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Crioterapia digital em equinos: avaliação doppler ultrassonográfica arterial 

Resumo – O uso da crioterapia digital tem sido utilizado como tratamento adjuvante 
nos casos de laminite equina. No entanto, os mecanismos e a real eficácia desse 
tratamento ainda precisam ser avaliados, pois mesmo na medicina humana ainda há 
falta de consenso quanto a sua eficácia. Com base nisso, o objetivo deste estudo foi 
analisar os efeitos da crioterapia sobre a perfusão digital dos equinos. Para tal, foram 
utilizados oito equinos hígidos sem histórico de afecções podais. Realizou-se uma 
avaliação dos efeitos locais e sistêmicos da crioterapia sobre a vascularização da 
artéria digital por Doppler espectral e registro da pressão arterial digital do membro 
torácico esquerdo (tratado) e do membro torácico direito (não tratado). As avaliações 
foram realizadas previamente (basal) em ambos os membros, e posteriormente à 
imersão do membro torácico esquerdo em solução refrigerada (4ºC) por 60 minutos 
ininterruptos, com intervalos de 10 minutos entre as avaliações. A análise multivariada 
mostrou que 37,2% da variação total dos parâmetros arteriais é explicada devido à 
associação entre o diâmetro, a área, o fluxo sistólico e médio (processo 1), 26% da 
variação total é explicada pela associação de pressão sistólica, diastólica e média 
(processo 2), 21% é atribuída à velocidade sistólica e média (processo 3) e 12%, à 
velocidade diastólica (processo 4). Os resultados não obtiveram diferença significativa 
no fator tratamento (p > 0,1) para todos os processos. Também não houve diferença 
significativa no fator temporal (p > 0,1), exceto o processo 3 e 4. Sendo que o 
processo 3 teve diferença significativa no fator interação (p < 0,1), o que não foi obtido 
no processo 4. O processo 3 (p < 0,05) apresentou um comportamento de efeito de 
3°grau, o que aliás não foi visto nenhuma equação que elucidasse o membro não 
tratado. No caso de significância na análise de variância modelo misto (p ≤ 0,1) foi 
realizado o desdobramento dos processos avaliados. Para o desdobramento 
objetivando comparações múltiplas foi utilizado o teste Fisher (p ≤ 0,1) e obteve-se 
diferença significativa no membro tratado entre o T20 – T30, T20 – T40, T30 – T60 e 
T40 – T60 no processo 3 e no processo 4 no T60 em relação T0 – T40.  Para as 
comparações entre os tratamentos utilizou-se o teste-T não paramétrico (p ≤ 0,05) e 
obteve-se diferença significativa no T50 entre os membros. Houve também diferença 
significativa em relação à correlação negativa no coeficiente de Pearson (p ≤ 0,1) 
entre os processo 1 e 3  em relação ao membro tratado, que obteve um coeficiente 
fraco (-0,32) e especificamente no T10, que apresentou um coeficiente moderado (-
0,63). Os resultados sugerem possível ação local da água resfriada, visto que apenas 
o membro tratado, no processo 3, apresentou variações ao longo do tempo. Além do 
mais, devido à alta variabilidade dos processos, é possível inferir que, embora não 
tenha havido diferença entre os processos (p > 0,05), principalmente entre 1 e 2, 
houve significância fisiológica do tratamento. As variações das médias observadas 
para o membro tratado indicaram ativação do sistema simpático. Esta, por sua vez, foi 
a responsável pela redução das variáveis do processo 1 e elevação das pressões do 
processo 2, para o membro tratado. As alterações observadas no membro tratado, 
principalmente em T10, identificado pelo coeficiente de correlação de Pearson, 
sugerem ativação de mecanismos de controle neuronais locais para manter o fluxo 
vascular local. Sugere-se que a ação local da água resfriada sobre microcirculação 
digital pode interferir na hemodinâmica local das artérias digitais palmares. 
 
Palavras-chave: cavalo, Doppler espectral, fluxo arterial, gelo, vascularização. 
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Digital cryotherapy in horses: arterial doppler ultrasonography  
 

Abstract – Cryotherapy has been extensile used as adjuvant treatment in cases of 
equine laminites, despite scientific evidence to sustain its efficacy and lack of 
consensus regarding its efficiency, even on human medicine. Therefore, we assessed 
the effects of cryotherapy over digital perfusion of horses. To that purpose, eight 
healthy adult horses, with no previous history of laminitis, were used. The local and 
systemic effects of cryotherapy were assessed by spectral Doppler ultrasound and 
mean arterial pressure acquisition of the left thoracic limb (treated limb) and right 
thoracic limb (no treated limb). Data was recorded previously (baseline) and at 10-
minute intervals in between evaluations following immersion of the left thoracic limb 
into a cooled solution (4 oC), for 60 minutes. A multivariate analysis was used for 
statistical purposes. Digital artery diameter, area, systolic and mean arterial flow were 
intimately correlated (process 1) and were responsible for 37.2% of the variability 
observed on arterial parameters. Twenty-six percent of the variability were associated 
to the systolic, diastolic and mean systemic arterial pressure (process 2), 21% to 
systolic and mean blood velocity (process 3) and 12% was correspondent to diastolic 
velocity (process 4). No statistical significance was observed for treatment (p > 0.1), 
regarding all processes. There was statistical difference between treated and non-
treated limbs regarding Process 3 at T50 (t-test, p ≤ 0.05). Similarly, regarding treated 
limb, a statistical difference was observed between T20 and T30, T20 and T40, T30 
and T60, and T40 and T60 (Fisher test, p ≤ 0.1). Process 3 showed a 3rd degree 
effect (p < 0.05), which, incidentally, no equation was found to elucidate the untreated 
limb. Furthermore, a discreet (- 0.32) negative product Pearson correlation (p ≤ 0.1) 
was observed between products 1 and 3 (p =0,02) for the treated limb which was more 
pronounced (-0.63) at T10 (p = 0.09). Results suggest local action of the cooled water 
most promptly on the treated limb. Process 3 data on this appendix responded 
differently throughout treatment when compared to the untreated limb. Moreover, 
although there was no difference in between processes (p > 0.05), mainly between 
processes 1 and 2, it is possible to indicate there was physiological implications 
associated to the cryotherapy significant because of the high variability observed for 
the processes. Mean variations observed for the treated limb strongly suggest 
activation of the sympathetic nervous system in response to treatment. Activation of 
the sympathetic nervous system was likely responsible for reduction on variables of 
process 1 and increase in pressure values of process 2 for the treat limb. Response of 
treated limb to treatment throughout time, investigated by Pearson‟s product 
correlation, suggests activation of local neuronal control mechanisms, in order to 
maintain local flow. This response was more significant at T10. It is believed powerful 
protection mechanisms present within the hoof may have been activated and its action 
most likely minimized local and systemic effects of cryotherapy over digital palmar 
artery hemodynamics. It is suggested that the local action of the cooled water on 
digital microcirculation may interfere with the local hemodynamics of the digital palm 
arteries 
 
Keywords: arterial flow, equine, ice, spectral Doppler, vascularization. 
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Figura 7.  Médias ( ̅ ± DPM) dos escores do segundo processo entre os membros 

em relação ao tempo de oito animais, obtidas antes e após crioterapia 

do membro torácico esquerdo em solução resfriada a 4°C por 60 

minutos, com membro contralateral mantido em temperatura ambiente. 
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Figura 8.  Médias ( ̅ ± DPM) dos escores do terceiro processo entre os membros 

em relação ao tempo de oito animais, obtidas antes e após crioterapia 

do membro torácico esquerdo em solução resfriada a 4°C por 60 

minutos, com membro contralateral mantido em temperatura ambiente. 

Médias seguidas por letras minúscula diferem significativamente na 

comparação múltipla dos tempos de cada membro pelo Teste de Fisher 

(p ≤ 0,1) e médias seguidas de letras maiúscula diferentes diferem 

significativamente entre os membros pelo Teste T (p ≤ 0,05). Unesp, 
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Figura 9.   Médias ( ̅± DPM) dos escores do primeiro processo entre os membros 

em relação ao tempo de oito animais, obtidas antes e após crioterapia 

do membro torácico esquerdo em solução resfriada a 4°C por 60 
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minutos, com membro contralateral mantido em temperatura ambiente. 

Médias seguidas por letras minúscula diferem significativamente na 

comparação múltipla dos tempos de cada membro pelo Teste de Fisher 

(p ≤ 0,1). Unesp, Jaboticabal, 2017. ....................................................... 34 
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Capítulo 1 – Considerações Gerais 

1.1 Introdução 

A equinocultura no Brasil compõe a base do chamado Complexo do 

Agronegócio Cavalo, responsável pela geração de milhares empregos diretos e 

indiretos. Uma de suas principais áreas de destaque continua sendo o trabalho 

diário nas atividades agropecuárias, onde milhares de animais são utilizados, 

embora os equídeos estejam conquistando outras áreas, como lazer, esportes e até 

terapia.  

Inúmeras afecções afetam os equinos, porém ao nível de sistema locomotor, 

a laminite figura entre as afecções mais comuns, causando prejuízos significativos 

na indústria equestre. Apesar de ser uma das afecções mais estudadas na medicina 

equina, a laminite continua a ser um desafio para os clínicos, com opções restritas 

de tratamento. O uso da crioterapia digital tem estado presente na rotina dos 

protocolos de tratamento da laminite devido aos beneficios presentes, como no caso 

da melhora evidente dos sinais clinicos (claudicação), principalmente quando 

instaurada nos primeiros sínais da afecção (fase prodrômica). Dessa forma, torna-se 

necessária a avaliação dos efeitos da crioterapia na perfusão digital dos equinos, 

para que possamos entender melhor as consequências desta modalidade 

terapêutica sobre a perfusão vascular nos dígitos dos equinos. 

Devido à preocupação com o bem-estar e saúde dos animais optou-se em 

utilizar animais sadios, visto que o intuito do estudo foi buscar melhor compreender a 

fisiologia vascular diante do uso da crioterapia digital. Sendo assim, não houve 

necessidade da indução de laminite experimental ou mesmo da utilização de 

animais apresentando a determinada afecção. 
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1.2 Revisão de Literatura 

1.2.1 Morfofisiologia 

A espécie equina é um bom exemplo de processos evolutivos extremos, cuja 

porção distal dos membros limitou-se a um único dígito (DENOIX, 1994). Neste 

sentido, o aparelho locomotor dos equinos apresenta alta complexidade, tanto no 

seu aspecto anatômico quanto fisiológico, visto que integra inúmeros sistemas, 

dentre eles: musculoesquelético, tegumentar, nervoso, imunológico e cardiovascular. 

