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CRUZ, R.K.S. Avaliação eletrocardiográfica e da variabilidade da frequência 

cardíaca materna, fetal e neonatal em jumentos da raça Pêga. Botucatu, 

2018, 105p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Campus de Botucatu, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. 

RESUMO 

Atualmente, observa-se uma maior necessidade de uma assistência adequada 

tanto no período pré-natal, quanto neonatal, com a finalidade de redução da 

mortalidade de recém-nascidos, principalmente de animais com elevado valor 

genético e zootécnico, como os jumentos da raça Pêga. Desta forma, o presente 

estudo teve por objetivo, descrever os parâmetros clínicos, eletrocardiográficos 

(ECG) e índices de variabilidade da frequência cardíaca (VFC) em jumentas (no 

período pré e pós-parto), fetos (35 dias antes do parto) e na fase neonatal, até 

os 35 dias de idade. Para tal, utilizou-se 10 jumentas clinicamente saudáveis, no 

terço final de gestação e pós parto, 10 fetos e 10 neonatos pertencentes à raça 

Pêga, cujo os exames foram realizados ao 35º, 28º, 21º, 14º, 7º e 1º dia antes 

do parto (jumentas prenhes e fetos) e ao 1º, 7º, 14º, 21º, 28º e 35º dia após o 

parto para jumentas no período pós-parto e neonatos. Os índices da VFC em 

jumentas no período pós parto, diferiram significativamente (p<0,05) dentre os 

momentos de análise, onde o SDNN (ms) variou no primeiro dia após o parto, a 

RMSSD (ms) no primeiro e 14º dia após o parto, e BF (nu) e a relação BF/AF 

(nu) no primeiro dia após o parto. As jumentas apresentaram FC constante nos 

momentos analisados, enquanto que no período pós-parto, apresentaram 

redução, ambos não significativos. No traçado eletrocardiográfico das jumentas, 

observou-se significância (p<0,05) na FC (bpm), PR (ms), QT (ms), QTc (ms), T 

(ms) e R (mV) na derivação base ápice. E no plano frontal as variáveis FC (bpm), 

PR (ms), QT (ms) e QTc (ms) diferiram significativamente. Nos neonatos, foram 

observadas divergências significativas nas ondas P (mV) e T (mV) na derivação 

base ápice, e na onda T (mV, negativa) e no complexo QRS (ms) no plano frontal, 

e não apresentaram significância em relação aos índices de VFC. Em relação às 

medidas de VFC e FC de fetos, as variáveis apresentaram significância (p<0,05) 

para BF (nu), no 21º, 7º e 1º dia antes do parto, AF (nu) no 21º e 7º dia antes do 

parto e para BF/AF (razão) no 28º, 7º e 1º dia antes do parto. Com isso, podemos 

concluir que foram observadas alterações na FC e na VFC de fêmeas gestantes, 
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fêmeas no período pós parto e fetos de asininos da raça Pêga dentre os 

diferentes momentos de análise.  

Palavras-chave: asininos, eletrocardiograma, neonatologia, índices de 

variabilidade da frequência cardíaca.  
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CRUZ, R.K.S. Electrocardiographic evaluation and heart rate variability 

maternal, fetal and neonatal in donkeys of Pêga breed. Botucatu, 2018, 105p. 

Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Campus de 

Botucatu, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. 

ABSTRACT 

Currently, there is a greater need for adequate prenatal and neonatal care in 

order to reduce the mortality of newborns, especially animals with high genetic 

and zootechnical value, such as Pêga donkeys. The aim of the present study was 

to describe the clinical parameters, electrocardiographic (ECG) and heart rate 

variability (HRV) indices in donkeys (pre and postpartum), fetuses (35 days 

before delivery) and in the neonatal phase, up to 35 days of age. For this, 10 

clinically healthy donkeys were used, in the final third of gestation and 

postpartum, 10 fetuses and 10 neonates belonging to the Pêga breed, whose 

examinations were performed at 35º, 28º, 21º, 14º, 7º and 1º day before (pregnant 

donkeys and fetuses) and at the 1st, 7th, 14th, 21st, 28th and 35th days after 

delivery for postpartum donkeys and neonates. The HRV indices in donkeys in 

the postpartum period differed significantly (p <0.05) between the moments of 

analysis, where the SDNN (ms) ranged on the first day after delivery, the SDSS 

(ms) on the first and 14th day after delivery, and BF (nude) and the BF / AF ratio 

