segundo grau (VERHEYEN et al., 2010). 

 

 

Figura 2. Bradicardia Sinusal. Verificar as ondas e complexos com aparência normal, 
assim como a relação entre as ondas P e complexos QRS. Intervalo R-R 
aumentado. 

 

2.6.2. Taquicardia sinusal 

 

  A taquicardia sinusal é causada pelo aumento no tônus simpático ou uma 

diminuição no tônus parassimpático, e pode ser uma resposta fisiológica a um 

aumento do débito cardíaco. Quando observado em um animal em repouso, pode 

ser indicativo de tônus simpático elevado causado por febre, hemorragia, anemia 

choque ou falência cardíaca (FREGIN, 1992). 

  A taquicardia sinusal é caracterizada por uma frequência cardíaca em 

repouso acima de 50 batimentos por minuto (bpm), com intervalos RR regulares 

(Figura 3). A morfologia, duração e relação das ondas P e complexos QRS são 

normais, podendo haver ocultamento das ondas P pelas ondas T precedentes em 

frequências mais elevadas (VERHEYEN et al., 2010). 

 

 

Figura 3. Taquicardia Sinusal. Notar os intervalos R-R menores, com uma FC acima 
de 50 bpm. 

 

 

R R 

R R 
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2.6.3. Arritmia sinusal 

 

A arritmia sinusal é o aumento e diminuição periódicos da frequência cardíaca 

causada por alterações no tônus vagal (Figura 4). Pode ocorrer durante o repouso, 

porém aparece com mais frequência durante o período de recuperação após o 

exercício. Normalmente o ritmo volta à regularidade quando a frequência cardíaca 

diminui para o nível de repouso. A condição é considerada fisiológica, mas deve 

desaparecer com a diminuição do tônus parassimpático ou aumento do simpático, 

como por exemplo, durante o exercício (PATTESON, 1996). 

No ECG, a arritmia sinusal é caracterizada pela variação dos intervalos PP e 

RR. As relações P-QRS são normais e os complexos QRS sempre demonstram uma 

morfologia normal, porém a forma da onda P pode ser variável. A frequência 

cardíaca pode estar normal, porém é mais comum que esteja entre 50 e 110 bpm. 

Algumas vezes a arritmia sinusal pode ter um padrão cíclico, começando com um 

intervalo RR longo seguido por um número decrescente de intervalos RR, até que 

outro intervalo RR longo apareça novamente (VERHEYEN et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Arritmia Sinusal. Observar os intervalos R-R irregulares.  

 

 

2.6.4. Bloqueio sinusal e sinus arrest 

 

O bloqueio sinusal e o sinus arrest são caracterizados por longas pausas 

onde não existem complexos P-QRS-T (Figura 5). Um tônus vagal elevado é 

suspeito de ser a causa base deste tipo de arritmia, impedindo que a despolarização 

saia do nodo sinusal (bloqueio sinusal) ou interrompendo a frequência de disparo do 

R-R normal 
R-R aumentado 
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nodo SA (sinus arrest). Eles são menos frequentes e raramente patológicos. 

Similares à arritmia sinusal, estas arritmias são geralmente induzidas por estímulo 

vaga e devem desaparecer com o exercício. Em casos raros, o débito cardíaco pode 

diminuir tanto que o animal pode apresentar síncope  (VERHEYEN et al., 2010). 

 Os animais com bloqueio sinusal e sinus arrest apresentam uma frequência 

cardíaca baixa a normal. A característica marcante no ECG é que os intervalos PP e 

RR são iguais (bloqueio sinusal) ou maiores (sinus arrest) que dois intervalos PP ou 

RR normais. Durante uma longa pausa, no entanto, uma batida de escape 

ventricular ou juncional pode ocorrer no ECG, aparecendo como complexos QRS 

com duração e morfologias anormais e sem relação com uma onda P (MCGUIRK;  

MUIR, 1985). 

 

 

 

 

 

Figura 5. Sinus arrest. Verificar o ritmo regular com pausas intermitentes.  

 

 

 

2.7. Arritmias do miocárdio atrial 

 

 As arritmias do miocárdio atrial são causadas pela formação de impulsos 

anormais no miocárdio atrial fora do nodo SA (PATTESON, 1996). 

2.7.1. Contração atrial prematura 

 

 A contração atrial prematura (CAP) ocorre antes do esperado no ritmo 

cardíaco normal. Em cavalos atletas o CAP ocorre ocasionalmente, porém o 

desempenho atlético é afetado somente quando causa uma frequência cardíaca 

elevada ou predispõe a uma fibrilação atrial. Quando na ausência de uma doença 

sistêmica a CAP aparece frequentemente (1-5 por minuto), é sinal que existe uma 

doença atrial subjacente (PATTESON, 1996). 

Ausência de um 

complexo P-QRS-T 
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 No ECG uma onda P prematura (P’) está presente e sua morfologia pode ser 

normal ou não (Figura 6). Se a onda P’ irá ou não se conduzir aos ventrículos 

depende da sincronia com o ciclo cardíaco. Se a condução ocorrer, a morfologia do 

QRS e sua duração serão normais. O impulso da CAP normalmente entra no nodo 

SA e recompõe o “cronômetro” do nodo. Este “reset” interrompe o funcionamento 

básico do nodo, fazendo com que termine sua atividade normal de marca-passo 

mais cedo do que se esperaria de um intervalo RR normal. O intervalo entre o 

complexo prematuro e o próximo complexo QRS normal é chamado de “pausa não 

compensatória”, devido ele ser menor que uma pausa compensatória  (TILLEY;  

GOODWIN, 2002). 

 Em algumas ocasiões, o nodo SA não é redefinido pelo CAP e continua a 

disparar em certo momento, mas falha em produzir uma onda P. Neste caso o 

comprimento de dois intervalos RR anteriores do CAP são iguais ao comprimento do 

intervalo RR entre o batimento sinusal anterior ao CAP, o CAP e o batimento sinusal 

depois do CAP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Contração atrial prematura. Notar que o batimento cardíaco ocorre antes 
do esperado, no ritmo normal, com uma onda P prematura. 

 

 

 Quando quatro ou mais CAP acontecem sucessivamente, a taquicardia atrial 

se faz presente. Ela pode ser causada por uma doença miocárdica oculta, porém 

outras causas possíveis incluem distúrbios eletrolíticos ou doença sistêmica 

(MITTEN, 1996). A taquicardia atrial deve ser diferenciada da taquicardia sinusal, 

que é uma resposta fisiológica normal. Na taquicardia atrial a frequência atrial está 

alta, sem razão aparente para uma frequência cardíaca alta como excitação ou dor. 

Onda P 

prematura 
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 No ECG ondas P’ aparecem em uma frequência aumentada, podendo 

demonstrar um ritmo regular ou não bem como uma morfologia normal ou não. Em 

frequências maiores as ondas P’ estão ocultas na onda T precedente e se tornam 

invisíveis. As ondas P’ que chegam aos ventrículos resultam em um complexo QRS 

de morfologia normal (VERHEYEN et al., 2010). 