Do mesmo modo, tem importância fundamental na dinâmica da locomoção e 

sustentação (THOMASSIAN, 2000; ENGLIES, 2010). 

Anatomicamente, a porção distal do dígito dos equinos é constituída pelo 

casco (epiderme), córios (derme), coxim digital, falange distal, extremidade distal da 

falange média, cartilagens ungueais, articulação interfalângica distal, osso 

sesamoide distal (navicular) e bursa correspondente, além das estruturas 

ligamentares e tendíneas, vasculatura e inervação (KAINER, 2006). Segundo Parks 

(2003), o aporte sanguíneo da extremidade do membro dos equinos provém das 

artérias digitais palmares. Dentro do casco, as artérias transpassam os canais 

soleares da falange distal e o forâme solear para atravessar o canal solear, onde se 

anastomosam, dando origem ao arco terminal. Cada artéria digital palmar, por sua 

vez, é constituída por inúmeros ramos. 

O retorno venoso se dá, principalmente, por meio de três plexos venosos: (1) 

o plexo dorsal, presente na parte profunda da derme lamelar; (2) o plexo palmar 

(membros torácicos) ou plantar (membros pélvicos), localizado na parte profunda do 

cório da sola e nas superfícies axiais interiores das cartilagens da falange distal; (3) 

o plexo venoso coronário, que se localiza no coxim coronário e recobre o tendão 

extensor digital comum e as cartilagens abaxiais da falange distal. Os três plexos 

drenam para a veia digital medial e lateral (POLLITT, 1992). 

Inúmeras anastomoses arteriovenosas (AAVs) interligam as arteríolas e 

vênulas axiais ao longo de toda a derme lamelar. As AAVs estão presentes em 

maior número e tamanho próximos à origem das artérias axiais. Sua função está 
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relacionada à termorregulação e modulação da pressão (POLLITT, 2004). Há 

indicações de que as anastomoses participem de fenômenos fisiológicos, como 

regulação do fluxo de sangue local e da pressão sanguínea. Todas elas são 

ricamente inervadas por terminações nervosas simpáticas e parassimpáticas 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). 

Histológicamente, as artérias contêm a túnica média, formada essencialmente 

pelas células musculares lisas. Além desse ponto, a íntima das artérias possui 

camada subendotelial um pouco mais espessa e lâmina elástica interna bem mais 

proeminente, quando comparada às arteríolas. A adventícia consiste em tecido 

conjuntivo frouxo onde podem ser encontrados vasos capilares linfáticos, vasa 

vasorum e nervos da adventícia. As artérias musculares podem controlar o fluxo de 

sangue para vários órgãos, contraindo e relaxando as células musculares lisas de 

sua túnica média (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013).  As artérias também têm como 

finalidade maior ajustar o fluxo sanguíneo nos tecidos e órgãos do corpo, ocorrendo 

em sua maior parte, por meio de mecanismos locais de controle e pelo controle 

nervoso autônomo (GYUTON; HALL, 2011a; GYUTON; HALL, 2011b; JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2013). 

Já as veias possuem, pelo menos, algumas células musculares em sua 

parede e apresentam camada subendotelial fina composta por tecido conjuntivo. 

Nestas, a túnica adventícia é mais espessa e bem desenvolvida. As veias possuem 

válvulas no seu interior que, juntamente com o músculo esquelético que as 

circundam, coordenam o retorno venoso ao coração (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 

2013). 

1.2.2 Laminite equina 

 Segundo Stokes, Eades e Moore (2004) os distúrbios vasculares 

decorrentes da laminite predispões à quebra da integridade celular desencadeando 

a cascata inflamatória, resultando em perda de integridade laminar. Além disso, 

observa-se necrose das lâminas dérmica e epidérmica em graus variados (BAXTER 

et al., 2011). 
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De acordo com Thomassian et al. (2000), a lesão digital é resultante da ação 

dos mecanismos vasoativo e coagulopativos, os quais produzem isquemia por 

redução da perfusão capilar no interior do casco. Estes fenômenos desencadeiam a 

ativação das anastomoses arteriovenosas (AAVs) desviando o fluxo de sangue para 

a circulação venosa proximal ao leito vascular do casco, agravando a isquemia 

(THOMASSIAN et al., 2000; HOOD, 1999). Entretanto, Stokes (2005) observou que 

as AAVs digitais normalmente encontram-se abertas. Porém, durante o 

desenvolvimento da laminite (induzida experimentalmente), as AAVs se fecharam. 

Segundo a autora, isto ocorreu, possivelmente, devido à ação vasoconstritora da 

endotelina-1 (ET-1).   

 

1.2.3 Crioterapia digital 

O uso da crioterapia tem sido indicado como tratamento de eleição nos casos 

de laminite, visto que há inúmeros benefícios na sua adoção, confirmados em 

estudos, assim como na analgesia e na redução da inflamação (LIM et al., 2003; 

POLLITT; VAN EPS, 2004). Seu uso se deve ao baixo custo, à facilidade de 

aplicação e possível inexistência de efeitos colaterais, mas, principalmente, em 

virtude dos seus benefícios clínicos (POLLITT; VAN EPS, 2004).  No mesmo estudo, 

Pollitt e Van Eps (2004) observaram, por meio de análise histomorfométrica, que o 

uso contínuo do gelo promove redução significativa das lesões lamelares. No 

entanto, os autores enfatizam a necessidade de estudos que documentem a eficácia 

clinica e a segurança do tratamento, a fim de desenvolver recomendações de 

maneira segura para seu uso na rotina da medicina veterinária. 

A crioterapia contínua nos equinos pode beneficiar a gestão de várias 

doenças, incluindo artrite e tendinite. Do mesmo modo, já foi recomendada como 

método preventivo para o desenvolvimento da laminite, visto que o uso de gelo local 

ocasiona vasoconstrição, o qual limita o influxo de mediadores inflamatórios para o 

casco (POLLITT, 1999). 

Há indícios subjetivos, baseados em trabalho prévio, na qual se observou que 

a aplicação de frio na extremidade distal dos membros dos equinos hígidos pode 
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resultar em vasoconstrição laminar. Nesse sentido, observou-se redução significativa 

na perfusão dos tecidos moles durante imersão do dígito em água gelada (4º C) por 

30 minutos, a qual persistiu por outros 30 minutos após o término do tratamento 

(WORSTER; GAUGHAN; HOSKINSON, 2001). 

O uso tanto de meios quentes quanto de meios frios tem sido adotado há 

tempos em estudos da fisiologia do exercício com seres humanos, facilitando o 

entendimento dos mecanismos da vasodilatação e da vasoconstrição decorrentes de 

ações metabólicas causadas pelo exercício (BARCROFT; EDHOLM, 1943; PADILLA 

et al., 2011; SIMMON et al., 2011). Apesar dos resultados controversos e da falta de 

consenso sobre a eficácia da crioterapia no tratamento e recuperação de injúrias 

pós-exercício em seres humanos, essa modalidade de tratamento ainda continua 

sendo amplamente utilizada para tal fim (CRYSTAL et al., 2013).  

Nos seres humanos, a aplicação de soluções refrigeradas (< 5º C) por 

períodos prolongados (30 a 45 minutos) pode ocasionar lesões de congelamento 

(SWENSON et al., 1996). Ohkoshi et al. (1999) registraram dor local em pessoas 

que foram submetidas ao uso do gelo (temperatura < 5º C) por 48 horas. Entretanto, 

Pollitt e Van Eps (2004) relataram que a aplicação de gelo na parte distal do membro 

dos equinos de forma continua, pelo mesmo período, é bem tolerada pelos animais.  

Entretanto, a crioterapia prolongada (tempo > 15 minutos) pode causar 

vasodilatação transitória (também conhecida como Vasodilatação Induzida pelo Frio 

– VIF ou Cold-Induced Vasodilation – CIVD) nas extremidades dos seres humanos, 

quando estes são expostos a temperaturas inferiores a 18º C (CLARKE; HELLON; 

LIND, 1958; FLOURIS et al., 2008). Trata-se de um mecanismo protetor cuja função 

é preservar o organismo da ocorrência de lesões causadas pelo frio, quando as 

extremidades corpóreas são expostas a essas condições. Sabe-se que as 

anastomoses arteriovenosas desempenham função primordial no desencadeamento 

da VIP (FLOURIS et al., 2008). Apesar dos estudos com crioterapia em equinos, 

esse fenômeno ainda não foi demonstrado nessa espécie animal (WORSTER; 

GAUGHAN; HOSKINSON, 2001; POLLITT; VAN EPS, 2004). 
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Sabe-se que os principais efeitos desse tratamento sobre a maioria dos 

tecidos são analgesia, redução do metabolismo (e, consequentemente, do consumo 

de oxigênio), redução da velocidade da condução dos estímulos nervosos 

(SWENSON et al., 1996) e vasoconstrição potente dos vasos periféricos laminares 

(WORSTER; GAUGHAN; HOSKINSON, 2001; BUNNER et al., 2008;). Entretanto, 

até o presente momento, existem poucos estudos os quais estejam detalhadas as 

propriedades fisiológicas dos vasos digitais dos equinos em relação ao controle 

fisiológico do tônus vascular diante da crioterapia.  

Segundo o estudo in vivo de Peroni et al. (2005), as veias digitais palmares 

são menos sensíveis aos agonistas contráteis em contato com a fenilefrina quando 

comparadas com as artérias digitais palmares. Dessa forma, o atual estudo, também 

in vivo teve como objetivo concentrar-se nas avaliações dos parâmetros das artérias 

digitais palmares devido à maior possibilidade de obtenção de respostas da atuação 

do sistema nervoso simpático em relação ao desafio da imersão em água resfriada. 

Sendo assim, torna-se necessária a definição da regulação fisiológica da perfusão 

digital com o uso da crioterapia, para assim, consequentemente, entender os 

benefícios que ela pode trazer no tratamento da laminite equina (POLLITT; VAN 

EPS, 2004; ROBERTSON et al., 2005). 