(nude) on the first day postpartum. The asses presented constant HR at the 

analyzed moments, while in the postpartum period, they presented reduction, 

both of which were not significant. In the electrocardiographic tracing of donkeys, 

significance was found (p <0.05) for HR (bpm), PR (ms), QT (ms), QTc (ms), T 

(ms) and R (mV) apex. And in the frontal plane the variables FC (bpm), PR (ms), 

QT (ms) and QTc (ms) differed significantly. In the neonates, significant 

divergences were observed in the P (mV) and T (mV) waves in the apex base 

derivation, and in the T wave (mV, negative) and in the QRS complex (ms) in the 

frontal plane, and were not significant in relation to the HRV indices. In relation to 

HRV and HR measurements of fetuses, the variables presented significance (p 

<0.05) for BF (nude), on the 21st, 7th and 1st day before delivery, AF (nude) on 

the 21st and 7th day before delivery and for BF / AF (ratio) on the 28th, 7th and 

1st day before delivery. With this, we can conclude that changes in HR and HRV 
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were observed in pregnant females, postpartum females and fetuses of the Pêga 

breed among the different moments of analysis. 

Key words: Asinine, electrocardiogram, neonatology and indices of heart rate 

variability. 
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CAPÍTULO I 

REVISÃO DE LITERATURA
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1. INTRODUÇÃO

A equideocultura exerce importante papel como fonte geradora de rendas 

e empregos. O complexo do agronegócio equino no Brasil movimenta cerca de 

R$ 16,1 bilhões, gerando 610 mil empregos diretos e 2.430 empregos indiretos 

(MAPA, 2016). O Brasil ocupa uma posição de destaque internacional, não só 

pelo expressivo número de animais e por ter a terceira maior população de 

equídeos do mundo, como também pela excelência de seu plantel 

(ALVARENGA; CARMO, 2009).  

Os jumentos (Equus asinus) são animais domésticos, pertencentes à 

família dos equídeos, e no Brasil, essa criação vem evoluindo e cada vez mais 

assumindo importância econômica e zootécnica.  Nos últimos anos, o aumento 

da valorização de asininos e muares de marcha fez crescer o interesse na 

reprodução desses animais, incentivando inclusive a preservação de raças em 

extinção (SERRES et al., 2002). Os asininos (asnos) e muares (mulas), 

correspondem a oito milhões de cabeças, sendo a região nordeste responsável 

pelo maior rebanho, com cerca de 877 mil animais (MAPA, 2018).  

A viabilização da equideocultura moderna requer avanços tecnológicos que 

incrementem a produtividade do rebanho, tornando-o mais competitivo tanto no 

cenário nacional quanto internacional. Nesse contexto, a morte embrionária e 

fetal tem se mostrado como principal fator de subfertilidade e de redução da 

eficiência reprodutiva em éguas, gerando grandes prejuízos econômicos aos 

criadores (BALL, 1993; ROCHA et al., 2007). Estimativas de perdas gestacionais 

em equídeos têm sido publicadas, entretanto, pouco se sabe sobre a sua 

etiologia. Registros encontrados na literatura indicam uma variação de 2,6 a 24% 

nos índices de mortalidade fetal (até 60 dias de gestação) (VANDERWALL, 

2008), refletindo diferenças entre haras e dificuldades de diagnóstico.  

O acompanhamento pré-natal tem como objetivo assegurar o bem-estar 

materno e fetal. Quando a gestação apresenta intercorrências clínicas, a 

evolução e o resultado final podem ficar comprometidos. Evidencia-se a 

necessidade de acompanhamento mais rigoroso associado à aplicação de 

estratégias com o objetivo de garantir o bem-estar materno-fetal (NUNES-

COSTA, 2006). A ultrassonografia, utilizada mais intensamente na Medicina 

Veterinária a partir da década de 80, tem aumentado a eficácia dos exames 

clínicos, possibilitando a detecção de vesículas embrionárias com 10 ou 11 dias 
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após a ovulação, e a observação de sinais precisos sobre a evolução e 

subsequente perda da prenhez (PALMER; DRIANCOURT, 1980). Visando 

minimizar o estresse causado pelo uso da palpação e ultrassonografia retal 

(SCHONBOM et al., 2015), muitos proprietários e pesquisadores recorrem a 

associação de outros métodos de monitoramento gestacional, como é o caso da 

avaliação da frequência cardíaca fetal (FCF) e variabilidade da frequência 

cardíaca (VFC).  