 

2.7.2. Fibrilação Atrial 

 

 A fibrilação atrial (FA) é uma condição onde o átrio não se contrai de uma 

maneira coordenada, em vez disso ele sofre palpitações. É comum em equinos 

devido seu grande átrio e alto tônus vagal (VERHEYEN et al., 2010). Pode ser 

paroxística em algumas raças durante corridas, onde se revertem espontaneamente 

para o ritmo sinusal após 72 horas. Entretanto, com mais frequência a FA é 

permanente uma vez iniciada, e não se resolve espontaneamente. Durante o 

repouso, não irá resultar em sintomas clínicos devido à pequena contribuição atrial 

para o preenchimento ventricular e débito cardíaco. Já durante o exercício, a 

frequência cardíaca pode se tornar excessivamente elevada, onde o tempo de 

preenchimento ventricular diminuído resulta em um volume ejetado diminuído. A 

ausência da contração atrial exacerba esta diminuição, resultando em queda de 

desempenho especialmente em esportes de alto desempenho como corrida ou 

enduro (VERHEYEN et al., 2010). 

 A fibrilação atrial (FA) é a arritmia patológica mais comum em equinos. Os 

cavalos apresentam uma frequência cardíaca normal à lenta, embora se a FA 

ocorrer em cavalos com falha cardíaca congestiva, ela se apresentará como uma 

taquiarritmia (ROBINSON, 2002). É uma arritmia caracterizada por ausência de onda 

P, frequência ventricular elevada e irregularidade na despolarização ventricular. Na 

fibrilação atrial existem vários locais de despolarização atriais ectópicos e 

refratariedade variável do nodo AV (TILLEY; GOODWIN, 2002). A frequência 

cardíaca vai depender da presença ou ausência de doença cardíaca associada, 

sendo que fibrilação ou ondas F podem ou não serem visíveis (Figura 7) 

(HINCHCLIFF; KANEPS; GEOR, 2004). 

 A FA se origina devido à reentrada de um impulso elétrico, ocorrendo na 

presença de um bloqueio de condução unidirecional. Isso gera ondas cíclicas 
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criadas em massas atriais eletro fisiologicamente estáveis que tendem a sustentar-

se prontamente.  

Os equinos possuem predisposição inerente para este distúrbio rítmico por 

duas razões: um alto tônus vagal cria a heterogeneidade eletrofisiológica necessária 

para o início da arritmia e o grande tamanho do átrio equino perpetua a fibrilação 

atrial. No entanto, qualquer circunstância que venha a exacerbar estes dois fatores 

predisponentes irá aumentar ainda mais o risco de um animal em particular 

desenvolver a FA (CELIA, 2008). Pode ocorrer em equinos sem evidência de 

doença cardíaca, ou pode ser precipitada pela dilatação atrial secundária a uma 

doença cardíaca oculta. Quando a FA ocorre isoladamente, geralmente são as raças 

grandes que são afetadas. Os animais apresentam histórico de baixo desempenho 

quando em esforço máximo (Sprint final em cavalos de corrida, trabalho de galope 

ou subida de morro em cavalos de salto ou adestramento). Em alguns cavalos, a FA 

pode estar associada com epistaxe (HINCHCLIFF; KANEPS; GEOR, 2004). 

 Especificamente, o aumento atrial que pode ocorrer em associação com a 

insuficiência mitral, ou com menos frequência, insuficiência tricúspide ou doença 

cardíaca congênita podem levar a FA. Entretanto, a FA é normalmente encontrada 

em cavalos com falência cardíaca congestiva. Neste caso, a FA é uma 

consequência de uma doença cardíaca subjacente e não uma causa específica dos 

sinais clínicos da falha congestiva. Ainda, as doenças miocárdicas primárias e 

secundárias podem exacerbar a heterogeneidade eletrofisiológica atrial. Assim, a 

fibrilação atrial paroxística é ocasionalmente vista em cavalos após cirurgias de 

cólica e, desequilíbrios eletrolíticos, e em particular a hipocalemia têm sido incluídos 

na patogênese da fibrilação atrial mantida e paroxística (CELIA, 2008). 

 A FA ocorre como resultado do desenvolvimento de caminhos reentrantes no 

miocárdio atrial. A heterogeneidade dos períodos refratários dos miócitos atriais são 

pré-requisitos para a formação da FA, tanto que as áreas adjacentes do miocárdio 

estão em um estado de despolarização, períodos refratários absolutos, e períodos 

refratários em qualquer instante. Uma vez iniciada, uma massa crítica atrial é 

necessária para sustentar a fibrilação. O cavalo é predisposto a FA devido ao tônus 

vagal predominante que leva a períodos de refratariedade variável, tanto quanto 

devido a grande massa miocárdica, sendo que um cavalo normal é capaz de manter 

uma FA.  Portanto a FA pode ocorrer espontaneamente sem uma doença cardíaca 
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subjacente (FA descomplicada) ou em cavalos com doença cardíaca que resultem 

em aumento atrial (ROBINSON, 2002). 

 A doença da válvula mitral é a lesão cardíaca mais comum que resulta em 

FA, porém regurgitação da válvula tricúspide severa pode causar aumento atrial 

significante levando a FA. A fibrilação atrial paroxística é uma condição menos 

comum onde o cavalo desenvolve a FA e reverte ao ritmo sinusal normal 

espontaneamente. Este é um diagnóstico diferencial importante para cavalos com 

acessos agudos de baixo desempenho ou colapso durante o exercício. O 

diagnóstico é complicado pela rápida conversão ao ritmo sinusal uma vez que o 

exercício tenha parado. Nestes casos, o diagnóstico só pode ser feito com o uso do 

ECG durante o exercício (ROBINSON, 2002). 

 O diagnóstico da FA é confirmado pelo ECG, que demonstra complexos 

supraventriculares eretos e estreitos, com intervalo RR irregularmente irregular sem 

ondas P precedentes. A linha de base é marcada pelas ondas de fibrilação (ondas 

F) o diagnóstico deve ser feito com outras técnicas como a ecocardiografia e 

dosagem de eletrólitos no soro como magnésio e potássio (ROBINSON, 2002). É 

caracterizada pela ausência de onda P, presença de ondas de fibrilação (ondas f) e 

irregularidade nos intervalos RR com um complexo QRS de morfologia normal. Nos 

casos com intervalos RR muito curtos, a onda T será oposta ao complexo QRS, que 

deve diferir de outras ondas T. Tais complexos não devem ser confundidos com a 

contração ventricular prematura. A morfologia das ondas f varia de grossa a fina, 

podendo alternar. A frequência das ondas f pode ser tão elevada quanto 500 por 

minuto, porém apenas um número limitado de impulsos é conduzido através do nodo 

AV. Na ausência de doença cardíaca oculta, a frequência ventricular no repouso é 

normal, já durante o exercício pode ultrapassar 240 bpm podendo resultar em curtos 

episódios de frequências ventriculares acima de 250 até 450 bpm (VERHEYEN et 

al., 2010). 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fibrilação atrial. Observar a presença de ondas de fibrilação (f). 

f f f f f 
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2.8. Arritmias do nodo AV 

 

 O nodo AV normal transmite o impulso atrial para os ventrículos. No bloqueio 

AV esta condução em direção aos ventrículos está atrasada (primeiro grau), 

intermitentemente bloqueada (segundo grau) ou completamente ausente (terceiro 

grau) (ROBINSON, 2002). 

 O bloqueio atrioventricular de primeiro grau é um aumento fisiológico do 

intervalo PR e é resolvido com exercício. O bloqueio AV de segundo grau é a 

bradiarritmia fisiológica mais comum no cavalo. A arritmia surge da predominância 

do tônus vagal manifesto pelo nódulo AV, como oposto ao nódulo sinoatrial. O ECG 

demonstra complexos atriais normais com ondas P bloqueadas, que não possuem 

complexos QRS associados. O bloqueio AV de segundo grau fisiológico é abolido 

com exercício, embora possa retornar rapidamente conforme o cavalo cessa o 

exercício. Ocasionalmente longas pausas serão terminadas por complexos de 

escapa ventricular, que são respostas fisiológicas normais do marca-passo 

ventricular (ROBINSON, 2002). Os bloqueios AV de segundo grau avançados 

podem estar relacionados com sinais clínicos como colapso indicando doença 

cardíaca (ex.: miocardite ou fibrose miocárdica), e mais investigações devem ser 

realizadas para determinar um protocolo terapêutico (ROBINSON, 2002). 