 

1.3 Justificativa 

A crioterapia está presente na rotina dos protocolos de tratamento de várias 

afecções nos equinos, principalmente na laminite. Entretanto, as respostas locais e 

sistêmicas decorrentes do uso da crioterapia digital, ocasionadas na perfusão digital 

dos vasos digitais de maior calibre, como no caso a artéria digital palmar, 

imprescindível para manutenção do fluxo sanguíneo do dígito, ainda não foram 

completamente elucidadas.  
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1.4  Hipóteses 

O uso de solução resfriada nos dígitos dos equinos pode gerar ação local, 

assim como ação sistêmica. Além disso, o uso ininterrupto do gelo também pode 

ocasionar vasodilatação rebote, de caráter momentâneo após a vasoconstrição 

inicial. Ambas as hipóteses foram confirmadas e elucidadas na espécie humana, 

porém são mecanismos que ainda não foram totalmente compreendidos na espécie 

equina.   

 

1.5  Objetivo geral 

Analisar os efeitos locais e sistêmicos da crioterapia sobre a perfusão da 

artéria digital palmar dos equinos. As informações obtidas nesse estudo foram 

redigida no Capitulo 2 com finalidade de futura submissão para o periódico Equine 

Veterinary Journal (ISSN: 2042-3306). 

 

1.6  Objetivos específicos 

Avaliar os efeitos locais da crioterapia sobre a perfusão digital por meio da 

análise do fluxo da artéria digital palmar, utilizando o doppler espectral, em membro 

torácico submetido ao tratamento. Do mesmo modo, objetivou-se estudar as 

repercussões sistêmicas do tratamento, estudando-se o membro contralateral, 

mantido em temperatura ambiente. As comparações dos parâmetros obtidos nas 

artérias digitais palmares dos dois membros torácicos permitiram a obtenção de 

importantes informações sobre os efeitos da crioterapia na perfusão vascular nos 

dígitos dos equinos. Este modelo proposto baseou-se em modelo previamente 

utilizado em seres humanos. 
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1.7  Resumo metodológico 

Foram utilizados oito equinos hígidos, sendo um macho castrado e sete 

fêmeas, com idade e peso corpóreo variando entre 5 e 15 anos e 350 e 500 kg, 

respectivamente. Os animais tiveram suas artérias digitais palmares laterais ou 

mediais cateterizadas, uma de cada membro torácico. Posteriormente, foram 

registradas as pressões digitais arteriais e realizado o doppler espectral para 

obtenção dos parâmetros fisiológicos da artéria (basal). Na sequência, o membro 

torácico esquerdo (tratado) foi submerso até o terço médio da quartela em solução 

fria a 4°C, por 60 minutos ininterruptos. A temperatura da solução foi controlada por 

meio do uso de termômetro, imerso na solução e acoplado no aparelho de pressão 

invasiva.  

Após a instituição do tratamento, foram registrados os parâmetros de ambos 

os membros para as variáveis avaliadas em intervalos de 10 minutos, até o término 

do período de avaliação pré-estabelecido. Os dados das variáveis fisiológicas foram 

avaliados pela análise exploratória multivariada utilizando o método de análise de 

processos (associação das variáveis). Por meio dos valores dos processos obtidos 

na análise multivariada foi comparado o efeito do tratamento, o efeito do tempo e a 

interação (tratamento versus tempo) pela a análise de variância por modelo misto. 

Foi realizada a análise por contrastes ortogonais para elucidação do tipo de 

polinômio que descrevesse o comportamento do membro. Também foi realizado o 

teste de intensidade da conexão entre os processos observados pelo coeficiente de 

correlação de Pearson.  
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Capítulo 2 - Análise multivariada dos efeitos da crioterapia sobre a resposta 

hemodinâmica local e sistêmica da artéria digital palmar de equinos hígidos 

Resumo 

A importância do estudo: Elucidação do funcionamento dos mecanismos 

fisiológicos dos vasos de maior calibre dos dígitos dos equinos em relação ao uso da 

crioterapia por meio da análise multivariada. 

Objetivo: Analisar os efeitos hemodinâmicos locais e sistêmicos da artéria digital 

palmar dos equinos com o uso da crioterapia. 

Desenho experimental: Estudo experimental prospectivo aleatório. 

Métodos: Foram utilizados oito equinos hígidos que tiveram suas artérias digitais 

palmares cateterizadas, uma de cada membro torácico. Inicialmente foram 

mensuradas as pressões digitais arteriais e realizado o doppler espectral para 

obtenção dos parâmetros basais da artéria. Na segunda fase de avaliação, o 

membro torácico esquerdo (tratado) foi submerso até o terço médio da quartela em 

solução fria a 4°C, por 60 minutos ininterruptos. A temperatura da solução resfriada 

foi mantida por meio do uso de termômetro imerso na solução e acoplado no 

aparelho de pressão invasiva. Após a instituição do tratamento, foram registrados os 

parâmetros de ambos os membros para as variáveis avaliadas em intervalos de 10 

minutos, até o término do período de avaliação pré-estabelecido. Os dados das 

variáveis fisiológicas foram avaliados pela análise exploratória multivariada utilizando 

o método de análise de processos (associação das variáveis). Por meio dos valores 

dos processos 1 (área, diâmetro, fluxo sistólico, diastólico e médio), 2 (pressão 

sistólica, diastólica e média), 3 (velocidade sistólica e média) e 4 (velocidade 

diastólica) obtidos na análise multivariada foi comparado o efeito do tratamento, o 

efeito do tempo e a interação pela a análise de variância por modelo misto. Para 

avaliar o comportamento dos processos no fator tempo, para cada membro, utilizou-

se a analise por contraste (polinômios ortogonais) (p ≤ 0,05). No caso de 

significância na análise de variância univariada por modelo misto (p ≤ 0,1) foi 

realizado o desdobramento dos fatores avaliados. Para o desdobramento 

objetivando comparações múltiplas foi utilizado o teste Fisher (p ≤ 0,1) e para as 

comparações entre os tratamentos utilizou-se o teste-T não paramétrico (p ≤ 0,05) 
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Por último foi testada à intensidade da conexão entre os processos observados pelo 

coeficiente de correlação de Pearson (p ≤ 0,1).  

Resultados: Os resultados não mostraram diferença (p > 0,1) no fator tratamento 

em todos os processos (1 – 4) avaliados. Também não houve diferença (p > 0,1) 

para no fator temporal, exceto o processo 3 e 4. Já o processo 3 apresentou 

diferença (p < 0,1) no fator interação, o que não foi observado no processo 4 (p > 

0,1). O processo 3 (p < 0,05) apresentou comportamento de efeito de 3°grau. Não foi 

observada nenhuma equação que elucidasse o comportamento do membro não 

tratado. Pelo desdobramento para comparação múltiplas foi utilizado o teste Fisher 

(p ≤ 0,1).  No processo 3 foi observada diferença para o membro tratado entre T20 – 

T30, T20 – T40, T30 – T60 e T40 – T60. Já no processo 4, houve diferença em T60 

em relação T0 – T40. Para as comparações entre os tratamentos utilizou-se o teste-

T não paramétrico (p ≤ 0,05). Em T50 obteve-se diferença entre o membro tratado e 

não tratado. Observou-se ainda correlação negativa fraca (-0,32) pelo coeficiente de 

Pearson (p ≤ 0,1) entre os processos 1 e 3, para o membro tratado. No entanto, em 

T10 verificou-se a presença de coeficiente moderado (-0,63) entre ambos.  

Principais limitações: A não realização simultânea da angiografia dos dígitos. 

Conclusão: A artéria digital palmar mantém suas características com objetivo de 

preservar a hemodinâmica do dígito (mantenção do fluxo volumétrico). Entretanto, 

algumas ações que ocorrem na microcirculação são capazes de interferir na 

macrocirculação do casco.  

Palavras-chave: cavalo, dígito, doppler espectral, fluxo arterial, vascularização, 

pressão arterial. 
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2.1 Introdução 

O uso tanto de meios quentes quanto de meios frios há tempos está presente 

em estudos da fisiologia dos seres humanos visando à compreensão dos 

mecanismos da vasodilatação e vasoconstrição decorrentes de ações metabólicas 

causadas pelo exercício (BARCROFT; EDHOLM, 1943; PADILLA et al., 2011; 

SIMMONS et al, 2011). Esta temática também tem sido objeto de estudos nos 

equinos (KOHN et al., 1999; BERKMAN et al., 2011). Do mesmo modo, tem-se 

estudado suas aplicações para fins terapêuticos nesta espécie animal (LIM et al., 

2003; PERONI et al., 2005; KULLMANN et al., 2014; VAN EPS et al., 2014; 

GODMAN et al., 2016).  

 Pesquisas recentes sugerem que o uso da crioterapia digital auxilia na 

melhora da claudicação, com redução das alterações histolológicas causadas pelo 

desenvolvimento da laminite (KULLMANN et al., 2014; VAN EPS et al., 2014). Além 

disso, exerce também potente efeito anti-inflamatório por meio da diminuição 

expressiva da atividade de citocinas pró-inflamatórias, diminuição da produção de 

radicais livres e redução da mobilização de leucócitos (LIM et al., 2003; GODMAN et 

al., 2016). Seu uso é indicado por seu baixo custo, facilidade de aplicação, possível 

inexistência de efeitos colaterais e, principalmente, em virtude dos seus benefícios 

clínicos (POLLITT; VAN EPS, 2004). Entretanto, os mecanismos exatos da ação da 

crioterapia, principalmente nos equinos, ainda não foram completamente elucidados 

(POLLITT; VAN EPS, 2004). 

O modelo proposto neste caso é importante, pois sugere o estudo do 

comportamento hemodinâmico dos vasos de maior calibre durante a crioterapia, 

importantes para a manutenção do fluxo volumétrico sanguíneo do dígito. No 

entanto, contrapõe a maioria dos estudos realizados sobre o uso de crioterapia nos 

dígitos dos equinos, uma vez que o principal objetivo desses trabalhos foi evidenciar 

os efeitos do gelo na microcirculação do casco. 

Em favor do bem-estar e da manutenção da saúde dos animais optou-se em 

utilizar animais sadios, os quais não apresentavam nenhuma evidência de afecção 

podal por meio e avaliação clinica e de acompanhamento desses animais na rotina. 
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Sendo assim não houve necessidade da indução de laminite experimental ou da 

utilização de animais apresentando determinada afecção. 

 

2.2 Material e Métodos 

O experimento foi conduzido de acordo com a Comissão de Ética no Uso de 

Animais (Ceua) da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, FCAV/Unesp, Câmpus de Jaboticabal e 

aprovado pela mesma comissão com protocolo n° 1179/16.  