A FCF é um importante parâmetro de bem-estar (ADAMS-

BRENDEMUEHL; PIPERS, 1987; NAGEL et al., 2010), sendo a sua monitoração 

útil na detecção de alterações relacionadas à viabilidade fetal (ADAMS-

BRENDEMUEHL; PIPERS, 1987; BASKA-VINCZE et al., 2015). Seu valor está 

intrinsecamente associado à detecção de frequências cardíacas anormais e 

arritmias que podem indicar estresse fetal ou demais anormalidades 

(KNOTTENBELT et al., 2004). Além disso, pode ser útil no diagnóstico de 

gêmeos (PARKS; COLLES, 1977).  

Não há estudos sobre a VFC fetal em jumentos, concomitantemente, há 

um interesse crescente no monitoramento do feto e do neonato equídeo. O 

monitoramento da FC no feto, não só possibilita a verificação da saúde fetal e 

viabilidade, como também fornece informações sobre o desenvolvimento do 

sistema nervoso autônomo (SNA) (QUEVEDO, 2015), ainda que a validação 

clínica dos valores de VFC fetal em condições a campo, bem como a 

determinação dos índices em animais saudáveis oriundos de partos eutócicos 

são extremamente importantes.  

Estudos aprofundados relacionados à fisiologia, bem como o perfil 

eletrocardiográfico do neonato equídeo e sua evolução clínica no período de 

adaptação neonatal, devem auxiliar no aperfeiçoamento da neonatologia 

veterinária. Entretanto, informações acerca da eletrocardiografia, FC, bem como 

da VFC em fetos e em potros são escassas, sendo necessária uma maior 

investigação sobre esses parâmetros tanto na fase pré-natal, quanto na 

neonatal, a fim de se fornecer dados que possam ser utilizados em avaliações 

clínicas (ALFONSO, 2015). Desta forma, os objetivos do presente estudo foram 

descrever os parâmetros clínicos, eletrocardiográficos (ECG), valores normais 

da frequência cardíaca (FC) e índices de variabilidade da frequência cardíaca 
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(VFC) em jumentas (no período pré e pós-parto), nos fetos e nos recém-nascidos 

da raça Pêga.  
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6. CONCLUSÕES GERAIS

Sob as condições clínicas em que o presente estudo foi realizado, pode-

se concluir que:  

 Os índices analisados no presente estudo não foram preditores fidedignos

da proximidade do parto em jumentos da raça Pêga, no período avaliado.

 A avaliação eletrocardiográfica materna-fetal, mostrou-se como uma

técnica confiável para detectar sinais cardíacos em fetos asininos no terço

final da prenhez.

 As alterações observadas na frequência cardíaca (FC) e na variabilidade

da frequência cárdica (VFC) materna, fetal e neonatal, indicam que a

prenhez tem impactos consideráveis sobre o sistema cardiovascular

materno.

 Os índices da VFC demonstraram haver uma atuação simpato-vagal em

jumentas no período pós-parto, com a atuação dos sistemas simpático e

parassimpático, tanto no referido período quanto no período fetal. E que

em neonatos da espécie asinina, pareceu ocorrer uma diminuição da

atividade simpática, aumento da atividade parassimpática ou uma

combinação de ambos nos primeiros 35 dias de vida.

 Observa-se ainda uma influência dos fatores etários sobre os parâmetros

eletrocardiográficos de asininos, e esses achados justificam a obtenção

de valores específicos para uma mesma idade e raça.

 Além disso foram observadas diferenças estatísticas entre os diferentes

momentos de análise, predizendo-se desta forma, o momento

responsável por tais alterações. Sendo o terço final da gestação, parto e

início da lactação responsáveis por promovem adaptações no organismo

materno.
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