 

2.8.1. Bloqueio AV de primeiro grau 

 

 No bloqueio AV de primeiro grau a condução do impulso atrial pelo nodo AV 

está atrasado. Em equinos isto se deve ao tônus vagal, porém ele também pode ser 

causado por drogas como α2 agonistas ou digoxina. A arritmia é geralmente 

fisiológica ou de pouco significado clínico. Durante o bloqueio AV de primeiro grau, 

cada onda P é seguida de um complexo QRS e cada complexo QRS é precedido de 

uma onda P (Figura 8), porém o intervalo PR é prolongado (>0,44 segundos). As 

morfologias das ondas P e complexos QRS são normais (VERHEYEN et al., 2010). 
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Figura 8. Bloqueio AV de primeiro grau. Notar aumento no intervalo PR > 0,44 
segundos. 

 

2.8.2. Bloqueio AV de segundo grau 

 

 A falha intermitente do impulso atrial em se conduzir em direção aos 

ventrículos é denominado de bloqueio AV de segundo grau. Esta é a arritmia 

fisiológica mais comum em equinos e geralmente é causada por um tônus vagal 

elevado. Pode ser considerada uma resposta fisiológica de um mecanismo de 

regulação da pressão sanguínea e durante o exercício deve desaparecer 

(VERHEYEN et al., 2010). 

 O bloqueio AV de segundo grau podem ser o Mobitz tipo I (ou periodicidade 

Wenckebach) e Mobitz tipo II, que é o mais frequente. No de tipo I, existe um 

aumento do intervalo PR até que uma onda P não é seguida por um complexo QRS 

(Figura 9). No entanto, o intervalo PR imediatamente anterior ao batimento perdido 

não é necessariamente o mais longo na sequência. O Mobitz tipo II é caracterizado 

por ondas P que são periodicamente precedidas sem o complexo QRS, sem sinais 

anteriores de bloqueio (HILWIG, 1977). Em ambos os casos, a morfologia das ondas 

P e complexos QRS são normais. Todo complexo QRS é precedido por uma onda P, 

mas nem toda onda P é seguida de um complexo QRS (VERHEYEN et al., 2010).  

 Em alguns casos o bloqueio AV de segundo grau pode se tão profundo que é 

considerado uma arritmia patológica, neste caso denominada de bloqueio AV de 

segundo grau avançado. Nestes casos, várias ondas P sucessivas são bloqueadas 

antes que a condução normal ocorra. Longas pausas podem levar a queda na 

pressão sanguínea e mesmo síncope. O registro do ECG por longos períodos pode 

ser necessário para se diagnosticar esta condição. O ECG demonstra intervalos PP 
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normais, porém, múltiplos, ondas P sucessivas não são seguidas por complexos 

QRS. Os complexos QRS que seguem uma onda P têm duração e morfologia 

normais. Durante longas pausas o ritmo de escape pode aparecer (VERHEYEN et 

al., 2010). 

 

 

 

 

 

Figura 9. Bloqueio AV de segundo grau Tipo I. Notar que o intervalo PR aumenta até 
que uma onda P não é seguida de um complexo QRS. 

 

2.8.3. Bloqueio AV de terceiro grau 

 

 No bloqueio AV de terceiro grau ou bloqueio cardíaco completo, nenhuns dos 

impulsos atriais são conduzidos pelo nodo SA. Os ventrículos são deixados contrair 

de acordo com seu ritmo de escape intrínseco, que geralmente é mais lento que o 

ritmo sinusal normal. Esta condição é invariavelmente patológica e pode ser 

causada por doença degenerativa ou inflamatória do nodo AV, associada à síncope 

ou fraqueza generalizada raramente irreversível (MITTEN, 1996). 

 O ECG demonstra ondas P com morfologia normal e intervalo PP regular. As 

ondas P não tem relação com o complexo QRS (Figura 10). A frequência das ondas 

P é geralmente alta devido a um reflexo a hipotensão. Os complexos QRS podem 

assumir formas bizarras embora o ritmo de escape ventricular originado próximo do 

nodo AV seja regular e resulte em um complexo QRS próximo do normal 

(VERHEYEN et al., 2010).  

 

 

 

 

 

Figura 10. Bloqueio AV de terceiro grau. Ondas P de morfologia normal e intervalo 
RR regular e ondas P sem relação com complexo QRS. 

P P P P 

P P P 

QRS QRS QRS 
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2.9. Arritmias ventriculares 

 

 As arritmias ventriculares são consequência de impulsos anormais que 

chegam ao miocárdio ventricular (VERHEYEN et al., 2010). 

 

2.9.1. Contração ventricular prematura 

 

 As contrações ventriculares prematuras (CVP) ocorrem antes do esperado 

durante o ritmo sinusal normal. Elas ocorrem com menor frequência em cavalos do 

que em outras espécies e seu significado e etiologia não são bem entendidos 

(PATTESON, 1996). De toda forma, podem ser causadas por doença miocárdica ou 

sistêmica e levar a arritmias ventriculares. Por este motivo os cavalos com CVP 

devem ser afastados do trabalho montado e serem examinados cuidadosamente 

(VERHEYEN et al., 2010). 

 Uma vez que a CVP é conduzida em uma direção diferente e de célula para 

célula e não sobre tecido condutor especializado, o complexo QRS’ resultante é 

mais longo em sua duração e tem uma morfologia diferente. Dependendo do local 

de origem, o complexo QRS’ pode ter uma aparência bizarra ou próxima do normal. 

A CVP não está associada a uma onda P anterior. O complexo QRS anormal é 

geralmente seguido por uma pausa compensatória (Figura 11), desde que o primeiro 

batimento sinusal após o CVP ocorra enquanto os ventrículos ainda estejam 

refratários. No entanto, CVP podem ocorrer sem distúrbios de ritmo, em batimentos 

intercalados (VERHEYEN et al., 2010). 

 

 

 

 

 

Figura 11. Contração ventricular prematura. 

 
 
 

QRS anormal seguido 
por uma pausa 
compensatória 
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2.9.2. Taquicardias ventriculares 

 

 Quando quatro ou mais CVP ocorrem em seguida temos uma taquicardia 

ventricular (TV), que pode ser paroxística ou mantida por minutos ou horas. Quase 

sempre indica doença cardíaca subjacente ou doença sistêmica sendo 

potencialmente arriscada, uma vez que pode levar a fibrilação ventricular e morte 

(VERHEYEN et al., 2010). 

 A taquicardia ventricular é caracterizada por complexos QRS’ sem relações 

com ondas P. Quando todos os complexos QRS’ tem a mesma morfologia, a TV 

monomórfica está presente. Quando os impulsos cardíacos chegam de diferentes 

lugares, os complexos QRS’ têm morfologia diferente, resultando em TV polimórfica. 

Algumas vezes a onda P está oculta no complexo QRS’ e não pode ser identificada. 

A frequência cardíaca pode variar de 50 a mais de 200 bpm, sendo que o ritmo pode 

ser regular na TV monomórfica ou irregular. Quando um complexo ventricular 

prematuro segue muito próximo de uma onda T do complexo anterior, o fenômeno 

“R-em-T” ocorre (Figura 12), sendo um potencial iniciador de uma arritmia fatal 

(MITTEN, 1996). 

