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RESUMO 

As enzimas Aspartato Aminotransferase, Creatinoquinase e 
Lactato Desidrogenase são sinalizadoras auxiliares de lesão 
muscular em equinos, mas que devem sempre vir associadas a 
um exame físico prévio, a fim de se estabelecer de maneira mais 
precisa a causa e a intensidade da lesão. Apesar do 
conhecimento sobre a meia vida destas enzimas na circulação, 
ainda são duvidosas as informações a respeito da atividade das 
mesmas em diversas categorias de animais, submetidos á 
diferentes tipos e graus de exercícios. Portanto, o objetivo deste 
trabalho foi determinar a atividade sérica das enzimas 
Aspartato Aminotransferase, Creatinoquinase e Lactato 
Desidrogenase em equinos puxadores de carroça e que 
transportam pesos de diferentes de cargas. Foram utilizados 16 
equinos machos, sem raça definida, divididos entre os seguintes 
grupos experimentais: Grupo 1 (G1) – animais que não realizam 
exercícios físicos, Grupo 2a (G2a) – animais puxadores de 
carroça, com peso de carga de até 150 kg e Grupo 2b (G2b) – 
animais puxadores de carroça, com peso de carga entre 150 e 
300 kg. Realizou-se a colheita das amostras de sangue em tubo 
sem anticoagulante, que foram centrifugadas e submetidas á 
análise bioquímica das enzimas AST; LDH e CK, através de kits 
cinéticos. Houve diferença estatística nos valores de AST, CK e 
LDH entre os grupos experimentais. Baseando-se nos 
resultados pôde-se concluir que as enzimas musculares se 
comportam de maneiras diferentes frente á intensidades 
diferentes de exercício. 
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1. INTRODUÇÃO 

O estudo das atividades enzimáticas para o diagnóstico de lesões musculares em equinos 

possui grande valia clínica, pois, através dele pode-se determinar a intensidade de lesões 

em animais submetidos a exercícios físicos, já que os sinais clínicos apresentados nas 

diferentes enfermidades musculares são semelhantes e inespecíficos. Para tanto, é 

necessário um conhecimento prévio sobre a atuação destas enzimas no organismo, a fim 

de que seja possível estabelecer uma adequada interpretação (BALARIN et al., 2005).  

Em uma lesão muscular, ocorre o extravasamento das enzimas e da mioglobina, 

que antes eram armazenadas nos músculos, promovendo aumento da excreção renal 

destas (THRAL, 2006). 

As enzimas musculares mais estudadas, quando se deseja avaliar a intensidade 

de uma lesão em equinos, são a Creatinoquinase (CK), Aspartato Aminotransferase (AST) 

e Lactado Desidrogenase (LDH). A atividade das enzimas pode variar de acordo com o 

tipo de exercício, idade, raça e período de adaptação dos animais, devendo estes fatores 

serem levados em consideração no momento de se diagnosticar a lesão muscular (DA 

CAS et al., 2000; DA CAS et al., 2001; RIBEIRO et al., 2004; BALARIN et al., 2005; 

CAMARA; SILVA et al., 2007). 

A CK está presente nos músculos esquelético, cardíaco e liso, sendo denominada 

enzima de extravasamento, por ser liberada das células musculares em caso de lesão das 

mesmas. A atividade da CK atinge seu valor máximo 6 a 12 horas após a lesão muscular 

aguda, com os valores retornando ao normal de 24 a 48 horas após a ocorrência e 

recuperação da lesão. Em equinos, a meia vida desta enzima gira em torno de 2 horas 

(THRAL, 2006). A CK tem um aumento de sua atividade em períodos relativamente 

curtos e sob exercícios intensos, conforme foi demonstrado por Balarin et al. (2005). Os 

autores concluíram também que a atividade desta enzima apresenta redução significativa 

com o passar do tempo, diminuindo consideravelmente após um período de treinamento 

de 12 meses. 

A enzima AST é encontrada nos hepatócitos, células musculares esqueléticas e 

cardíacas. No caso de lesão muscular, o aumento da AST ocorre de maneira mais lenta 

quando comparada á CK, com os valores máximos desta enzima sendo encontrados no 

sangue 24 a 36 horas após a ocorrência da lesão e a meia vida desta enzima nos equinos é 

de aproximadamente 50 horas (THRAL, 2006). No trabalho de Balarin et al. (2005), os 

autores verificaram que a atividade sérica da AST aumentou significativamente em 

equinos submetidos ao treinamento físico por um período de 12 meses, porém, não foram 
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observadas diferenças quando a intensidade do exercício foi aumentada, concluindo que 

esta enzima possui sua atividade aumentada em longo prazo. 

