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Resumo 
 
BERNARDO, J. O. Fotopletismografia podal em equinos. 2018. 61f. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Botucatu, 2015. 
 
As enfermidades podais do membro torácico são a maior causa das alterações 
musculoesqueléticas que acometem os equinos. A doença do navicular, osteíte 
podal e a laminite estão entre as enfermidades de maior incidência em equinos, 
sendo todas elas citadas como afecções de origem vascular. A 
fotopletismografia é um método diagnóstico não invasivo que quantifica o tempo 
de reenchimento venoso baseado na circulação periférica terminal. Objetivou-se 
estudar a exequibilidade e viabilidade da fotopletismografia podal em equinos, 
padronizando os valores normais para a espécie. Foram utilizados 10 equinos 
hígidos, avaliando-se os membros torácicos em diferentes superfícies, sendo 
dividos em dois grupos: Grupo Borracha (GB) e Grupo Concreto (GC). A 
fotopletismografia foi realizada com os animais em posição quadrupedal, 
realizando-se movimentos pendulares para mimetizar movimentos de apoio e 
elevação do membro, realizando-se cinco movimentos consecutivos e então, 
imediatamente induzidos ao repouso, obtendo-se então, o tempo de 
reenchimento venoso (TRV). Não houve diferença significativa entre o membro 
torácico direito e membro torácico esquerdo nos diferentes grupos (p=0,75). A 
média do TRV nos equinos do grupo borracha (GB) foi de 12,650 ± 1,694 e no 
grupo concreto (GC) foi de 12,700 ± 1,387 segundos, não demonstrando 
diferença significativa entre os diferentes pisos (p=0,98). Os equinos 
apresentaram valores de referência significativos em relação aos pacientes 
humanos. Conclui-se que a fotopletismografia dos membros torácicos em 
equinos pode ser utilizada como método auxiliar na avaliação da microcirculação 
podal, apresentando como valor de referência para o tempo de reenchimento 
venoso de 10 a 15 segundos. Esta pesquisa mostrou-se pioneira na utilização 
deste método não invasivo na hemodinâmica venosa podal em equinos. 
 

 

Palavras-chave: fotopletismografia, microcirculação podal, equinos. 
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Abstract 
 
BERNARDO, J. O. Photoplethysmography in horses. 2018. 62f. - Thesis 
(PhD) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Botucatu, 2015. 
 
The thoracic limb disorders are the major cause of the musculoskeletal changes 
affecting the horses. Navicular disease, foot osteitis and laminitis are among the 
diseases of higher incidence in equines, all of which are cited as affections of 
vascular origin. Photoplethysmography is a noninvasive diagnostic method that 
quantifies venous refill time based on the terminal peripheral circulation. The 
objective is study the feasibility of foot photoplethysmography in horses, 
standardizing the normal values for this species. Thoracic limbs were used on 
different surfaces and divided into two groups: Rubber Group (RG) and Concrete 
Group (CG). The photoplethysmography was performed with the animals in a 
quadrupedal position, with pendular movements being performed to mimic 
support and elevation movements. Five consecutive movements were 
performed, and then immediately induced at rest, and venous refilling time (VRT). 
There was no significant difference between the right and left thoracic limbs in 
the different groups (p=0.75). The mean TRV in the horses of the rubber group 
(GB) was 12.650 ± 1.694 and the concrete group (CG) it was 12.700 ± 1.387 
seconds, showing no significant difference between the different floors (p=0.98). 
The reference values in horses are different in relation to human patients. It can 
be concluded that the photoplethysmography of the thoracic limbs in horses can 
be used as an auxiliary method to evaluate the microcirculation of the foot, the 
reference value for the VRT is 10 to 15 seconds. This research proved to be a 
pioneer in the use of this noninvasive method in pedal venous hemodynamics in 
horses. 
 
Key word: Photopletysmography, pedal blood microcirculation, horses.  
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 
As enfermidades podais no membro torácico são a maior causa das 

alterações musculoesqueléticas que acometem os equinos, influenciando seu 

desempenho esportivo, gerando prejuízos econômicos para os proprietários 

(MENARIM et al., 2012). 