 

 

Figura 12. Taquicardia ventricular. Notar os complexos QRS sem relações com 
ondas P e o fenômeno R-em-T. 

 

 

2.9.3. Batimento de escape ventricular 

 

 Quando por alguma razão os ventrículos não são despolarizados por um 

impulso e a frequência cardíaca se torna muito baixa, um batimento de escape se 

origina no miocárdio ventricular. Os batimentos de escape ventriculares ocorrem 

depois do esperado no ritmo sinusal normal e pode-se dizer que “salva” ventrículo 
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de assístole. Eles são sinais de uma doença atrial ou juncional subjacente que 

resulta em bradicardia (PATTESON, 1996). 

  O ECG demonstra um intervalo RR’ normal e o complexo QRS’ tem uma 

morfologia e duração anormal. Uma onda P pode estar ausente, ou se presente não 

terá correlação com um complexo QRS’ (Figura 13). Quando o batimento de escape 

acontece próximo do nodo AV, ele tem uma aparência normal. Por esta razão, o 

ECG de múltiplas derivações deve ser registrado (VERHEYEN et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Batimento de escape ventricular: QRS sem onda P. 

 

 

2.9.4. Sístoles supraventriculares prematuras 

 

As sístoles supraventriculares prematuras são normalmente achados 

incidentais durante a auscultação cardíaca ou a palpação de pulso arterial em 

cavalos outrora normais. Podem ser detectadas em associação a inflamações do 

miocárdio ou, mais comumente, doença cardíaca severa resultante de dilatação 

atrial (ex.: doença da válvula atrioventricular, defeito de septo ventricular ou 

cardiomiopatia). A arritmia supraventricular também pode acompanhar doença 

sistêmica ou qualquer condição que modifique o tônus autonômico e altere o 

equilíbrio eletrolítico e o status ácido-base (HINCHCLIFF; KANEPS; GEOR, 2004). 

 Um diagnóstico definitivo e a origem de todos os complexos ectópicos devem 

ser determinados pelo eletrocardiograma. Quando os complexos são de origem 

atrial, um ou mais complexos prematuros com morfologia QRS normal irão 

interromper o ritmo cardíaco regular. A morfologia da onda P precedente pode estar 

diferente devido à batida sinusal, porém o complexo QRS irá acontecer após o 
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intervalo P-R normal. Ocasionalmente a onda P prematura estará enterrada na onda 

T anterior e pode ser difícil de localizar (HINCHCLIFF; KANEPS; GEOR, 2004). 

 Em cavalos com batidas atriais prematuras isoladas sem uma doença 

subsequente, o ECG durante o exercício montado deverá ser realizado para avaliar 

o efeito do exercício sobre a arritmia e para avaliar seu efeito no desempenho 

atlético (HINCHCLIFF; KANEPS; GEOR, 2004). 

 

2.9.5. Sístoles ventriculares prematuras 

 

 As sístoles supraventriculares prematuras são normalmente achados 

incidentais durante a auscultação cardíaca ou a palpação de pulso arterial em 

cavalos outrora normais. Podem ser detectadas em associação a doença cardíaca 

severa que tenha resultado de dilatação ventricular (ex.: doença da válvula aórtica 

ou cardiomiopatia dilatada), inflamação do miocárdio (miocardite), ou durante a 

ruptura do sistema de condução intracardíaco (ruptura de septo intra-interventricular 

de um aneurisma da raiz aórtica) a arritmia ventricular também pode acompanhar 

doença sistêmica ou esforço extremo, além de outras condições que modifiquem o 

tônus autonômico, incluindo hipóxia e alterações do equilíbrio eletrolítico e ácido-

base (HINCHCLIFF; KANEPS; GEOR, 2004). 

 Batidas ventriculares ectópicas isoladas ou múltiplas são normalmente 

detectadas em cavalos durante o período imediatamente após o exercício de esforço 

máximo. Elas raramente são associadas com doença cardíaca primária e não 

devem ser superestimadas quando se apresentam somente neste período. Se 

aparecerem durante o trabalho, a situação é diferente e uma causa subsequente 

deve ser investigada e tratada se possível. Neste meio tempo, o cavalo deve ficar 

em repouso e afastado do trabalho montado devido ao risco de fibrilação ventricular 

e risco significante para cavalo e cavaleiro (HINCHCLIFF; KANEPS; GEOR, 2004). 

 O diagnóstico definitivo e a origem dos complexos ectópicos podem ser 

determinados pelo ECG. Quando os complexos são de origem ventricular, um ou 

mais complexos prematuros com morfologia de QRS normal ou anormal irão quebrar 

o ritmo cardíaco normal. Embora a morfologia do QRS possa variar, estes 

complexos estão sempre dissociados da atividade sinusal normal. O nodo sinusal 

continua a disparar em seu ritmo normal, uma vez que o átrio está isolado 
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eletricamente do ventrículo e do local da atividade ectópica. Se a batida prematura 

se origina no miocárdio ventricular, ela terá uma configuração ampla e bizarra, uma 

vez que não será conduzido usando o sistema His-Purkinje normal. Em contraste, se 

tiver sua origem no tecido juncional atrioventricular (ou bem no topo do sistema His-

Purkinje) o complexo QRS pode ter suas configurações similares às batidas sinusais 

normais. Neste caso, o impulso prematuro ainda será conduzido pelo ventrículo 

usando os caminhos normais não sendo, portanto, alterado nem no seu formato ou 

prolongado. As batidas ectópicas que ocorrem somente durante a recuperação de 

exercícios rápidos são normalmente sem significado clínico (HINCHCLIFF; KANEPS;  

GEOR, 2004). 

 

 

 

 

 

Figura 14. Sístole ventricular prematura. Complexos QRS prematuros com 
morfologia anormal quebrando o ritmo cardíaco normal. 

 

 

2.9.6. Fibrilação ventricular 

 

 Durante a fibrilação ventricular não existe mais contrações coordenadas dos 

ventrículos, sendo um evento geralmente terminal apesar do tratamento. O ECG 

apresenta ondulações da linha de base sem complexos QRS identificáveis ou ondas 

T (Figura 15). As ondas P podem ainda estarem presentes, porém não são seguidas 

por complexos QRS (VERHEYEN et al., 2010). 

 

QRS anormal 
e prematuro 
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Figura 15. Fibrilação ventricular. Notar ondulações da linha de base sem complexos 
QRS identificáveis ou ondas T. 

 

 

2.10. Padrões de raças – variações 

 

  Dadas às variações de tamanho e utilização de cada raça, é normal se 

esperar que existam variações nos valores médios das ondas e complexos do ECG, 

bem como das arritmias encontradas com maior frequência. Alguns trabalhos têm 

avaliado estas diferenças nas diferentes raças, como Puro Sangue Inglês 

(FERNANDES; LARSSON; ALVES, 2004), Crioulo (LISBOA et al., 2009), 

Mangalarga Marchador (DINIZ et al., 2008), Sela Espanhola (AYALA; MONTES; 

BERNAL, 1995), Andaluz (MUÑOZ et al., 1995) e Árabes (RAZAVIZADEH; 

MASHHADI; PAPHAN, 2007), bem como em diferentes modalidades esportivas 

(YOUNG, 2007) e salto (DINIZ, 2006).  
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RESUMO 

 O exame eletrocardiográfico tem sido utilizado para o diagnóstico de arritmias 

e doenças cardíacas em equinos, bem como na avaliação do desempenho atlética e 

diagnóstico precoce da queda de performance em diversas modalidades. A atividade 

de policiamento montado requer que os animais estejam aptos a trabalhar ao passo 

e trote durante horas para atuação da sua função. Portanto, o monitoramento destes 

animais quanto a doenças cardíacas é importante. Desta forma, 91 animais do 

regimento de polícia montada do Estado do Espírito Santo, Brasil foram separados 

em grupos de acordo com a idade e submetidos ao exame eletrocardiográfico para 

analise das durações e amplitudes de ondas e complexos do traçado. Foi observada 

diferença estatística na amplitude da onda R, amplitude da onda T+ e T- 

relacionadas com o passar da idade dos animais. Os equinos, em repouso, não 

apresentam arritmias, sendo o ritmo sinusal o mais comum. 