A LDH é uma enzima considerada inespecífica, por ser encontrada em muitas 

células do organismo, não tendo valor diagnóstico quando mensurada isoladamente 

(THRAL, 2006). 

Camara e Silva et al., (2007) avaliaram a atividade sérica das enzimas CK, AST e 

LDH em equinos submetidos á categorias diferentes de atividade, sendo o Grupo 1 

composto por animais competidores de vaquejada, o Grupo 2, por animais que não 

realizavam exercício e Grupo 3, por animais de carroça, que trabalhavam em média 10 

horas/dia. A enzima CK teve sua maior atividade nos animais do Grupo 3, enquanto que 

os valores de AST foram maiores nos grupos 1 e 3 e não foram observadas diferenças nos 

valores de LDH nos grupos estudados. 

Animais que são submetidos a provas de longa distância, como enduros, 

apresentam alterações nas atividades das enzimas musculares, que se comportam de 

maneiras diferentes quando são comparadas á outras enzimas, o que realça inda mais a 

importância de se determinar a atividade de um grupo de enzimas, quando o objetivo é 

identificar lesões musculares (TEIXEIRA-NETO et al., 2008). 

No município de Leme, aproximadamente 500 equinos, machos e fêmeas, são 

utilizados por carroceiros, atuando na coleta de lixo e de materiais recicláveis. Estes 

animais percorrem muitas distâncias, numa jornada mínima diária de trabalho de oito 

horas, o que pode comprometer consideravelmente o desempenho e a condição muscular 

a médio e longo prazo, principalmente se o peso da carga transportada não for ideal para 

a capacidade física do animal. Portanto, nenhum trabalho foi realizado até o momento, 

para verificar se a lesão muscular está presente neste grupo de animais, assim como 

determinar a capacidade máxima de carga que estes podem transportar, a fim de se evitar 

danos musculares maiores, comprometendo a sanidade e o bem-estar dos animais. 

2. OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho foi verificar a atividade sérica das enzimas musculares 

AST, CK e LDH, em equinos puxadores de carroça, que são submetidos a esforços físicos 

intensos, assim como comparar a intensidade da atividade enzimática com o peso da 

carga transportada por estes animais. Os animais utilizados participaram do Projeto 

Carroceiro, realizado no Centro Universitário Anhanguera – unidade de Leme.  
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3. METODOLOGIA 

Foram utilizados 16 equinos machos castrados e adultos, sem distinção de raça, 

provenientes dos carroceiros e de Haras localizados no município de Leme. Os animais 

foram submetidos ao exame físico, segundo os procedimentos descritos por Speirs (1999), 

excluindo da pesquisa os animais que apresentaram qualquer alteração orgânica 

detectada durante a realização deste exame.  

Foram estabelecidas duas categorias de animais, sendo o Grupo 1 (G1) composto 

por equinos destinados a passeio (n=5), que não eram submetidos a esforços físicos 

intensos (Controle) e o Grupo 2 (G2) composto por equinos puxadores de carroça. Os 

animais do Grupo 1 eram provenientes de Haras localizados no Município de Leme, cujas 

principais funções eram a reprodução e o passeio. Os animais do Grupo 2 eram animais 

puxadores de carroça, que foram selecionados durante o atendimento realizado no 

Hospital Veterinário, no “Projeto Carroceiro”. Dentro do Grupo 2, os animais foram 

selecionados de acordo com o peso de carga transportada, a seguir: G2a (n=6) – animais 

que transportam carga reciclável ou comum, com até 150 kg de peso; G2b (n=5) – animais 

que transportam carga reciclável ou comum, com peso entre 150 a 300 kg. Os animais que 

transportavam mais do que 300 kg, possuíam maiores chances de apresentar lesões 

musculares, em virtude do peso da carga encontrar-se acima da capacidade física dos 

mesmos, que em média é estimada em 300 kg e não foram selecionados para a pesquisa. 

Após a seleção dos animais e formação dos grupos experimentais, as amostras de 

sangue foram colhidas, uma vez por semana, sempre no período da manhã (T0) e da tarde 

(T1), em horários determinados e rigorosamente cumpridos. No caso dos animais do 

Grupo G2, as colheitas refletiram os períodos pré e pós-exercício. Nos animais do Grupo 

G1, as amostras foram colhidas no ambiente natural dos animais e nos animais do Grupo 

2, as colheitas foram realizadas num ponto estratégico de encontro dos carroceiros e/ou 

no Hospital Veterinário, durante o atendimento destes no “Projeto Carroceiro”.  