A fotopletismografia é um método auxiliar não invasivo utilizado em 

humanos para avaliar o sistema circulatório periférico, quantificando o tempo de 

reenchimento venoso baseado na velocidade do sangue na circulação periférica 

terminal ou capilar (JALDIN; ROLLO, 2014). 

Nos equinos diversos métodos auxiliares têm sido utilizados para 

avaliação do fluxo sanguíneo durante as enfermidades podais, porém não é 

possível estabelecer um método eficaz de avaliação ainda na fase prodrômica 

das lesões (MARTINS FILHO et al., 2007).  

Avaliando-se a necessidade de mais estudos para a compreensão das 

alterações vasculares na microcirculação podal, objetivou-se estudar a 

exequibilidade e viabilidade da fotopletismografia podal em equinos, 

padronizando os valores normais para a espécie.  

Não há relatos sobre a utilização do exame fotopletismográfico na espécie 

equina, portanto torna-se necessário a padronização dos valores normais para 

a espécie para posteriormente realizar a avaliação de enfermidades vasculares 

podais em equinos. 

A partir da viabilização da fotopletismografia em equinos, poder-se-á usar 

este método em equinos com enfermidades podais de origem vascular, 

destacadamente a laminite, a osteíte podal e a síndrome do navicular. 

Este trabalho é pioneiro na conceituação dos valores de normalidade para 

avaliação da microcirculação podal em equinos, sendo a primeira etapa para 

exploração deste método futuramente no diagnóstico e avaliação da condição 

circulatória periférica podal em diferentes enfermidades. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Anatomia e dinâmica da circulação digital em equinos 

 

Na biodinâmica da circulação podal de um equino saudável, seu apoio é 

distribuído em 28% de seu peso em cada membro torácico e 22% em cada 

membro pélvico (HOOD et al., 1997). Em um animal em posição quadrupedal, o 

fluxo sanguíneo digital é relativamente estável, e pequenas alterações no peso, 

quando o animal a troca o apoio, diminuem ou aumentam o fluxo, sem maiores 

implicações (HUNT et al., 1990).  

Em equinos, o retorno do sangue venoso da região podal para os 

membros e posteriormente ao coração é realizado por estruturas especializadas 

presentes no casco. A ranilha auxilia o retorno do sangue da extremidade do 

membro até a grande circulação, devido à sua estrutura e consistência, 

permitindo o amortecimento do casco com o solo (BUDRAS; SÄCKS; ROCK, 

2009).  

A sola do casco consiste em uma placa côncava queratinizada que está 

anexa à superfície palmar/plantar da terceira falange. Normalmente, a 

concavidade da sola permite que a parede e a ranilha suportem a maior parte do 

peso e do desgaste (FRANDSON et al., 2005; POLLITT, 2008).  

A ranilha possui forma de cunha e se projeta da região posterior entre os 

dois pilares da sola, separada pelos sulcos paracuneais que seguem 

cranialmente até o seu ápice (REESE et al., 2011). É formada por epitélio 

pavimentoso estratificado queratinizado, sendo mais macia que as outras partes 

do casco por conter 50% de a mais de umidade e por possuir glândulas 

apócrinas que secretam substâncias em sua superfície (BUDRAS; SÄCKS; 

ROCK, 2009).  A ranilha é relativamente flexível, e sua compressão ao tocar ao 

solo é importante para retorno de sangue venoso (Figura 1) (FRANDSON et al., 

2005).  
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FIGURA 1 – Vista solear do casco de equino, demonstrando as estruturas envolvidas na 
biomecânica da circulação podal (BUDRAS; SÄCKS; ROCK, 2009).  