Palavras-chave: arritmia, coração, policiamento montado, performance 

ABSTRACT 

 The eletrocardiographic test has been used for diagnosis of arrhythmias and 

heart disease in horses, as well as performance evaluation and early diagnosis of 
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athletic performance drop in several modes. The activity of mounted policing requires 

that animals be trained to work at the walk and trot for hours to perform its function, 

so the monitoring of these animals and diseases that affect their performanceis is of 

great value. Thus, 78 animals of the regiment of mounted Military of the Espirito 

Santo State were  separated into groups according to age and underwent 

electrocardiographic examination where were analyzed the durations and amplitudes 

of wave and complex path. There was statistical difference T+ wave amplitude 

related to growth in animals. The horses did not show arrhythmias rest, being the 

most common sinus rhythm. 

Keywords: arrhythmia, heart, mounted police, performance 

 

INTRODUÇÃO 

Durante o monitoramento das variações e adaptações metabólico-funcionais 

resultantes de atividades físico-esportivas, os parâmetros avaliados são os alterados 

pelo esforço do treinamento. Embora a pesquisa científica tenha desenvolvido novos 

instrumentos e metodologias para avaliar as habilidades funcionais que favorecem a 

desempenho, informações úteis podem ser obtidas por meio de sistemas 

tradicionais (PICCIONE et al., 2003) 

O sistema cardiovascular dos equinos é extremamente complacente, com 

uma frequência cardíaca variando de 20 a 240 batimentos por minuto e uma reserva 

esplênica de células vermelhas capaz de duplicar o volume celular e de oxigênio 

durante o exercício máximo. Estas características são de grande benefício para se 

aperfeiçoar o transporte de oxigênio (YOUNG, 2003). 

A arritmia cardíaca é provavelmente mais comum em cavalos do que em 

qualquer outra espécie doméstica. O sinal clínico frequentemente associado a 
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arritmias cardíacas é a intolerância ao exercício. O exame físico com suspeita de 

arritmias é realizado por meio de auscultação de anormalidades como ritmo 

acelerado, diminuído ou irregular, sons de válvulas extras, longas pausas ou sons 

anormais. O eletrocardiograma é utilizado para obter o diagnóstico definitivo de 

arritmias. Arritmias cardíacas relacionadas ao tônus vagal (arritmia sinusal, bloqueio 

sinusal, sinus arrest, bradicardia sinusal, marca-passo migratório, bloqueio 

atrioventricular de primeiro e segundo graus), encontradas em animais em repouso 

são geralmente consideradas normais e não requerem tratamento (MCGUIRK & 

MUIR, 1985). 

A frequência com que alterações nos traçados do eletrocardiograma (ECG) 

ocorrem em equinos tem sido relatada relacionada a diferentes raças, sendo 

necessário que cada uma tenha seu padrão específico (ILLERA & ILLERA, 1987). 

Segundo AYALA et al. (1995) e FERNANDES et al. (2004), podem existir diferenças 

entre os parâmetros eletrocardiográficos em equinos ao longo de seu crescimento e 

em cada raça. O ECG também tem sido utilizado para avaliar o desempenho atlético 

(STEWART; 1981; ILLERA & ILLERA, 1987). Assim como para acompanhar a 

evolução dos treinamentos físicos e seus excessos. 

Assim sendo, o eletrocardiograma é um importante método diagnóstico no 

reconhecimento dos distúrbios de formação e condução do impulso cardíaco, 

podendo diagnosticar as diversas arritmias, bem como avaliar a evolução de 

determinadas doenças cardíacas (WHITE & RHODE, 1974). 

Adaptações metabólicas gerais e específicas ocorrem conforme o 

treinamento, sendo que adaptações específicas dependem do tipo de esforço 

realizado. Fatores cardiovasculares em particular são importantes quando se 
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moldam adaptações, levando-se em conta seu papel de suprir oxigênio muscular 

durante a atividade física (PICCIONE et al., 2003). 

Objetivou-se analisar por meio de exame eletrocardiográfico as durações e 

amplitudes de ondas e complexos dos traçados do eletrocardiograma bem como a 

frequência de arritmias dos equinos do Regimento de Polícia Montada do Estado do 

Espírito Santo, Brasil. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizados 78 equinos machos, sem raça definida provenientes do 

Regimento de Polícia Montada do Estado do Espírito Santo (RPMont) selecionados 

por sua aptidão ao trabalho de policiamento montado. Depois de submetidos à 

avaliação clínica e considerados clinicamente saudáveis, foram separados em cinco 

grupos de acordo com a idade, sendo os do grupo 1 animais de dois anos e meio 

até quatro anos (n=11), do grupo 2 de cinco a oito anos (n=9), do grupo 3 de nove a 

12 anos (n=11), do grupo 4 de 13 a 16 anos (n=9) e os do grupo 5 de 17 a 20 anos 

de idade (n=38). Para o exame eletrocardiográfico utilizou-se o aparelho de ECG 

denominado de Eletrocardiógrafo ECGPC da marca TEB, com cabo de quatro 

metros. 

A contenção e o manejo dos animais foram realizados pelo mesmo tratador 

durante todo o estudo. Antes da avaliação eletrocardiográfica os animais 

permaneceram em repouso durante 24 horas em suas baias, recebendo 

alimentação e água em quantidades compatíveis com sua rotina de tratamento 

diária. 

Os traçados foram aferidos quantitativamente e qualitativamente. A análise 

qualitativa foi realizada por duas pessoas às cegas. Para a análise quantitativa da 
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frequência cardíaca (bpm), duração da onda P (mseg), amplitude da onda P bífida 

(mV), duração do intervalo PR (mseg), duração do complexo QRS (mseg), duração 

do segmento QT (mseg), duração da onda T (mseg), amplitude da onda P+ (mV), 

amplitude da onda R (mV), amplitude da onda T+ (mV) e amplitude da onda T- (mV), 

utilizou-se o software do aparelho TEB aferindo-se 30 segundos do ciclo cardíaco 

após a estabilização dos traçados. Os ciclos cardíacos foram medidos 

sucessivamente e a média foi considerada para a análise estatística. 

 Os equinos foram contidos com cabresto em local de piso revestido com 

placas de borracha para evitar interferências na eletrocardiografia, onde 

rotineiramente eram escovados e sobre assistência veterinária. O traçado foi 

realizado segundo FREGIN (1982), tomando-se o cuidado de manter o animal com 

os membros paralelos entre si e perpendiculares ao eixo longitudinal do corpo. O 

traçado foi registrado e calibrado com sensibilidade de 1mV = 1 cm e em velocidade 

de 25 mm/s para todas as derivações. 