Foram utilizados oito equinos, sendo um macho castrado e sete fêmeas, com 

idade e peso corpóreo variando entre cinco e 15 anos e 350 e 500 kg, 

respectivamente. Em cada equino foi realizada ampla tricotomia local de ambos os 

membros torácicos. Posteriormente, na face abaxial lateral e medial da articulação 

metacarpofalângica de ambos os membros torácicos, sobre o plexo digital, 

(identificado por meio de palpação digital), foi feita aplicação de pomada anestésica 

tópica a base de associação de lidocaína 2,5% e prilocaína 2,5% (Emla®)1. Na 

sequência, prosseguiu-se a colocação da atadura elástica (2,2m x 0,5cm) local para 

assegurar e preservar melhor absorção do anestésico. Após o tempo de latência de 

oito horas do anestésico tópico, os animais estavam prontos para realização da 

antissepsia local. Sendo assim foi feita a localização da artéria por meio da posição 

anatômica e na presença do pulso arterial e seguindo da cateterização da artéria 

digital palmar com cateter 20G e seguinte heparinização da via de acordo com as 

indicações de Brosnan et al. (2011). Os cateteres eram continuamente 

heparinizados (solução de heparina 10 UI/mL) (Hepamax-S® 5000UI/mL)2 para 

manutenção efetiva da viabilidade. O procedimento descrito na Figura 1 foi realizado 

em ambos os membros.  

 

                                                           
1
 AstraZeneca do Brasil Ltda. Cotia, São Paulo, Brasil  

 

2
 Blau Farmacêutica S.A. Cotia, São Paulo Brasil.  
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Figura 1.  Procedimentos de preparação dos membros torácicos de equino hígido 
para canulação e consequente registro invasivo da pressão arterial 
durante crioterapia do dígito esquerdo. A - bloqueio anestésico local com 
aplicação tópica de pomada anestésica; B – antissepsia local com 
escovação com solução de clorexidine degermante a 2%; C – Localização 
da artéria digital palmar; D - inicio da cateterização; E – Fim da 
cateterização; F – Manutenção da viabilidade do cateter com solução de 
heparina. Unesp, Jaboticabal, 2017.  

A grande maioria dos animais necessitou de contenção manual, como prega 

de pele, “mão de amigo” (elevar o membro contralateral) e física, com uso do tronco 

de contenção para cateterização da artéria digital palmar lateral/medial. Em dois 

animais, houve necessidade do uso de contenção quimíca. Para tal, foi administrado 

cloridrato de detomidina (10mg/mL) (Eqdomin®)3 em associação com bloqueio 

infiltrativo perineural dos ramos lateral e medial do nervo palmar e metacárpico 

palmar (quatros pontos altos) com cloridrato de lidocaína sem vasoconstritor 

(20mg/mL) (Xylestesin® 2%)4 .Nestes, aguardaram-se aproximadamente duas horas 

para o início das avaliações para prevenir influências dos fármacos na 

hemodinâmica. 

                                                           
3
 Cristália - Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. Itapira, São Paulo, Brasil

 
            

4
 Ouro Fino Saúde Animal Ltda. Cravinhos, São Paulo, Brasil 
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Inicialmente foram obtidos os parâmetros basais da pressão das artérias 

digitais e realizada a avaliação ultrassonográfica vascular (Esaote® - modelo Mylab 

30 Vet Gold)5  de ambos os membros. Posteriormente, o membro torácico esquerdo 

(membro tratado) foi submerso em solução de água resfriada a 4°C até região do 

terço médio da quartela, aproximadamente na altura da articulação interfalângica 

proximal, por 60 minutos ininterruptos. A temperatura da solução resfriada a 4°C foi 

constantemente regulada por monitoramento constante via termômetro imerso na 

solução e acoplado no aparelho de pressão invasiva (Dixtal® - modelo DX2010)6. 

Durante esse período foram colhidos parâmetros para as variáveis avaliadas em 

intervalos de 10 minutos, até que se completou o período de avaliação pré-

estabelecido (Figura 2). 

Para o registro invasivo e simultâneo das pressões arteriais de ambos os 

membros torácicos, os cateteres 20G previamente inseridos nas artérias digitais 

foram acoplados concomitantemente ao aparelho de pressão6 por meio de 

extensores previamente preenchidos com solução heparinizada. Para tal, os 

sensores do aparelho de pressão foram posicionados e zerados na altura do 

coração, a qual, por convenção, correspondeu à altura do manúbrio do esterno de 

cada animal, de acordo com Corley et al. (2002) (Figura 2). 

 

 

 

 

                                                           
5
 Esaote SpA. Florença, Itália 

6
 Dixtal Biomédica Ind. e Com. Ltda. Manaus, Amazonas, Brasil 
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Figura 2 Procedimentos de obtenção dos parâmetros hemodinâmicos de equino 

hígido: A – posicionamento do animal em tronco de contenção e 

distribuição dos equipamentos de pressão invasiva e do aparelho 

ultrassonográfico após instrumentação experimental e início da crioterapia 

digital no membro torácico esquerdo; B – análise hemodinâmica da artéria 

digital medial do membro torácico esquerdo (tratado) por meio do doppler 

espectral; C – registro simultâneo das pressões arteriais em monitor 

multiparamétrico; D – registro do fluxo da artéria digital por meio do 

doppler espectral, com ângulo de insonação estabelecido em 60º. Unesp, 

Jaboticabal, 2017.  

 

As avaliações do doppler espectral foram efetuadas por um único operador 

experiente, com obtenção de apenas uma imagem por tempo de avaliação. Na 

região do sulco metacárpico e região abaxial do sesamoide proximal lateral ou 
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medial, foi posicionado um transdutor linear multifrequencial (Esaote®)7, com 

frequência ajustada em 7,5MHz, acoplado ao aparelho ultrassonográfico. Para o 

registro do fluxo digital, o ângulo de insonação foi ajustado em 60°C, conforme 

Sant‟anna et al. (2001).  

Para melhor precisão no registro das variáveis avaliadas por meio do doppler 

espectral, foi habilitado o traçado eletrocardiográfico (ECG) do aparelho 

ultrassonográfico, com os eletrodos do cabo de ECG (Esaote® - modelo 

9630028010)8 posicionados em derivação base-ápice. Para fixação dos eletrodos à 

pele dos animais, utilizaram-se eletrodos descartáveis de espuma (3M® – 

2223BRQ)9 (Figura 2). As velocidades do fluxo arterial sistólico e diastólico foram 

obtidas diretamente pelo software cardiológico do aparelho ultrassonográfico. Já o 

diâmetro do vaso foi obtido em secção transversal, em imagem bidimensional (2B) 

(Figura 2D). A área foi obtida pela multiplicação entre o valor de π e pelo quadrado 

do raio do vaso [A = π x r2]. Outra variável analisada, o fluxo volumétrico sanguíneo 

pontual (Q) foi obtiva por meio do produto da multiplicação entre a velocidade do 

sangue no lúmen do vaso [ ̅ (t)] e a circunferência do vaso [A(t)], ambos no mesmo 

instante [Q =  ̅(t) x 2πr(t)], segundo Silva Jr, (1977).  

 

2.2.1 Análise estatística 

Inicialmente foi realizada a análise descritiva univariada para obtenção das 

médias dos parâmetros avaliados, para ambos os membros. Posteriormente, a 

distribuição dos dados foi testada pelo teste de Shapiro-Wilk. Na sequência, o efeito 

temporal do tratamento foi avaliado pelo teste de Kruskal-Wallis.  

Posteriormente foi realizada a análise multivariada exploratória a fim de 

buscar padrões nas inter-relações contidas nas estruturas das variáveis estudadas, 

utilizando-se método de análise de processos. O método matemático para 

                                                           
7
 Esaote SpA. Florença, Itália. 

8
 Esaote SpA. Florença, Itália. 

9 3M do Brasil Ltda – Produtos Médicos –Hospitalares, Sumaré, São Paulo, Brasil 



21 
 

 
 

construção dos autovalores foi adotado de acordo com o modelo de análise de 

componentes principais segundo os estudos de Hair et al. (2005). O critério para 

identificar novas variáveis latentes foi adotado para facilitar a interpretação dos 

processos e para isso utilizou-se o método de rotação ortogonal denominado 

Varimax, conforme Kaiser (1985). Por meio da associação dos parâmetros pelos 

escores obtidos, criam-se diferentes processos para diferentes associações.  

Após o primeiro passo da avaliação foi realizada uma análise de variância de 

modelos mistos nos processos latentes obtidos. Utilizamos os escores dos 

processos da análise multivariada para comparar o efeito tratamento (membro 

tratado versus membro não tratado), o efeito do tempo (membro tratado ao longo do 

tempo e membro não tratado ao longo do tempo) e a interação (tratamento versus 

tempo) Para tal foram utilizados recursos de análises de medidas repetidas no 

tempo, que possibilitam selecionar a estrutura de covariância mais adequada de 

variação de medida dentro dos equinos, de acordo com Azzalini (1994); Troxel, 

Lispitz e Harrington (1998) e Reiezigel (1999).  

Para avaliar o comportamento dos processos no fator tempo, para cada 

membro, utilizou-se a analise por contraste (polinômios ortogonais) (p ≤ 0,05). No 

caso de significância na análise de variância univariada (p ≤ 0,1) nos fatores 

avaliados era realizado o desdobramento. Sendo que para o desdobramento para 

comparação múltiplas do tempo de um membro foi utilizado o teste Fisher (p ≤ 0,1) e 

para comparar os tratamentos utilizou-se o teste T não paramétrico (p ≤ 0,05). Por 

último foi testada a intensidade da conexão entre os fatores observados, a análise 

de correlação entre as variáveis foi realizada utilizando o coeficiente de correlação 

de Pearson (p ≤ 0,1).  

Para tanto, a hipótese estatística de homocedasticidade e de normalidade de 

variância, teste BoxCox (λ = 1) e teste Shapiro-Wilk (p ≤ 0,05), respectivamente, 

foram aplicadas nos resíduos padronizados internamente.  

A análise estatístics univariada foi realizada utilizando-se o programa 

computacional SigmaPlot para Windows versão 12.0 (Jandel Corporation, San 

Rafael, CA, USA). As análises estatísticas da multivariada foram processadas no 
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software SAS (Statistical Analysis System), versão 9.3 (SAS Institute Inc., Cary, NC, 

USA).  