4. DESENVOLVIMENTO  

Os animais foram submetidos ao exame físico, nos períodos da manhã e tarde, a fim de se 

obter os parâmetros antes e após o exercício. Foram obtidas informações sobre a 

frequência cardíaca, frequência respiratória, frequência cecal e temperatura corpórea, 

além da verificação da coloração de mucosas aparentes, linfonodos, sudorese presente ou 

ausente, claudicações, sinais de dor ou outras alterações que indicaram uma lesão 

muscular. As informações foram colocadas em uma ficha de exame clínico (Quadro 1). 
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Após a realização do exame físico, as amostras de sangue foram colhidas, por 

punção da veia jugular externa, em tubos á vácuo e sem anticoagulante (Figura 1). As 

amostras foram encaminhadas ao laboratório sob refrigeração, onde foram centrifugadas 

a 2.500 rpm, durante 10 minutos, e o soro obtido foi armazenado em microtubos plásticos 

com capacidade de 1,5 mL, que posteriormente foram utilizados para a determinação da 

atividade das enzimas AST, CK e LDH. 

A atividade das enzimas AST, CK e LDH foi determinada através da utilização 

de kits cinéticos UV (AST/Liquiform - Labtest®; CK-NAK/Liquiform - Labtest® e 

LDH/Liquiform - Labtest®, respectivamente), e a leitura foi realizada em aparelho 

analisador bioquímico semi-automático (Figura 2). 

Além das etapas do exame físico e processamentos laboratoriais, foi 

confeccionado também um questionário, que foi aplicado aos proprietários dos animais 

utilizados na pesquisa, no caso aqui citam-se os equinos puxadores de carroça, que foram 

submetidos a esforço físico intenso, e o grupo de equinos que foram utilizados como 

grupo controle ou seja, animais que eram destinados apenas a passeio ou reprodução, não 

sendo submetidos a esforços físicos intensos (Quadro 1). 

A estatística foi realizada e as médias foram comparadas pelo teste Tukey, 

utilizando o sistema SAS Institute (2001).  
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Quadro 1 – Ficha de avaliação clínica dos animais utilizados no projeto. 
 
FICHA DE AVALIAÇÃO - PIC 

 
Grupo: (   ) G1 (   ) G2a (   ) G2b 

 
Tempo da colheita: (   ) T0 (   ) T1 

 
Nome do animal: 

 
Idade: 

 
Raça: 

 
Sexo: 

 
Peso da carga: 

 
Tipo de carga: 

 
Carga horária de trabalho do animal: 

 
 
EXAME FÍSICO 

 
Frequência cardíaca: 

 
Frequência respiratória: 

 
Temperatura: 

 
Mucosa: 

 
TPC: 

 
Movimento cecal: 

 
Sudorese: (   ) presente  (   ) ausente 

 
Claudicação: (   ) presente (   ) ausente 

 
Dor: (   ) presente (   ) ausente 

 

 

 
Figura 1 – Coleta de material para determinação da atividade enzimática de AST, LDH e CK. 
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Figura 2 – Analisador bioquímico semi-automático utilizado para a  

determinação da atividade enzimática sérica. 

5. RESULTADOS  

Para a determinação das enzimas AST, LDH e CK, foram utilizados kits cinéticos, sendo 

que quantidades determinadas de reagentes, especificados de acordo com o fabricante 

foram acondicionados em tubos de vidro limpos. O aparelho utilizado para a mensuração 

da atividade enzimática foi um analisador bioquímico semi-automático. Os valores séricos 

das atividades enzimáticas de AST, LDH e CK estão representados nas Tabelas 1, 2 e 3, 

respectivamente.  

Com relação á atividade da enzima AST, houve diferença estatística entre os 

grupos G1 e G2a, nos T0 e T1, respectivamente. Não houve diferença entre a atividade 

sérica desta enzima quando se comparou os tempos. Os valores de AST foram superiores 

aos encontrados por Balarin et al. (2005) e semelhantes aos encontrados por Da Cas et al. 

(2000).  

Apesar dos valores obtidos em todos os grupos estarem dentro do valor 

considerado fisiológico para a espécie (RADOSTITS et al., 2002), os valores mais altos 

encontrados nos animais do grupo G2a pode ser atribuído ao fato destes animais 

apresentarem lesão muscular aguda e não estarem ainda adaptados ao exercício. Em casos 

crônicos e em animais submetidos a exercícios intensos, há uma produção exacerbada de 

radicais livres, que promovem lesão na membrana muscular, ocasionando uma 

diminuição da atividade enzimática (TEIXEIRA-NETO et al., 2008), o que poderia 

esclarecer os valores de AST nos animais do grupo G2b estarem próximos aos do grupo 
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controle. Além disso, animais adaptados ao exercício possuem atividade enzimática 

estável (DA CAS et al., 2000). 