 Para registro das derivações do plano frontal, DI, DII, DIII (derivações 

bipolares), AVR, AVF e AVL (derivações unipolares aumentadas), os eletrodos 

foram fixados à pele do animal por meio de clipes tipo “jacaré”, sendo um na região 

do olecrano esquerdo e outro no direito e um na patela esquerda e outro na direita, 

conforme indicado por FREGIN (1982), (Figura 1).  

 Os registros do ECG foram avaliados considerando a duração em 

milissegundo (mseg), a amplitude em milivolt (mV) e a morfologia usando-se a 

derivação DII como padrão. As mensurações foram realizadas como ilustrado na 

figura 2. 

Utilizou o delineamento inteiramente casualizado em que os grupos 

considerando as faixas etárias dos animais (BANZATO & KRONKA, 2006). A análise 
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estatística consistiu no teste de normalidade dos resíduos das variáveis por meio do 

teste de Shapiro-Wilk, sendo que, para as que apresentaram distribuição normal dos 

resíduos foi utilizada a análise de variância e o teste de Tukey para a comparação 

de médias Para as demais foi aplicado o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. A 

significância nominal adotada para toda a análise estatística foi de 5% e os 

procedimentos de são descritos em ARANGO (2009). Também foram construídos 

intervalos de confiança para a média, com 95% de confiança com a finalidade de 

estimar estatisticamente a média populacional dos atributos na condição do estudo.  

As análises foram feitas utilizado o programa computacional Bioestat 5.0 (SISVAR & 

FERREIRA, 2000; AYRES et al., 2007). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A frequência cardíaca média dos 78 equinos deste trabalho foi de 

46,82±13,74 bpm, o que se encontra dentro dos parâmetros de normalidade descrita 

por FREGIN (1992) e BERTONE (1999) de 26 a 50bpm e HILWIG (1977) de 22 a 

50bpm e dentro dos parâmetros de normalidade estabelecidos por YOUNG (2003). 

FREGIN (1982) com equinos de corrida (Thoroughbred e Standart bred) encontrou 

uma média ligeiramente inferior (35,46bpm) verificada neste estudo. Não sendo 

verificado, neste estudo, diferença significativa entre os animais dos diferentes 

grupos, o que difere dos resultados obtidos por FERNANDES et al. (2004) com 

equinos Puro Sangue Inglês, onde a frequência cardíaca diminuiu entre as desiguais 

faixas etárias, com diferença entre potros até um ano idade e os de sobreanos, mas 

não entre os de sobreanos e as éguas prenhes.  

A frequência cardíaca apresenta diminuição em relação à idade 

(FERNANDES et al. 2004), sendo mais alta em potros, provavelmente devido a 
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pouca interação com os tratadores e veterinários. Todavia os animais do RPMont se 

encontravam familiarizados com o manejo diário, o que não deve ter ocasionado 

estresse durante a realização dos exames eletrocardiográficos, justificando a 

frequência cardíaca dos jovens ser semelhante a dos animais adultos. 

Os resultados da análise de variância indicam que não houve diferença 

significativa entre os grupos para as variáveis P, PR, QRS, Ampl P+. Das demais, 

somente a Ampl T+ apresentou diferença significativa entre G2 e G3 e também entre 

G3 e G4 quando realizada a análise não paramétrica (Kruskal – Wallis).  

Em todas as variáveis não houve diferença significativa entre os grupos, 

pode-se montar intervalos de confiança gerais para cada variável com a finalidade 

de estimar a média de cada atributo para as condições do estudo (Tabela 1). O 

aumento na amplitude das ondas T+ se deveu, possivelmente, ao aumento da 

estatura corporal dos animais de todos os grupos. Fato também foi verificado por 

FERNANDES et al. (2004) e AYALA et al. (2000). Observações que pode ser 

explicado devido à onda T ser uma representação da repolarização atrial (MARR, 

2010), sendo que um átrio maior provavelmente deverá produzir uma onda T maior. 

Resultados que não oferece risco a saúde dos animais FERNANDES et al. (2004) e 

AYALA et al. (2000). 

A duração da onda P em todos os grupos foi semelhante à observada por 

YONEZAWA et al. (2009) em cavalos árabes em repouso. Já FERNANDES et al. 

(2004) notaram valores expressivamente menores para sua duração. A onda P é a 

representação da despolarização atrial, sendo que em cães seu aumento pode ser 

causado pelo alargamento atrial (TILLEY & GOODWIN, 2002). Em equinos, sua 

duração pode variar e apresentar um formato de “M” (Figura 3), uma vez que devido 

ao tamanho do coração os átrios podem contrair em momentos ligeiramente 
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diferentes (SMITH, 2008). O traçado da onda P apresentou morfologia bífida na 

maioria dos animais deste estudo (Figura 3). A morfologia da onda P bífida (+/+) 

observada na maioria dos equinos em repouso é um achado normal no 

eletrocardiograma do Puro Sangue Inglês, American Trotter (FREGIN, 1982), Puro 

Sangue Árabe (YONEZAWA et al. 2007), Mangalarga (VICENZI et al. 2000) e nos 

da raça Sela Espanhola (AYALA et al. 2000), podendo ser dividida em dois 

componentes (PI) e (PII).  

Bloqueio AV, fibrilação atrial e marca-passo migratório não foram observados 

nos animais estudados, divergindo dos relatos de FREGIN (1982) onde 15% dos 

puros sangues de corrida apresentaram bloqueio atrioventricular e puro-sangue de 

trote e 30% de ambas as raças apresentaram marca-passo atrial migratório. Neste 

estudo não foram notadas arritmias normalmente encontradas em equinos como a 

bradicardia sinusal (YOUNG, 2003), taquicardia sinusal (VERHEYEN, 2010), arritmia 

sinusal (VERHEYEN, 2010), bloqueio sinusal e sinus arrest (VERHEYEN, 2010), 

contração atrial prematura (TILLEY & GOODWIN, 2002), taquicardia atrial 

(VERHEYEN et al., 2010), fibrilação atrial (VERHEYEN et al., 2010), (HINCHCLIFF 

et al. 2004; VERHEYEN et al., 2010), bloqueio AV de primeiro e segundo grau 

(VERHEYEN et al., 2010), bloqueio AV de terceiro grau (VERHEYEN et al., 2010), 

contrações ventriculares prematuras (VERHEYEN et al., 2010), taquicardias 

ventriculares cuidadosamente (VERHEYEN et al., 2010), assim como batimento de 

escape ventricular (VERHEYEN et al., 2010), sístoles ventriculares e 

supraventriculares prematuras (HINCHCLIFF et al., 2004) e fibrilação ventricular 

(VERHEYEN et al., 2010). Neste trabalho, a ausência destas arritmias nos equinos 

em repouso do regimento de polícia montada do Estado do Espírito Santo, não 

exclui a possibilidades de serem notadas durante o exercício físico. 
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Ao considerar as afirmações de ILLERA (1987) e STEWART (1981), que o 

ECG pode ser usado para avaliar o desempenho atlético e acompanhar a evolução 

dos treinamentos físicos, o presente trabalho demonstrou que os animais do 

RPMont encontram-se saudáveis e sem de arritmias, Assim como não deve existir 

excesso de atividade física durante o a atividade de policiamento montado. 

 

CONCLUSÕES 

Os equinos do regimento da polícia montada do Estado do Espírito Santo não 

apresentam arritmias quando submetidos à eletrocardiografia durante o repouso, 

sendo o ritmo sinusal o mais comum. A diferença na amplitude da onda R, amplitude 

da onda T+ e T- encontram-se relacionadas com o passar da idade dos animais. 
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Tabela 1. Média e desvio-padrão da frequência cardíaca, duração de P, amplitude 

de P bífida, intervalo PR, duração do QRS, intervalo QT, duração de T, amplitude de 

P+, amplitude de R, amplitude de T+ e amplitude de T- dos equinos do RPMont. 