 

 

Profundamente à ranilha está o pulvinus ou coxim palmar para o membro 

torácico e plantar para o membro pélvico, composto por complexa 

vascularização trabeculado por tecido fibroso e adiposo (Figura 2). O animal ao 

apoiar o membro sobre o solo, comprime o pulvinus que ao ser comprimido pela 

sola e ranilha contra o casco e falange distal se esvazia impulsionando o sangue 

em retorno ao coração. O pulvinus no equino comparativamente equivaleria à 

musculatura gastrocnêmia em humanos (WISSDORF et al., 1998; FRANDSON 

et al., 2005; POLLIT, 2008). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2 – Corte sagital da região distal do membro de equino (ASHDOWN; DONE, 1987).  
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A circulação venosa podal em equinos requer uma ação mecânica 

resultante da movimentação dos membros devido às características peculiares 

das veias digitais presentes no casco, ou seja, possuem uma parede com 

musculatura altamente desenvolvida e relativamente sem elasticidade (ALLEN, 

2004; SOUZA, 2007).  

No movimento de apoio do membro ao solo, ocorre a compressão do 

coxim palmar e, consequentemente, o esvaziamento dos capilares do casco. No 

movimento de elevação, há a descompressão das estruturas e ocorre o 

enchimento dos capilares (Figura 3) (SOUZA, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 3 – Esquema da biomecânica da microcirculação podal em equinos. (A) Fase de apoio 
do membro ao solo, forças de compressão da falange distal, sola e ranilha sobre o coxim palmar 
promovem o esvaziamento dos capilares, semelhante ao músculo gastrocnêmio em humanos. 
(B) Fase de elevação do membro, há a descompressão do coxim e consequentemente o 
reenchimento dos capilares. Adaptado de BUDRAS; SÄCKS; ROCK (2009). 
  

 

Cinco forças principais são exercidas sobre o dígito quando o animal 

encontra-se em posição quadrupedal sendo predominantes, em ordem de 

importância: pressão compressiva devido à massa corporal do animal, força de 

tensão do estiramento do tendão flexor digital profundo, força de tensão do 

estiramento da lâmina interdigital da muralha do casco (interface laminar), força 

de tensão do estiramento do tendão extensor digital e força compressiva da sola 

no chão (HOOD et al., 2001). 

As forças que atuam sobre a falange distal são transmitidas para a parede 

do casco e desencadeiam seu mecanismo funcional. Ao tocar no solo, há a 

compressão e abertura da ranilha, comprimindo o coxim palmar, e afastamento 

A B 
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dos talões. Durante o passo, a elevação do membro faz com que ocorra a 

descompressão destas estruturas permitindo o reenchimento dos capilares 

presentes nas lâminas dérmicas do casco (REESE et al., 2011). 

A pressão venosa digital aumenta de acordo com o aumento da pressão 

aplicada sobre o dígito e diminui com a diminuição dessa pressão agindo, 

possivelmente, como amortecedor (RATZLAFF; SHINDEL; DEBOWES, 1985). 

O coxim digital também parece agir como amortecedor durante a locomoção 

diminuindo essa pressão (BOWKER et al., 1998). Além disso, as forças 

aplicadas nas interdigitações das lâminas dérmicas e epidérmicas são 

substanciais e a ruptura ou interferência na fixação desses tecidos podem levar 

a falência ou colapso da falange distal dentro da cápsula do casco (FRANDSON 

et al., 2005; POLLIT, 2008; REESE et al., 2011).  

O tecido laminar possui uma delicada rede de microcirculação 

responsável pela nutrição e eliminação provenientes dos catabólitos 

provenientes da junção das lâminas dérmicas e epidérmicas (POLLIT, 2008). 

A artéria digital palmar, próxima à articulação interfalângica proximal 

ramifica-se formando os ramos dos coxins do casco, nutrindo os coxins digitais, 

talões, períoplo e ranilha. A artéria dorsal da falange média forma a artéria 

coronária circunflexa levando suprimento sanguíneo para a pele, a inserção do 

tendão extensor, a articulação interfalângica distal e o cório coronário (POLLITT, 

2004; POLLITT, 2008).   