2.3 Resultados 

Os equinos toleraram relativamente bem a imersão do dígito na solução 

resfriada a 4°C. Entretanto, como eram animais hígidos, alguns demostraram 

agitação ao término do tratamento. Os animais foram acompanhados pós-estudo e 

não foram observados quaisquer sinais de injúria dérmica ou alterações do 

crescimento dos pelos que indicassem lesão termal do membro tratado. 

2.3.1 Análise descritiva univariada  

Na análise descritiva dos parâmetros avaliados (área, diâmetro, fluxo sistólico, 

diastólico e médio, pressão sistólica, diastólica e média e velocidade sistólica, 

diastólica e média), observaram-se variações sutis (p>0,05), tanto para o membro 

torácico esquerdo (Tabela 1 e Figura 3), como para o membro torácico direito 

(Tabela 2 e Figura 4). 
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Tabela 1.  Médias ( ̅ ± DPM) dos parâmetros hemodinâmicos da artéria digital palmar esquerda de oito animais, obtidas 
antes (0m) e após (10m a 60m) crioterapia do membro torácico esquerdo em solução resfriada a 4°C por 60 
minutos, com membro contralateral mantido em temperatura ambiente. Unesp – Jaboticabal, 2017.  

 
Parâmetros hemodinâmicos da artéria digital palmar esquerda 

 0m 10m 20m 30m 40m 50m 60m 

D 
 

3,554 ± 1,731 3,471 ± 1,880 3,466 ± 2,010 3,494 ± 1,959 3,530 ± 1,780 3,049 ±1,780 3,214 ± 1,800 

A 
 

11,919 ± 9,788 11,870 ± 10,594 12,259 ± 10,974 12,173 ± 11,128 11,844 ± 9,903 10,394 ± 10,723 10,152 ± 9,512 

FS 
 

0,00789 ± 0,00443  0,00703 ± 0,00343  0,00920 ± 0,00612  0,00677 ± 0,00443  0,0129 ± 0,0211  0,00563 ± 0,00418 0,0103 ± 0,00883 

FD 
 

0,00288 ±0,00166 0,00303 ± 0,00175 0,00297 ± 0,00237 0,00203 ± 0,00154 0,00203 ± 0,00132 0,00148 ± 0,00111  0,00262 ± 0,00317 

FM 
 

0,00538 ± 0,00299 0,00502 ± 0,00249 0,00612 ± 0,00416 0,00444 ± 0,00288 0,00451 ± 0,00250 0,00355 ± 0,00255 0,00635 ± 0,00586 

PAS  
 

122,125 ± 16,095 126,500 ±21,307 126,000 ±17,362 124,500 ± 20,887 124 875 ± 16,340 125,125 ± 17,390 126,125 ± 18,704 

PAD 
 

96,125 ± 16,357 97,500 ± 13, 763 96,875 ± 17,142 100,625 ± 19,003 98,750 ± 17,982 95,875 ± 14,496 96,375 ± 13,147 

PAM 
 

110,875 ± 14,594 112,750 ± 16,799 112,250 ±16,765 110,500 ±19,900 113,500 ± 15,838 112,000 ± 16,274 113,250 ±16,228 

VS  
 

0,707 ± 0,284 0,670 ± 0,151 0,739 ± 0,0850 0,604 ± 0,123 0,627 ± 0,0850 0,628 ± 0,0699 0,701 ± 0,165 

VD 
  

96,125 ± 16,357 97,500 ± 13,763 96, 875 ± 17,142 100,625 ± 19,053 98,750 ± 17,982 95,875 ± 14, 496 96,375 ± 13,147 

VM  110,875 ± 14,594 112,750 ± 16,799 112,250 ± 16,765 110,500 ± 19,900 113,500 ± 15,838 112,000 ± 16,274 113,250 ± 16,228 

           m – minuto; D – Diâmetro (mm); A – Área (mm
2); FS – Fluxo Sistólico (m

3
/T); FD – Fluxo Diastólico (m

3
/T); FM - Fluxo Médio (m

3
/T); VS – Velocidade 

Sistólica (m/s); VD – Velocidade Diastólica (m/s); VM – Velocidade média (m/s); PAS – Pressão Arterial Sistólica (mmHg); PAD – Pressão Arterial Diastólica 

(mmHg); PAM – pressão média (mmHg). 
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Figura 3.  Médias ( ̅ ± DPM) dos parâmetros hemodinâmicos da artéria digital palmar esquerda de oito animais, obtidas 
antes (0m) e após (10m a 60m) crioterapia do membro torácico esquerdo em solução resfriada a 4°C por 60 
minutos, com membro contralateral mantido em temperatura ambiente: A - Diâmetro (mm); Área (mm2); B – Fluxo 
Sistólico Diastólico e Médio (m3/T); C – Pressão Sistólica, Diastólica e Média (mmHg) D – Velocidade Sistólica, 
Diastólica e Média (m/s). 
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Tabela 2. Médias ( ̅ ± DPM) dos parâmetros hemodinâmicos da artéria digital palmar direita de oito animais, obtidas antes 
(0m) e após (10m a 60m) crioterapia do membro torácico esquerdo em solução resfriada a 4°C por 60 minutos, 
com membro contralateral mantido em temperatura ambiente. Unesp – Jaboticabal, 2017.  

 
Parâmetros hemodinâmicos da artéria digital palmar direita 

 0m 10m 20m 30m 40m 50m 60m 

D 
 

3,339 ± 1,620 3,345 ± 1,697 3,420 ± 1,726 3,290 ± 1,788 3,343 ± 1,710 3,306 ±1,647 3,129 ± 1,887 

A 
 

11,919 ± 9,788 11,870 ± 10,594 12,259 ± 10,974 12,173 ± 11,128 11,844 ± 9,903 10,394 ± 10,723 10,152 ± 9,512 

FS 
 

0,00709 ± 0,00411 0,00759 ± 0,00520 0,00889 ± 0,00586 0,00793 ± 0,00593 0,00856 ± 0,00652 0,0106 ± 0,00568 0,0120 ± 0,0114 

FD 
 

0,00270 ± 0,00155 0,00257 ± 0,00135 0,00284 ± 0,00160 0,00262 ± 0,00174 0,00264 ± 0,00140 0,00253 ± 0,00112 0,00195 ± 0,000876 

FM 

 
0,00490 ± 0,00269 0,00508 ± 0,00319 0,00590 ± 0,00369 0,00528 ± 0,00374 0,00549 ± 0,00366 0,00557 ± 0,00313 0,00522 ± 0,00311 

PAS  
 

119,250 ± 16,918 122,125 ±19,592 120,500 ±17,362 118,875 ± 17,133 120,125 ± 11,813 119,375 ± 15,287 122,000 ± 13,607 

PAD 
  

96,125 ± 16,918 94,375 ± 15, 445 93,750 ± 16,688 93,750 ± 19,256 92,875 ± 15,707 90,000 ± 13,245 94,500 ± 13,607 

PAM 
 

109,125 ± 13,799 109,750 ± 17,847 107,250 ±15,198 105,125 ±17,683 108,375 ± 13,416 106,750 ± 15,239 110,125 ±15,254 

VS  
(m/s) 

0,637 ± 0,190 0,686 ± 0,236 0,788 ± 0,284 0,705 ± 0,275 0,708 ± 0,261 0,769 ± 0,249 0,700 ± 0,173 

VD 
 

96,125 ± 12,135 94,375 ± 15,445 93, 750 ± 16,668 93,750 ± 19,256 92,875 ± 15,707 90,000 ± 13,245 94,500 ± 17,055 

VM  
 

109,125 ± 13,799 109,750 ± 17,847 107,875 ± 15,198 105,125 ± 17,683 108,375 ± 13,416 106,750 ± 15,239 110,125 ± 15,254 

           m – minuto; D – Diâmetro (mm); A – Área (mm
2); FS – Fluxo Sistólico (m

3
/T); FD – Fluxo Diastólico (m

3
/T); FM - Fluxo Médio (m

3
/T); VS – Velocidade 

Sistólica (m/s); VD – Velocidade Diastólica (m/s); VM – Velocidade média (m/s); PAS – Pressão Arterial Sistólica (mmHg); PAD – Pressão Arterial Diastólica 

(mmHg); PAM – pressão média (mmHg). 
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Figura 4.  Médias ( ̅ ± DPM) dos parâmetros hemodinâmicos da artéria digital palmar direita de oito animais, obtidas antes 
(0m) e após (10m a 60m) crioterapia do membro torácico esquerdo em solução resfriada a 4°C por 60 minutos, 
com membro contralateral mantido em temperatura ambiente: A - Diâmetro (mm); Área (mm2); B – Fluxo Sistólico 
Diastólico e Médio (m3/T); C – Pressão Sistólica, Diastólica e Média (mmHg) D – Velocidade Sistólica, Diastólica e 
Média (m/s). 
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2.3.2 Análise descritiva multivariada 

Os equinos toleraram relativamente bem à imersão do dígito na solução 

gelada a 4°C, como no modelo proposto na literatura (WORSTER; GAUGHAN; 

HOSKINSON, 2001). Entretanto, como eram animais hígidos, alguns demostraram 

agitação ao término do tratamento. Não houve evidência de injuria termal no 

membro torácico esquerdo (tratado).  

Conforme a apresentação gráfica da Figura 5 foi possível separar quatro 

processos independentes. Sendo que o processo 1 foi formado por inter-relações 

das variáveis diâmetro (D), área (A), fluxo sistólico (Fs), fluxo diastólico (Fd) e fluxo 

médio (Fm). O processo 2 foi formado por inter-relações entre as variáveis pressão 

sistólica (Pas), pressão diastólica (Pad) e pressão média (Pam). Já o processo 3 

teve inter-relações entre as variáveis velocidade sistólica (Vs) e velocidade média 

(Vm). Também nota-se que há formação independente de um quarto processo (P4), 

variável velocidade diastólica (Vd), sem associação com as outras variáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Separação de quatro processos extraídos da análise dos componentes 
principais com rotação varimax no estudo de fatores por meio de análise 
multivariada exploratória de oito animais, obtidas antes e após crioterapia 
do membro torácico esquerdo em solução resfriada a 4°C por 60 minutos, 
com membro contralateral mantido em temperatura ambiente. D – 
diâmetro; A – área; VS – velocidade sistólica; VD – velocidade diastólica; 
VM – velocidade média; FS – fluxo sistólico; FD – fluxo diastólico; FM – 
fluxo médio; PAS – pressão arterial sistólica; PAD – pressão arterial 
diastólica; PAM – pressão arterial média. Unesp, Jaboticabal, 2017. 