 

Variável 
Média ± Desvio 
Padrão 

FC (bpm)(1) 46,82±13,74 

P (mseg)(2) 113,87±25,89 

Ampl. P bífida (mV)(3) 22,86±26,82 

PR (mseg) 267,10±62,51 

QRS (mseg) 111,72±26,48 

QT (mseg) 471±74,56 

T (mseg) 158,03±91,40 

Ampl P+ (mV) 0,24±0,05 

Ampl R (mV) 0,60±0,46 

Ampl T+ (mV) 0,38±0,29 

Ampl T- (mV) 0,09±0,16 

(1) bpm: batimentos por minuto; (2) mseg: milissegundos;  
(2) (3) mV: milivolts 
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Figura 1. Locais das aplicações dos eletrodos na pele dos equinos nas regiões do 

olecrano esquerdo (A) e patela esquerda (B), olegrano direito (C) e patela direita (D), 

(FREGIN, 1982). 
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Figura 2. Tela do ECGPC. Verificar o traçado eletrocardiográfico normal e as 

medidas dos segmentos do complexo P-QRS-T. Derivação DII, velocidade 50 mm/s, 

sensibilidade N.  
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Figura 3. Onda P bífida (+/+) em formato de "M" (seta) em equino do grupo 1, macho 

de quatro anos de idade. 
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3. CONCLUSÕES GERAIS 

 

 Os equinos do regimento da polícia montada do Estado do Espírito Santo não 

apresentam arritmias quando submetidos à eletrocardiografia durante o repouso, 

sendo o ritmo sinusal o mais comum. 

 Com o passar da idade dos animais ocorre diferença na amplitude da onda R 

e da onda T+. 
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5. ANEXOS 

 

5.1. Resultados do teste de normalidade dos resíduos – Shapiro-Wilk 

 

FC 

Shapiro-Wilk W=.88782, p=.00000  Não normal 

P 

Shapiro-Wilk W=.98058, p=.27984  Normal 

Ampl. P bi 

Shapiro-Wilk W=.78462, p=.00000  Não Normal 

PR 

Shapiro-Wilk W=.98614, p=.56151  normal 

QRS 

Shapiro-Wilk W=.98692, p=.61100  Normal 

QT 

Shapiro-Wilk W=.85349, p=.00000  Não 

T 

Shapiro-Wilk W=.83010, p=.00000   Não 

Ampl. P+ 

Shapiro-Wilk W=.98364, p=.41735  Normal 

Amp. R 

Shapiro-Wilk W=.96263, p=.02193  Não 

Ampl. T+ 

Shapiro-Wilk W=.92657, p=.00024  Não 

Ampl T- 

Shapiro-Wilk W=.75128, p=.00000   Não 
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5.2. Análise de variância para P, PR, QRS, Ampl P+ 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Variável analisada: P 

 

 Opção de transformação: Variável sem transformação ( Y ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                     TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPOS                  4        1094.542776        273.635694      0.395 0.8114 

erro                   73       50528.175173        692.166783 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido        77       51622.717949 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV  (%) =              23.10 

Média geral:        113.8717949      Número de observações:           78 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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5.3. Teste Tukey para a FV GRUPOS 

 

DMS: 30.5411942511471  NMS: 0.05 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Média harmonica do número de repetições (r): 11.6182828906733 

Erro padrão: 7.71852657040204 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tratamentos                             Médias      Resultados do teste  

-------------------------------------------------------------------------------- 

2                                    108.333333 a1  

5                                    112.184211 a1  

1                                    114.272727 a1  

4                                    116.777778 a1  

3                                    121.454545 a1  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Variável analisada: PR 

 

 Opção de transformação: Variável sem transformação ( Y ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                     TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPOS                  4       15234.140678       3808.535170      0.973 0.4276 

erro                   73      285697.038809       3913.658066 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido        77      300931.179487 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV  (%) =              23.42 

Média geral:        267.1025641      Número de observações:           78 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

   Teste Tukey para a FV GRUPOS 

-------------------------------------------------------------------------------- 

DMS: 72.6226475790139  NMS: 0.05 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Média harmonica do número de repetições (r): 11.6182828906733 

Erro padrão: 18.3535663452489 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tratamentos                             Médias      Resultados do teste  

-------------------------------------------------------------------------------- 

5                                    258.684211 a1  

3                                    262.454545 a1  

1                                    265.363636 a1  

2                                    274.222222 a1  

4                                    303.333333 a1  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Variável analisada: QRS 

 

 Opção de transformação: Variável sem transformação ( Y ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                     TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPOS                  4        4449.947982       1112.486995      1.638 0.1739 

erro                   73       49577.846890        679.148588 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido        77       54027.794872 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV  (%) =              23.33 

Média geral:        111.7179487      Número de observações:           78 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

   Teste Tukey para a FV GRUPOS 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DMS: 30.2526232703649  NMS: 0.05 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Média harmonica do número de repetições (r): 11.6182828906733 

Erro padrão: 7.64559743854495 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tratamentos                             Médias      Resultados do teste  

-------------------------------------------------------------------------------- 

4                                    102.333333 a1  

3                                    102.545455 a1  

1                                    102.909091 a1  

2                                    113.666667 a1  

5                                    118.684211 a1  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Variável analisada: AMPL._P+ 

 

 Opção de transformação: Variável sem transformação ( Y ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                     TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPOS                  4           0.003770          0.000943      0.284 0.8873 

erro                   73           0.242009          0.003315 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido        77           0.245779 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV  (%) =              23.94 

Média geral:          0.2405128      Número de observações:           78 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

   Teste Tukey para a FV GRUPOS 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DMS: 0.0668398333593981  NMS: 0.05 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Média harmonica do número de repetições (r): 11.6182828906733 

Erro padrão: 0.0168921040056049 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tratamentos                             Médias      Resultados do teste  

-------------------------------------------------------------------------------- 

4                                      0.227778 a1  

1                                      0.235455 a1  

2                                      0.237778 a1  

5                                      0.241842 a1  

3                                      0.253636 a1  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5.4. Análise não paramétrica para demais variáveis (Kruskal – Wallis) 

 

FC 

 Resultados 

H = 2.5502 

Graus de liberdade = 4 

(p) Kruskal-Wallis = 0.6357  

 

Ampl P bíf. 

 Resultados 

H = 0.6262 

Graus de liberdade = 4 

(p) Kruskal-Wallis = 0.9601 
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QT 

 Resultados 

H = 0.4828 

Graus de liberdade = 4 

(p) Kruskal-Wallis = 0.9752 

 

T 

 Resultados 

H = 1.8211 

Graus de liberdade = 4 

(p) Kruskal-Wallis = 0.7686 

 

Ampl R 

 Resultados 

H = 6.7106 

Graus de liberdade = 4 

(p) Kruskal-Wallis = 0.1520 

 

Ampl T+ 

 Resultados -  2 - 

H = 11.0573  

Graus de liberdade = 4  

(p) Kruskal-Wallis = 0.0259  

R 1 (posto médio) = 32.1364  

R 2 (posto médio) = 52.0000  

R 3 (posto médio) = 24.4545  

R 4 (posto médio) = 33.8889  

R 5 (posto médio) = 44.3553  

Comparações Student-
Newman-Keuls 

Dif. Postos p-valor 

Grupos (1 e 2) = 19.8636 0.0511 

Grupos (1 e 3) = 7.6818 0.4266 

Grupos (1 e 4) = 1.7525 0.8634 

Grupos (1 e 5) = 12.2189 0.1153 

Grupos ( 2 e 3) = 27.5455 0.0068 

Grupos (2 e 4) = 18.1111 0.0900 
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Grupos (2 e 5) = 7.6447 0.3628 

Grupos (3 e 4) = 9.4343 0.3543 

Grupos (3 e 5) = 19.9007 0.0103 

Grupos (4 e 5) = 10.4664 0.2128 

 

Ampl T- 

 Resultados 

H = 4.9533 

Graus de liberdade = 4 

(p) Kruskal-Wallis = 0.2921 

 

Resultado: Somente a Ampl T+ apresentou diferença significativa entre G2 e G3 e 

também entre G3 e G4. 
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Tabela 2. Valores individuais das variáveis obtidas no estudo. 