O ramo dorsal da artéria da falange distal promove suprimento sanguíneo 

ao osso navicular (PARKS, 2003; SOUZA, 2007; POLLITT, 2008). 

Dentro do estojo córneo, as artérias percorrem os sulcos soleares da 

falange distal (PARKS, 2003). A porção terminal da artéria digital entra no canal 

solear através do único forame pareado e une-se com a artéria do lado oposto 

para formar o arco terminal (POLLITT, 2004). Os ramos do arco terminal irradiam 

para o exterior através de forames na superfície dorsal da falange distal 

formando as artérias circunflexas da margem solear (Figura 4) (POLLITT; 

MOLYNEUX, 1990; PARKS, 2003; POLLITT, 2007). 
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FIGURA 4 – Anatomia da circulação podal em equinos. Em vermelho, as artérias e em azul, as 
veias. (KÖNIG; LIEBICH, 2014). 

 

A drenagem venosa do dígito equino é complexa e espelha parcialmente 

o suprimento arterial (PARKS, 2003). A diferença é a presença de três plexos 

venosos, o plexo venoso dorsal situa-se na região profunda da derme lamelar, o 

plexo venoso palmar/plantar que se localiza na porção mais profunda da derme 

e superfície interna axial das cartilagens ungueais e o plexo coronário, que se 

encontra no coxim coronário e abrange o tendão extensor digital (POLLITT, 2004; 

GRAVENA; CALCIOLARI; LACERDA-NETO, 2017).  

 

2.2 Microcirculação sanguínea e alterações vasculares na inflamação 

aguda 

 

A microcirculação é constituída por arteríolas, capilares e vênulas, que 

possuem diâmetros menores que 100 µm. Sua estrutura é semelhante aos vasos 

sanguíneos de maior diâmetro, porém são constituídos apenas de células 

endoteliais e membrana basal (INCE, 2005; ROOS; PAWLINA, 2012; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013).  

O fluxo sanguíneo pelos capilares não é contínuo, ocorrendo pela 

contração intermitente das metarteríolas e esfíncteres pré-capilares, sendo 

modulado por substâncias tissulares liberadas localmente (KALEY; BURTON, 

1980). 

Após uma injúria vascular, ocorre a vasoconstrição arteriolar, liberação de 

mediadores inflamatórios e vasodilatação desencadeando a abertura de novos 
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leitos microvasculares e, consequente, aumento do fluxo sanguíneo e 

permeabilidade vascular e extravasamento de líquido plasmático, demonstrando 

assim alterações hemodinâmicas iniciais (BECHARA et al., 1986; INCE, 2005). 

 Com o acúmulo de fluido extracelular, ocorre a diminuição do fluxo 

sanguíneo com maior concentração de eritrócitos nos pequenos vasos, 

aumentando a viscosidade sanguínea e predisposição para estase sanguínea 

(KALEY; BURTON, 1980). 

  Dependendo do grau de lesão vascular, pode-se observar a abertura de 

shunts arteriovenosos, isquemia e necrose vascular (TSAI; JOHNSON; 

INTAGLIETTA, 2003). 

Segundo França e Tavares (2003), a insuficiência venosa diminui o tempo 

de retorno venoso. Em equinos, a diminuição do tempo deve-se a abertura de 

shunts arteriovenosos e necrose dos tecidos lamelares (POLLITT, 2008). Há 

ainda, o aumento da pressão venosa e da pressão hidrostática, que altera o fluxo 

sanguíneo (MARTINS FILHO et al., 2007). 

 

  
2.3 Enfermidades podais de comprometimento vascular em equinos 

 

São diversas as enfermidades podais nos equinos que decorrem em 

comprometimento circulatório regional podal, incluindo a laminite, a osteíte podal 

e a síndrome do navicular, devido à gravidade e alta ocorrência (STASHAK, 

2006; BELLOTA et al., 2014).   