Dessa forma foi possível delimitar inter-relações entre os conjuntos das 

variáveis estudadas, identificando - se padrões de dependência entre as elas que 
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formam novas variáveis latentes, processos 1, 2, 3 e 4 (Tabela 3). Os processos 

extraídos a partir das variáveis originais apontaram para resultados em que o P1 foi 

responsável por reter 37,2% da variabilidade; o P2 por reter 26% da variabilidade, e 

o P3, por reter 21,2% da variabilidade restante (Tabela 3). Assim, os resultados aqui 

discutidos asseguram 84,4% da variabilidade dos dados originais a partir da 

associação das variáveis (Tabela 3). No entanto, também observamos que a variável 

VD há um efeito independente quanto comparado com outras variáveis (Tabela 3). 

Desta forma, esta variável foi aceita para compor um quarto processo, onde pode 

ser um fator importante para o estudo. Observou-se uma independência clara entre 

os processos: no P1, a presença de grandes cargas positivas entre as variáveis, 

demostrando associação forte entre elas; as mesmas características aparecem nos 

processos P2 e P3 (Tabela 3). 

Tabela 3.   Participação das variáveis nos diferentes processos (1 – 4) de análise de 
fatores por componentes principais e rotação varimax de oito animais, 
obtidas antes e após crioterapia do membro torácico esquerdo em 
solução resfriada a 4°C por 60 minutos, com membro contralateral 
mantido em temperatura ambiente. Unesp, Jaboticabal, 2017. 

 

 

 

 

Variáveis Processo 1 Processo 2 Processo 3 Processo 4 

D 0,970818 0,151042 0,009817 -0,112555 
A 0,937923 0,265219 -0,019504 -0,117226 
VS 0,238202 -0,003392 0,960083 0,081623 
VD -0,129711 -0,231805 0,360943 0,882789 
VM 0,151529 -0,075541 0,904361 0,383062 
FS 0,810472 0,029574 0,457444 -0,106947 
FD 0,812305 -0,082831 0,184804 0,507001 
FM 0,898221 0,032095 0,416838 0,046459 
PAS -0,002189 0,927914 0,106088 -0,261698 
PAD 0,206813 0,935237 -0,165864 0,052014 
PAM 0,099475 0,983934 -0,024421 -0,105295 

Autovalores 4,83583* 3,34855* 1,64576* 0,768895 
Variabilidade Total 37,2% 26,0% 21,2% 12,0% 

*Processos relevantes segundo Kaiser (1985). 

D – d 

iâmetro; A – área; VS – velocidade sistólica; VD – velocidade distólica; VM – velocidade média; FS 

– fluxo sistólico; FD – fluxo diastólico; FM – fluxo médio; PAS – pressão arterial sistólica; PAD – 

pressão arterial diastólica; PAM – pressão arterial média. 

Valores positivos = forte associação 
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Tendo vista a presença de quatro processos independentes (P1, P2, P3 e P4) 

no estudo clínico, estes merecem ser analisados individualmente segundo o 

delineamento experimental, levando-se em consideração a importância do tempo e 

dos tratamentos, porque eles apoiam a hipótese proposta nesta pesquisa. 

Considerando um p ≤ 0,1 no estudo da variância por modelo misto, não houve 

diferença significativa do fator tratamento entre os membros na análise de variância 

univariada, sendo P1 igual a p = 0,36, P2 igual a p = 0,76, P3 igual a p = 0,62 e P4 

igual a p = 0,51. Não houve diferença significativa no fator tempo nos processo 1 e 2 

,porém houve diferença significativa no processo 3 (p = 0,001) e no processo 4 

(0,0036). Sendo que no processo 3 houve uma diferença significativa no fator 

interação (p = 0,07), o que não foi obtido no processo 4 (p = 0,15).  Observa-se 

variância nos valores das médias estimadas ( ̅ ± DPM) nos processos 1 e 2, por 

meio das Tabelas 4 e 5, e por meio da ilustração gráfica na Figura 6 e 7, 

respectivamente. Entretanto, não houve significância na análise de variância 

univariada (p ≤ 0,1) nos 3 fatores avaliados em ambos os processos (P1 e P2), logo 

não foi necessário a realizações do Teste Fisher e Teste T para a execução do 

desdobramento para esses fatores.  
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Tabela 4. Médias estimadas ( ̅ ± DPM) dos resíduos do primeiro processo de oito 
animais, obtidas antes e após crioterapia do membro torácico esquerdo 
em solução resfriada a 4°C por 60 minutos, com membro contralateral 
mantido em temperatura ambiente. Escores extraídos pela análise de 
componentes principais com rotação varimax no estudo de fatores na 
análise multivariada exploratória das variáveis D, A, FS, FD e FM. Unesp, 
Jaboticabal, 2017. 

T MTD TEM 

0m 0,48 ± 0,39 

0,3 ± 0,29 

0,42 ± 0,28 

0,23 ± 0,36 

0,13 ± 0,29 

0,09 ± 0,39 

-0,61 ± 0,33 

0,22 ± 0,36 

0,43 ± 0,46 

-0,2 ± 0,38 

- 0,28 ± 0,30 

- 0,20 ± 0,38 

- 0,54 ± 0,36 

- 0,82 ± 0,58 

10m 

20m 

30m 

40m 

50m 

60m 

 

 

Figura 6.   Médias ( ̅ ± DPM) dos escores do primeiro processo 
entre os membros em relação ao tempo de oito 
animais, obtidas antes e após crioterapia do membro 
torácico esquerdo em solução resfriada a 4°C por 60 
minutos, com membro contralateral mantido em 
temperatura ambiente. Unesp, Jaboticabal, 2017. 
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*D – diâmetro; A – área; FS – fluxo sistólico; FD – fluxo diastólico; FM – fluxo médio; 

T – Tempo; MTD – membro torácico direito; MTE – membro torácico esquerdo. 
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Tabela 5. Médias estimadas ( ̅ ± DPM) dos resíduos do segundo processo de oito 
animais, obtidas antes e após crioterapia do membro torácico esquerdo 
em solução resfriada a 4°C por 60 minutos, com membro contralateral 
mantido em temperatura ambiente. Escores extraídos pela análise de 
componentes principais com rotação varimax no estudo de fatores na 
análise multivariada exploratória das variáveis PAS, PAD e PAM. Unesp, 
Jaboticabal, 2017. 

T MTD TEM 

0m - 0,07 ± 0,34 

-0,02 ± 0,47 

-0,08 ± 0,40 

-0,23 ± 0,47 

-0,15 ± 0,35 

-0,23 ± 0,39 

0,06 ± 0,51 

- 0,22 ±0,31 

0,21 ± 0,38 

- 0,43 ± 0,37 

0,11 ± 0,46 

- 0,09 ± 0,34 

0,14 ± 0,34 

0,39 ± 0,38 

10m 

20m 

30m 

40m 

50m 

60m 

 

 
 

 

 

Figura 7.    Médias ( ̅ ± DPM) dos escores do segundo processo entre 
os membros em relação ao tempo de oito animais, obtidas 
antes e após crioterapia do membro torácico esquerdo em 
solução resfriada a 4°C por 60 minutos, com membro 
contralateral mantido em temperatura ambiente. Unesp, 
Jaboticabal, 2017. 
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PAS – pressão arterial sistólica; PAD – pressão arterial diastólica; PAM – 

pressão arterial média; T – Tempo; MTD – membro torácico direito; MTE – 

membro torácico esquerdo. 



32 
 

 
 

Pelo uso da análise de um polinômio ortogonal (p ≤ 0,05) observa-se na 

Figura 6 um comportamento no tempo do membro tratado elucidado por um 

polinômio de terceiro, o qual membro apresentou diferentes médias ( ̅ ± DPM) que 

levaram a esse comportamento (Tabela 6).  Sendo que no membro torácico direito 

(não tratado) não houve nenhum polinômio que descrevesse seu comportamento no 

tempo, como ilustrado na Figura 8, a partir das médias ( ̅ ± DPM) obtidas a partir 

dos resíduos do processo 4 (Tabela 7). Devido a diferença significativa na análise de 

variância univariada (p ≤ 0,1) nos fatores tempo e interação no processo 3 e apenas 

no fator tempo no processo 4, realizou os desdobramentos de apenas esses fatores 

significativos.  Pelo desdobramento para comparação múltiplas no tempo no 

processo 3 (Figura 8), obteve-se diferença significativa no membro tratado entre o  

T20 – T30, T20 – T40, T30 – T60 e T40 – T60 com o uso de Teste de Fisher (p ≤ 

0,1). Já pelo desdobramento entre os tratamentos (membros) do processo 3, obteve-

se diferença significativa no T50 entre os membros pelo Teste  T (p ≤ 0,05), O 

processo 4 teve apenas diferença significativa temporal, que pelo desdobramento 

pelo teste de Fisher (p ≤ 0,1), obteve-se que o T60 teve diferença significativa em 

relação a T0, T10, T20, T30, T40 (Figura 9). 
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Tabela 6.   Médias estimadas ( ̅ ± DPM) dos resíduos do terceiro processo de oito 
animais, obtidas antes e após crioterapia do membro torácico esquerdo 
em solução resfriada a 4°C por 60 minutos, com membro contralateral 
mantido em temperatura ambiente. Escores extraídos pela análise de 
componentes principais com rotação varimax no estudo de fatores na 
análise multivariada exploratória das variáveis VS e VM. Unesp, 
Jaboticabal, 2017.. 