Animal Grupos FC P 
Ampl. P 
bífida 

PR QRS QT T 
Ampl. 

P+ 
Amp. R 

Ampl. 
T+ 

Ampl. T- 

3 1 49 73 0 193 83 407 70 0,23 0,37 0,16 0 

5 1 34 110 40 283 137 493 80 0,23 0,52 0,34 0 

7 1 55 93 0 273 73 453 87 0,27 0,34 0,29 0 

11 1 45 100 0 233 123 437 103 0,27 0,3 0,45 0 

38 1 60 97 0 207 83 423 107 0,35 0,31 0,16 0,12 

46 1 40 107 0 220 93 523 207 0,2 0 0,12 0,14 

47 1 36 127 47 310 147 527 210 0,23 0,54 0,21 0,42 

64 1 50 143 57 307 123 433 90 0,2 0 0,61 0 

73 1 35 123 60 270 77 893 697 0,2 0,3 0,24 0,54 

75 1 39 157 0 290 93 483 340 0,26 0 0,25 0,27 

91 1 40 127 67 333 100 480 243 0,15 0,55 0,19 0,2 

23 2 45 97 0 260 93 447 167 0,21 0,84 0,16 0,12 

31 2 68 100 0 180 120 437 147 0,3 0,53 0,76 0 

44 2 78 70 0 193 113 410 63 0,15 0,5 0,12 0 

65 2 45 117 0 290 150 460 200 0,25 0,18 0,79 0 

66 2 39 137 50 287 130 447 147 0,24 0,77 0,38 0 

67 2 47 107 0 327 120 497 180 0,34 0,55 0,64 0 

80 2 34 87 0 287 103 500 143 0,19 0 0,91 0 

81 2 36 133 53 297 107 503 130 0,21 1,05 0,59 0 

83 2 36 127 50 347 87 447 223 0,25 1,25 0,44 0,1 

24 3 44 160 53 340 117 490 110 0,26 0,26 0,3 0 

27 3 35 110 0 297 127 693 290 0,19 1,4 0 0,25 

34 3 53 63 0 207 113 523 167 0,26 0,45 0,34 0 

51 3 44 170 50 323 107 443 220 0,3 1,21 0,08 0,16 

57 3 39 140 0 293 133 587 163 0,2 0,75 0,12 0,11 
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60 3 67 110 0 193 97 407 190 0,36 0,61 0 0,59 

61 3 54 123 60 230 87 457 127 0,32 0,28 0,11 0 

63 3 47 120 0 247 53 380 40 0,23 0,62 0,08 0 

82 3 35 117 43 327 100 500 340 0,25 0,52 0,16 0,7 

84 3 68 140 57 217 117 387 110 0,27 1,26 0,54 0 

85 3 73 83 0 213 77 413 127 0,15 0,5 0,61 0 

9 4 34 130 0 283 127 500 80 0,29 0,35 0,21 0 

13 4 32 117 57 420 87 487 123 0,27 0,55 0,16 0,13 

14 4 60 107 43 173 107 353 117 0,23 0 0,89 0 

16 4 67 117 0 237 107 417 113 0,23 0,93 0 0,34 

17 4 43 120 50 290 103 447 127 0,27 0,56 1,12 0 

33 4 30 140 0 437 103 517 167 0,2 0,78 0,17 0,08 

43 4 38 137 60 287 117 473 270 0,16 1,17 0 0,38 

86 4 37 103 37 403 93 457 80 0,2 0,55 0,18 0 

87 4 45 80 0 200 77 473 153 0,2 0,48 0,52 0 

1 5 33 130 0 293 97 480 147 0,25 0,73 0,38 0,16 

2 5 57 160 0 277 143 477 97 0,32 0,27 0,33 0 

6 5 41 137 40 300 97 420 100 0,25 0,09 0,37 0 

8 5 44 80 0 203 103 453 180 0,16 0,66 0,88 0 

10 5 38 117 50 317 107 430 103 0,21 1,32 0,84 0 

18 5 34 150 77 297 120 523 117 0,17 0,22 0,6 0 

19 5 33 140 63 383 177 527 123 0,29 1,64 0,45 0 

20 5 33 137 40 223 147 477 97 0,21 1,42 0,08 0,23 

21 5 32 153 67 367 100 467 113 0,2 0,76 0 0,1 

22 5 74 93 0 220 137 343 70 0,33 1,04 0 0,12 

26 5 40 107 0 263 110 470 140 0,27 0 0,45 0 

28 5 46 73 0 197 133 497 130 0,2 0,58 0,48 0 

29 5 37 110 43 267 100 517 153 0,22 1,25 1,11 0 

30 5 54 100 0 197 93 500 87 0,23 1,2 0,53 0 
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32 5 36 80 0 223 70 573 147 0,32 0 0,46 0 

35 5 57 83 0 200 113 467 200 0,2 0,43 0,72 0 

39 5 40 127 53 290 160 507 200 0,2 0,94 0,24 0,2 

40 5 61 97 0 213 140 447 133 0,24 0,73 0,38 0 

41 5 32 147 60 320 103 547 123 0,26 0 0,31 0 

42 5 40 130 0 237 117 460 123 0,36 0 0,39 0 

45 5 32 137 50 320 137 507 0,48 0,27 1,04 0,48 0 

48 5 43 93 0 180 103 483 113 0,12 0,7 0,38 0 

50 5 83 57 0 123 120 390 193 0,23 0 1,45 0 

52 5 37 100 50 270 107 540 293 0,19 0,48 0 0,76 

54 5 42 123 43 300 123 480 193 0,23 0,62 0,55 0 

55 5 44 140 53 247 57 443 100 0,34 0 0,32 0 

56 5 77 127 47 257 103 500 223 0,27 0 0,3 0 

62 5 57 97 0 197 127 400 210 0,25 0,06 0,12 0,12 

68 5 65 97 0 210 173 413 173 0,34 1,27 0,38 0 

71 5 37 137 53 347 140 513 303 0,27 0 1,07 0 

79 5 60 120 0 193 167 450 77 0,32 2,1 0,34 0 

89 5 51 110 0 293 133 417 187 0,27 0,65 0,6 0 

69 5 91 70 0 170 150 310 90 0,18 0,33 0,23 0 

36 5 55 77 0 210 113 433 133 0,21 1,15 0,19 0 

58 5 37 97 0 293 83 537 290 0,32 1,18 0,16 0,33 

70 5 38 127 60 367 157 463 190 0,19 0,87 0,28 0,12 

72 5 39 143 0 303 103 440 97 0,18 0,98 0,27 0 

88 5 46 60 0 263 47 407 130 0,12 0,2 0,66 0 
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