A laminite é uma enfermidade vascular grave resultante da diminuição da 

perfusão capilar na região podal dos equinos (ROSEINTEIN; BOWKER; 

BARTLETT, 2000; STASHAK, 2006; POLLITT, 2008). É definida como 

inflamação das lâminas sensíveis do casco, o que desencadeia uma isquemia 

transitória associada à coagulopatia que se desenvolve com a degeneração dos 

hemidesmossomos que unem as lâminas córneas e sensíveis (MELO; 

FERREIRA, 2006).  

De acordo com O’Grady (2002), o fluxo sanguíneo da região dorsal do 

casco em direção palmaro-dorsal e disto-proximal pode predispor a isquemia e 

necrose laminar e as anastomoses arteriovenosas na vascularização digital que 

se estabelecem durante a fase de desenvolvimento da laminite contribuem para 
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a patogênese da doença. Estas alterações patológicas na anatomia do casco 

podem desencadear um processo inflamatório grave levando até mesmo a perda 

da função (ROSEINTEIN; BOWKER; BARTLETT, 2000; POLLITT, 2008).  

Em relação às alterações vasculares, na laminite em equinos, alguns 

autores relacionam a síndrome de Raynaud em humanos como uma 

enfermidade semelhante por apresentar diminuição da perfusão 

microcirculatória digital seguida por reperfusão, dor intensa e aumento do pulso 

digital (ZAMORA et al., 1990; KATWA et al., 1999; HOOD et al., 2001). 

Assim como a laminite, a osteíte podal e a síndrome do navicular possuem 

teorias de alterações vasculares na sua etiopatogênese, porém ainda não estão 

bem elucidadas (BELOTTA et al., 2014).  

Segundo Stashak (2006) e Smith (2006), a diminuição da vascularização, 

bem como a desmineralização da terceira falange na osteíte podal, são 

resultantes de um processo inflamatório inicial. Por vezes, existem causas que 

levam à inflamação podal e à vasculopatia secundária que não são manifestados 

clinicamente, e ao observar-se a claudicação, o paciente já apresenta osteíte 

podal com sinais clínicos de dor podal e desmineralização da falange distal 

diagnosticado por imagens (JOHNSON, 1998; RUCKER, 2010). 

A síndrome do navicular é uma doença degenerativa que está diretamente 

relacionada aos distúrbios vasculares, como a trombose, resultando em 

isquemia do osso navicular e consequente degeneração óssea (STASHAK, 

2006; WAGUESPACK; HANSON, 2010). Porém, segundo Smith (2006) nem 

sempre é possível observar lesões estruturais macroscópicas evidentes em 

equinos portadores desta enfermidade.  

Cabe ressaltar que a síndrome do navicular tem como etiopatogenia o 

trauma consecutivo, a insuficiência na remodelação óssea e ainda os aspectos 

das vasculopatias com microtromboses e deformações estruturais como 

dilatação de canais e vasos no osso navicular (STASHAK, 2006). 

Nesse contexto, alguns autores relatam que forças excessivas aplicadas 

pelo músculo flexor digital comum sobre o aspecto palmar do osso navicular 

podem causar inflamação local, seguida de alterações vasculares e 

degeneração óssea (WAGUESPACK; HANSON, 2010). 
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           2.4 Diagnóstico de distúrbios vasculares em equinos 

 

O distúrbio circulatório em enfermidades podais ainda não está 

completamente elucidado, visto as dificuldades de avaliação da microcirculação 

devido a espessura do estojo córneo (POLLITT; MOLINEUX, 1990; HOOD, 1999, 

BRUNNER et al., 2008). 

Coffman et al. (1970) descreveram a circulação do casco através da 

angiografia venosa em equinos, e a partir destes estudos, a circulação podal 

tornou-se foco de diversos trabalhos científicos (BRUNNER; MARTINS, 

BOVINO, 2008). Coffman et al. (1970) e Ackerman et al. (1975) descreveram 

alterações vasculares e redução do fluxo sanguíneo no casco de equinos com 

laminite crônica, determinando somente características qualitativas do 

reenchimento vascular. 