A atividade da enzima LDH não foi diferente entre os grupos experimentais, no 

T0, porém, no T1 a atividade foi estatisticamente diferente entre os animais do grupo G1 e 

G2b, respectivamente. Os valores obtidos para a enzima LDH diferiu dos resultados 

encontrados por Teixeira-Neto et al. (2008) e estão acima dos valores considerados 

normais para a espécie, nos animais do grupo G2a e G2b.  

A enzima CK teve sua atividade maior nos animais do grupo G1, em ambos os 

tempos estudados, sendo que quando comparou-se os tempos, a atividade enzimática foi 

maior no T1, neste mesmo grupo. Os valores obtidos nos grupos G1 e G2a estão acima dos 

valores considerados de referência.  

A enzima CK, além de mensurar a atividade muscular, possui isoenzimas 

localizadas em musculatura esquelética, cardíaca e lisa, e pode estar aumentada em 

animais que recebem dieta rica em concentrado, em comparação a animais que se 

alimentam com dietas de outro tipo (THOMASSIAN, 2005), fato que poderia elucidar o 

aumento da atividade desta enzima nos animais do grupo controle, já que os mesmos 

eram suplementados com ração comercial, ao passo que os cavalos puxadores de carroça 

se alimentam quase que exclusivamente de forragens. O valor maior observado no T1, 

quando comparado ao T0 deveu-se provavelmente ao fato de que esta colheita foi 

realizada no período da tarde, após a ingestão de concentrado pelo animal nos períodos 

que antecederam a colheita. 

Foi observado ainda um menor valor da atividade da CK nos animais do grupo 

G2b, estando dentro dos valores de normalidade para a espécie equina, o que poderia ser 

justificado pela adaptação destes animais ao exercício físico intenso, ou ainda pelo fato 

desta enzima possuir rápida liberação para a circulação, alcançando o pico máximo seis 

horas após a lesão e não sendo detectado nos animais pertencentes a este grupo 

experimental. 
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Tabela 1 – Valores médios e desvios padrão de AST (UI/L), em equinos  
submetidos a intensidades diferentes de exercícios. 

Grupos T0 T1 Significância 

G1 213,40 
±53,73Ba 

216,80 
±43,77Ba p>0,545 

G2a 318,0 
±49,76Aa 

351,50 
±34,5Aa p>0,121 

G2b 239,40 
±59,81ABa 

273,40 
±78,23ABa p>0,333 

Significância P<0,017 p<0,004  
Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferenças estatísticas entre si. 

Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferenças estatísticas entre si. 

 

Tabela 2 – Valores médios e desvios padrão de LDH (UI/L), em equinos  
submetidos a intensidades diferentes de exercícios. 

Grupos T0 T1 Significância 

G1 251,4 
±39,9Aa 

237,6 
±49,7Ba p>0,233 

G2a 896,8 
±314,1Aa 

891,3 
±290,8Ba p>0,782 

G2b 1155,8 
±928,4Aa 

1158,0 
±988,1ABa p>0,968 

Significância p>0,057 p<0,046  
Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferenças estatísticas entre si. 

Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferenças estatísticas entre si. 
 

Tabela 3 – Atividade sérica da enzima CK (UI/L), em equinos 
submetidos a intensidades diferentes de exercícios. 

Grupos T0 T1 Significância 

G1 633,2 
±142,7Ab 

694,6 
±165,9Aa p<0,028 

G2a 523,8 
±157,8Aa 

554,5 
±192,3Aa p>0,163 

G2b 218,0 
±55,3Ba 

227,6 
±51,9Ba p>0,646 

Significância p<0,001 p<0,001  
Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferenças estatísticas entre si. 

Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferenças estatísticas entre si. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Foram determinados os valores das atividades enzimáticas presentes na musculatura, 

assim como interpretados os níveis de intensidade das lesões musculares, provocados 

pelo esforço físico extenuante a que os equinos puxadores de carroça foram submetidos, 

quando do aumento da atividade destas enzimas na circulação sanguínea. Com a 

consolidação dos resultados poderão ser transmitidos aos carroceiros programas de 

conscientização, proporcionando melhoria na qualidade de vida e minimizando a 

presença das lesões musculares.  
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