T MTD TEM
 

0m -0,31 ±0,36
Aa 

- 0,01 ± 0,46
Aa 

0,58 ± 0,52
Aa 

0,08 ± 0,53
Aa 

0,12 ± 0,49
Aa 

0,61 ± 0,42
Aa 

0,28 ± 0,36
Aa 

- 0,22 ± 0,48
Abc 

- 0,17 ± 0,32
Abc 

0,27 ± 0,24
Aab 

- 0,51 ± 0,2
Ac 

0,50 ± 0,18
Ac 

- 0,30 ± 0,12
Bbc 

0,35 ± 0,31
Aab 

10m 

20m 

30m 

40m 

50m 

60m 

 
 

 
F 
 

Figura 8.  Médias ( ̅ ± DPM) dos escores do terceiro processo entre os membros 
em relação ao tempo de oito animais, obtidas antes e após crioterapia 
do membro torácico esquerdo em solução resfriada a 4°C por 60 
minutos, com membro contralateral mantido em temperatura ambiente. 
Médias seguidas por letras minúscula diferem significativamente na 
comparação múltipla dos tempos de cada membro pelo Teste de 
Fisher (p ≤ 0,1) e médias seguidas de letras maiúscula diferentes 
diferem significativamente entre os membros pelo Teste T (p ≤ 0,05). 
Unesp, Jaboticabal, 2017 

*VS – velocidade sistólica; VM – velocidade média; T – Tempo; MTD – membro torácico direito; 
MTE – membro torácico esquerdo 
Médias seguidas por letras minúscula diferem significativamente na comparação múltipla dos 
tempos de cada membro pelo Teste de Fisher (p ≤ 0,1). Médias seguidas de letras maiúscula 
diferentes diferem significativamente entre os membros pelo Teste T (p ≤ 0,05). 
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Tabela 7. Médias estimadas ( ̅ ± DPM) dos resíduos do quarto processo de oito 
animais, obtidas antes e após crioterapia do membro torácico esquerdo 
em solução resfriada a 4°C por 60 minutos, com membro contralateral 
mantido em temperatura ambiente. Escores extraídos pela análise de 
componentes principais com rotação varimax no estudo de fatores na 
análise multivariada exploratória das variáveis VD. Unesp, Jaboticabal, 
2017. 

T MTD TEM 

0m 0,48 ± 0,39
a 

0,29 ± 0,29
a 

0,42 ± 0,28
a 

0,23 ± 0,36
a 

0,12 ±0,29
a 

0,09 ± 0,39
ab 

- 0,61 ± 0,33
b 

0,22 ± 0,35
a 

0,43 ± 0,46
a 

- 0,2 ± 0,38
a 

- 0,28 ± 0,3
a 

- 0,20 ± 0,38
a 

- 0,54 ± 0,36
ab 

- 0,82 ± 0,58
b 

10m 

20m 

30m 

40m 

50m 

60m 

 

 

 

Figura 9. Médias ( ̅ ± DPM) dos escores do primeiro processo entre os 
membros em relação ao tempo de oito animais, obtidas antes e 
após crioterapia do membro torácico esquerdo em solução 
resfriada a 4°C por 60 minutos, com membro contralateral 
mantido em temperatura ambiente. Médias seguidas por letras 
minúscula diferem significativamente na comparação múltipla 
dos tempos de cada membro pelo Teste de Fisher (p ≤ 0,1). 
Unesp, Jaboticabal, 2017. 

 

VD – velocidade diastólica; T – Tempo; MTD – membro torácico direito; MTE – membro torácico 
esquerdo. 
Médias seguidas por letras minúscula diferem significativamente na comparação múltipla dos 
tempos de cada membro pelo Teste de Fisher (p ≤ 0,1). 
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Para entender melhor como os processos se associam, realizou-se um teste 

de correlação (p ≤ 0,1). Nesse contexto a analise apresentou, no membro tratado 

uma correlação negativa fraca significativa de – 0,32 entre os processo 1 e 3 (p = 

0,02), perdendo-se este efeito no membro não tratado. Na análise das correlações 

(p ≤ 0,1) dos processos ao longo do tempo no membro tratado observou-se uma 

influência do tratamento no tempo 10, com uma correlação negativa moderada de - 

0,63 entre os processos 1 e 3 (p = 0,09), perdendo-se este efeito no membro não 

tratado. Para tanto, a hipótese estatística de homocedasticidade e de normalidade 

de variância, teste BoxCox (λ = 1) e teste Shapiro-Wilk (p ≤ 0,05), respectivamente, 

foram aplicadas nos resíduos padronizados internamente e obteve-se controle de 

qualidade positivo das pressuposições dos processos. 

 

2.4 Discussão 

 

 Embora não se tenha obtido diferença estatística entre o membro tratado e o 

não tratado, julga-se, com base nos resultados obtidos, que o uso da crioterapia 

local pode ter induzido resposta local, culminando em variações discretas na 

hemodinâmica da artéria digital palmar (macrovascularização) dos equinos. Embasa-

se esta afirmação nas observações das variações das médias obtidas tanto na 

análise descritiva da estatística univariada, quanto das médias dos escores da 

análise multivariada, principalmente no membro torácico esquerdo (tratado), 

inferindo a presença de resposta local à terapia instituída.  

 O efeito direto da crioterapia digital sobre a microvasculatura, culminando em 

vasoconstrição, já foi muito bem detalhado na espécie em questão (WORSTER; 

GAUGHAN; HOSKINSON, 2001). Os equinos toleraram relativamente bem a 

imersão do dígito da solução resfriada a 4 °C, como no modelo proposto na literatura 

(WORSTER; GAUGHAN; HOSKINSON, 2001).  

 No primeiro equino do estudo, a preparação Emla® foi aplicada em uma 

camada espessa com o uso de bandagem local (SKARDA; TRANQUILLI, 2013). 

Esperaram-se aproximadamente 45 minutos para o início da colocação do cateter 
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(KNOTTENBELT; MALALANA, 2015). Entretanto, observou-se que o animal ainda 

apresentava sensibilidade ao perfurar-se a pele. Por esse motivo, o tempo de espera 

para a ação do anestésico tópico foi elevado de forma progressiva (duas, quatro, 

seis e oito horas). Obteve-se menor sensibilidade local a partir de oito horas de 

contato do anestésico local com a pele do equino. Isso sugere que o tempo de 

absorção da pomada anestésica para analgesia cutânea nesta espécie animal seja 

maior, quando comparado aos seres humanos (WAHLGREN; QUIDING, 2000) 

 Os equinos utilizados no estudo apresentavam-se hígidos, com base no 

exame clínico geral e do aparelho locomotor. À exceção de dois animais, evitou-se a 

sedação dos animas durante o estudo, pois a administração de fármacos 

depressores do sistema nervoso central poderiam desencadear alterações 

hemodinâmicas (WAGNER; MUIR; HINCHCLIFF, 1991) comprometendo os 

resultados da pesquisa. Para contenção química desses dois animais foi utilizada a 

sedação sistêmica associada à anestesia infiltrativa local para realização da 

cateterização arterial em dois animais, os quais ainda apresentaram sensibilidade 

local mesmo após oito horas da aplicação tópica da pomada anestésica. Utilizou-se 

cloridrato de lidocaína sem vasoconstritor para bloqueio perineural dos quatro 

pontos baixos (2 ml para cada ponto) de ambos os membros torácicos, e a sedação 

com o uso de cloridrato de detomidina (10 – 15µg/kg) por via intravenosa.  

 O cloridrato de lidocaína pode ter causado vasodilatação local, acelerando o 

processo de metabolização do fármaco entre 60 a 120 minutos (SKARDA; 

TRANQUILLI, 2013). Como o uso intravenoso de detomidina, nas doses 15 – 

20µg/kg, pode causar estimulação alfa-adrenérgica pós-sináptica periférica, 

resultando em vasoconstrição e aumento da pressão arterial (WAGNER; MUIR; 

HINCHCLIFF, 1991). Sabe-se que, na dose de 30µg/Kg, a meia vida de eliminação 

da detomidina é de aproximadamente uma hora (GRIMSRUD et al., 2009). Foi 

imposto um período de duas horas entre a administração do fármaco e o início da 

colheita dos dados. Portanto, como a dose utilizada e o tempo de espera, foram 

inferiores e superior, respectivamente, ao relatado acredita-se não ter ocorrido 

interferência do referido fármaco nos parâmetros avaliados, para ambos os animais.  
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As avaliações obtidas no membro torácico direito não foram significativas para 

indicar a influência da solução resfriada nesse membro, já que os parâmetros de 

todos os processos variaram de forma semelhante para os efeitos tratamento, tempo 

e interação avaliados no estudo. Diferente do que foi relatado nos seres humanos 

relato, visto que observaram efeitos sistêmicos da terapia local sobre a artéria 

braquial do membro contralateral (PADILLA et al., 2001; SIMMONS et al., 2011).  

No estudo com seres humanos observou-se que a crioterapia instituída em 

um apêndice (braço) era capaz de promover vasoconstrição da artéria braquial do 

membro contralateral. A redução do fluxo volumétrico também foi avaliada por meio 

da técnica de Doppler espectral. Acredita-se que, nesse caso, o gelo foi capaz de 

ativar o sistema nervoso simpático e ocasionar a vasoconstrição bilateral nos 

indivíduos avaliados (PADILLA et al., 2001), o que não foi observado neste estudo 

com os equinos. Pode-se inferir que não houve desencadeamento de respostas 

sistêmicas à aplicação tópica da crioterapia no membro torácico esquerdo, pois não 

foram observadas alterações nos parâmetros avaliados no membro contralateral, 

constatada pela ausência de diferenças estatísticas no processo 1 (diâmetro, área e 

principalmente fluxo sistólico, diastólico e médio) 

A não existência de relevância na estatística multivariada não anula 

evidências da ação local da solução resfriada das artérias digitais nos equinos 

hígidos. Pode-se dizer que pelo fato de a variabilidade do processo 1 corresponder a 

37,2% da variabilidade dos dados (Tabela 3), ela apresenta relevância fisiológica, 

mesmo não obtendo significância estatística (p > 0,1). Sendo assim, sugere-se que 

as variações das médias do processo 1, principalmente para o diâmetro e área 

possam inferir sobre a diferença significativa presente no fator tempo e interação do 

processo 3. Sabe-se que a velocidade é inversamente proporcional à área 

transversal do seu segmento (GUYTON; HALL, 2011b). Logo, mudanças sutis nas 

médias do processo 1 (Figura 4), podem ter, possivelmente, acarretado variações 

significativas no comportamento do processo 3 (Figura 6) do membro tratado e não 

tratado (p ≤ 0,05).  
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Os processos 1 e 2 não foram significativos para os fatores tratamento, tempo 

e interação (p ≤ 0,1), porém sugerem significância fisiológica, pois houve variações 

de forma diferente nas médias desses processos para o membro tratado, quando 

comparado com o não tratado. Acredita-se que a solução fria tenha sido capaz de 

ativar o sistema nervoso simpático no membro tratado (LEHMANN; DE LATEUR, 

1990), pois neste membro, as médias do processo 1 se comportaram relativamente 

abaixo das médias dos escores observadas para o membro não tratado, exceto em 

T10 (Figura 4). A diminuição do diâmetro arterial, observada no membro tratado, 

pode ter sido decorrente da ativação da via simpática e resultado na redução dos 

paramentos do processo 1. Neste caso, como a variação no diâmetro do vaso foi 

ínfima, não se pode denominá-lo de vasoconstrição. Também observou uma 

elevação das médias dos escores do comportamento das pressões sistólica, 

diastólica e média (Processo 2) do membro tratado. Sugere uma tendência da 

ativação da via simpática nos T10, T30, T50 e T60 (Figura 5), devido à elevação das 

médias destes parâmetros nesses pontos, quando comparado ao membro não 

tratado (Figura 5).  

Porém mecanismos de controle agudo, na forma neural e local, podem ter 

sido ativados, desencadeados pelo estiramento dos barorreceptores na parede dos 

vasos, resultando na inibição da via simpática ou a ativação local da ação miogênica 

dos vasos (GUYTON; HALL, 2011c). Sugere que o ponto de sobreposição do 

parassimpático ou ativação da ação miogênica local (GUYTON; HALL, 2011a; 

GUYTON; HALL, 2011c) pode ser esclarecido por meio do coeficiente negativo 

moderado da correlação de Pearson (-0,63), presente no T10, observado apenas no 

membro tratado. Neste ponto, quanto maior o diâmetro, área e consequentemente 

fluxo (processo 1), menor a velocidade (processo 3), ou vice–versa. Entretanto, 

neste momento, observou-se apenas diferença entre as médias no processo 1 

(Figura 4). A mesma variação não foi observada no processo 3 (Figura 6). 

Aparentemente, a variação da média no ponto T10 não foi suficiente para alterar a 

velocidade (processo 3).  

A diferença observada entre T20 - T30 e T20 – T40, no processo 3, para o 

membro torácico esquerdo (Figura 8) foi outro fator importante a ser considerado, o 
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qual pode ter sido decorrente da ação local do gelo. Reforça-se esta hipótese pelo 

fato de as médias do processo 1 (Figura 6), nesses pontos, terem se correlacionado 

fisiologicamente com o processo 3 (Figura 8). Importante enfatizar que esse ponto 

esteve presente apenas para o membro torácico esquerdo (tratado). Neste sentido, 

sugere a ocorrência de redução da velocidade sistólica e consequente média (Figura 

8) devido ao aumento do diâmetro do vaso e, consequentemente, da área (Figura 6) 

na tentativa de aumentar o aporte sanguíneo às extremidades do casco, frente a 

vasoconstrição da microcirculação.  

A crioterapia digital pode ocasionar a liberação de mediadores 

vasodilatadores (adenosina e ácido lático) e consequentemente o acumulo de 

dióxido de carbono decorrente da redução do fluxo volumétrico sanguíneo em 

virtude da vasoconstrição. (ADAIRN, 2005; GUYTON; HALL, 2011a). Sabe- se que a 

microcirculação sofre vasoconscrição após 30 minutos de imersão a solução 

resfriada 4°C (WORSTER; GAUGHAN; HOSKINSON, 2001), sendo assim, sugere 

que a redução da velocidade sistólica e média no processo 3 da artéria digital do 

membro tratado (torácico esquerdo) nos pontos T20 - T30 e T20 – T40 seja 

decorrente do reflexo da ação de vasodilatadores produzidos na microcirculação. Os 

mesmos efeitos foram previamente estudados por outros autores para a mesma 

espécie animal, porém de forma especifica na microcirculação (WORSTER; 

GAUGHAN; HOSKINSON, 2001; POLLITT; VAN EPS, 2004), porém ainda não foi 

completamente compreendido nos animais em questão. No entanto, a vasodilatação 

rebote pós-contato com o gelo já foi amplamente estudado, verificado e 

compreendido nos seres humanos (CLARKE; HELLON; LIND, 1958; FLOURIS et al., 

2008).  

É possível observar aumento discreto no diâmetro arterial no membro tratado 

no mesmo período (T20 – T30 e T20 – T40 na análise descritiva univariada) (Tabela 

1 e Figura 3A) e concomitante aumento da média do fluxo volumétrico, 

principalmente para o fluxo sistólico (Tabela 1 e Figura 3B). Sendo assim, as 

observações da análise descritiva obtidas pela análise univariada servem de base 

para reforçar as afirmações feitas com base na análise multivariada. 
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A presença de inúmeras anastomoses arteriovenosas ao longo de toda a 

derme lamelar pode ter modulado a regulação da temperatura e também da pressão 

(HOOD et al., 2001, POLLITT, 2004). A vasoconstrição periférica laminar e a 

transferência de calor entre os vasos laminares também são mecanismos de 

proteção do casco diante do desafio do frio (HOOD et al., 2001). Sendo assim, 

supõe-se que a ativação desses mecanismos, possivelmente, minimizaram os 

efeitos da água resfriada (4 °C) sobre a hemodinâmica da artéria digital palmar.  

Durante o desenvolvimento da laminite (induzida experimentalmente), 

observou-se o fechamento das anastomoses arteriovenosas (AAVs) em resposta à 

produção de endotelina proveniente da inflamação local. A autora do estudo advertiu 

na época que este mecanismo poderia incorrer em isquemia por redução da 

perfusão digital (STOKES, 2005).  

Acredita-se que um dos efeitos da crioterapia seja a redução do influxo de 

células inflamatórias às lâminas do casco (GODMAN et al;. 2016). Como 

consequência, ocorre diminuição na produção de endotelina, o qual promove, 

possivelmente, a abertura parcial das AAVs (STOKES, 2005). Deste modo, a 

crioterapia auxilia no restabelecimento do fluxo sanguíneo digital, até então 

comprometido pela ativação do processo inflamatório da laminite. 

Portanto, existe justificativa plausível para explicar a ação da crioterapia na 

abertura das AAVs, durante o controle da inflamação laminar. No entanto, a abertura 

das anastomoses poderia ocasionar influxo de sangue para o leito vascular do 

casco, agravando a isquemia laminar (HOOD, 1999; THOMASSIAN, et al., 2000). 

Em virtude disto, conforme mencionado anteriormente, acredita-se que a crioterapia 

apresente efeito primordial atuando no fechamento das anastomoses arteriovenosas 

visando contrabalancear os efeitos decorrentes da vasoconstrição da 

microcirculação, com o objetivo de preservar a hemodinâmica digital (principalmente 

o fluxo da artéria digital palmar).  

Além disso, apesar de não ter sido observada diferença (p ≤ 0,1) entre o 

membro tratado e não tratado, no que se refere ao fator tratamento, há evidências 

que indiquem que houve, de forma indireta, influência da água resfriada no dígito 

tratado. O fato do processo 3 ter se comportado temporalmente como um polinômio 
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de terceiro grau no membro tratado (Figura 8) demonstra que houve interferência de 

algum fator neste apêndice o qual não estava presente no membro contralateral 

(não tratado). No caso em questão, o fator diferencial refere-se à crioterapia com 

água resfriada a 4°C.  

Alguns estudos relatam o efeito local positivo da crioterapia sobre a 

microcirculação do dígito de equinos (HOOD, 2001; WORSTER; GAUGHAN; 

HOSKINSON, 2001; BAILEY; MARR, JONATHAN ELLIOTT, 2004; BRUNNER; 

MARTINS; BOVINO, 2008). A partir dos resultados obtidos, cogita-se a existência 

sim de ação local da crioterapia sobre a artéria digital palmar, em menor intensidade, 

quando confrontado com os efeitos observados na microcirculação. 

 Infelizmente neste estudo não foi possível à realização da angiografia dos 

cascos dos membros torácicos, o qual permitiria a avaliação da microcirculação do 

dígito. Vale ressalvar que foram utilizados animais hígidos sem nenhum tipo de 

sedação, o que os tornava agitados devido à contenção por uma hora no tronco, 

com um dos membros imerso em solução refrigerada. Logo, a presença de mais um 

aparelho poderia inviabilizar as outras mensurações propostas. Também não houve 

a avaliação dos parâmetros de cada passo da preparação dos animais no estudo 

para avaliação do nível do estresse em cada passo. Essa avaliação permitiria 

mensurar o quanto o estresse foi responsável pelo estimulo do estudo, 

principalmente do sistema simpático. 

O estudo observou alterações sutis na hemodinâmica da artéria digital palmar 

ao receber o estimulo do frio, entretanto, menos significativas quando comparadas 

com a microcirculação do dígito. Visto que a microcirculação do casco do equino 

possui uma quantidade mais relevante de receptores alfa-adrenérgicos, o que o 

torna mais responsivo aos neurotransmissores do sistema nervoso simpático 

(BAILEY; MARR; JONATHAN ELLIOTT, 2004). Sendo assim, a vascularização do 

casco torna-se muito mais responsiva à agonistas contráteis in vivo, quando 

comparada aos vasos digitais palmares em experimento in vivo (PERONI et al., 

2005).  
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Por mais que haja modificações significativas na microcirculação em face à 

crioterapia, com base nos resultados obtidos, observa-se que o organismo preserva 

a hemodinâmica da macrocirculação (artéria digital palmar) a qualquer custo, 

objetivando a mantenção do fluxo volumétrico (preservar a hemodinâmica do dígito), 

possivelmente na tentativa de contrabalancear a diminuição do influxo de sangue 

decorrente da vasoconstrição da microcirculação causada pelo tratamento. A 

presença dos mecanismos protetores do dígito frente ao frio permite a regulação do 

fluxo sanguíneo no casco, minimizando os efeitos do frio sobre os vasos de maior 

calibre.  

Não foram observadas alterações hemodinâmicas significativas na artéria 

digital do membro contralateral decorrentes do tratamento. Neste sentido, não foram 

constatados efeitos sistêmicos da crioterapia, em semelhança aos achados em 

seres humanos. Do mesmo modo, a vasodilação rebote não foi observada nos 

animais avaliados. A crioterapia apresentou efeitos locais sutis na artéria digital 

palmar dos equinos, decorrentes da resposta fisiológica causada pela ação do 

tratamento na microcirculação do digito o qual refletiu discretamente sobre a 

macrovasculatura. As análises multivariadas de agrupamento e de componentes 

principais contribuíram para melhor compreensão da associação entre os 

parâmetros estudados.  
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