Sant'anna Júnior et al. (2001) realizaram um comparativo do doppler 

ultrassom com a técnica de arteriografia, sendo possível observar alterações no 

reenchimento arterial durante o apoio e sustentação do membro, evidenciando 

falha do reenchimento vascular durante a fase de apoio. Segundo Brunner et al. 

(2008) o doppler ultrassom não permite a avaliação da vascularização dentro do 

estojo córneo.  

Outro método diagnóstico complementar bastante utilizado para avaliação 

das alterações vasculares das veias periféricas em equinos é a venografia 

(D'ARPE; BERNARDINI, 2010). Segundo Eastman et al. (2012), a venografia 

pode auxiliar no diagnóstico precoce da laminite mesmo antes de ocorrer 

alterações radiográficas. Brunner, Martins e Bovino (2008) afirmam que apesar 

de ser um método sensível para evidenciar vasoconstrição e vasodilatação 

dentro do estojo córneo, existem inúmeros fatores que podem contribuir para o 

aparecimento de artefatos de técnica, o que dificulta a avaliação qualitativa da 

perfusão laminar do casco por esse método, além da necessidade de sedação 

do animal e acesso venoso (THOMASSIAN et al., 2000; SANTOS et al., 2015) 

Os exames diagnósticos e auxiliares não-invasivos para avaliação do 

refluxo sanguíneo são mais econômicos, rápidos e não causam tanto 

desconforto aos pacientes quando comparado com os métodos invasivos 

(SALIBA JÚNIOR; GIANNINI; ROLLO, 2007), sendo de suma importância na 

avaliação das enfermidades vasculares, proporcionando dados objetivos quanto 
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à importância fisiológica da doença (LANE; BELLEN, 1995; JALDIN; ROLLO, 

2014). 

 

   2.5 Fotopletismografia 

 

A fotopletismografia (FPG) é um método não invasivo utilizado para 

avaliação da perfusão venosa em humanos, complementando os diagnósticos 

na detecção da obstrução venosa, fornecendo assim, medidas quantitativas do 

impacto da insuficiência valvular (SALIBA JÚNIOR, GIANNINI; ROLLO, 2007; 

KELECHI; McNEIL, 2010; MAFFEI et al., 2014). 

É um exame auxiliar não invasivo, de simples execução, que não requer 

treinamento prolongado do examinador e diferentemente das outras 

modalidades de pletismografias, que mensuram o volume global do membro 

avaliado, a fotopletismografia é capaz de identificar as alterações da 

microcirculação da pele (JALDIN; ROLLO, 2014).  

A fotopletismografia avalia o tempo de reenchimento venoso (TRV) por 

meio da absorção de luz infravermelha pelos tecidos, fornecendo um parâmetro 

objetivo de quantificação do refluxo venoso (LANE; BELLEN, 1995; 

EVANGELISTA; FONSECA, 1996; MAFFEI et al., 2014), fornecendo registros 

gráficos das variações de volume sanguíneo de um membro em movimento, 

auxiliando em casos de insuficiência venosa e falha na bomba periférica, 

fornecendo dados diferentes de outros exames, que permitem a avaliação da 

velocidade e direção do fluxo sanguíneo (SARIN et al., 1992; JALDIN; ROLLO, 

2014). 

O fotopletismógrafo é constituído de uma fonte de luz (diiodo) que emite 

uma luz infravermelha adjacente a um receptor sensitivo que detecta a luz 

refletida pelos capilares, sendo captada e enviada a um processador que registra 

graficamente as alterações na microcirculação (KELECHI; McNEIL, 2010; 

MAFFEI et al., 2014). A absorção da luz infravermelha pelos tecidos será 

diretamente proporcional a quantidade de sangue da região estudada e 

consequentemente menor a reflexão (JALDIN; ROLLO, 2014). 

 Apesar de ser um método não invasivo, a fotopletismografia fornece 

informações similares as medidas de pressão invasiva, arterial ou venosa 

(ABRAMOWITZ et al., 1979; SALIBA JÚNIOR; GIANNINI; ROLLO, 2007).  
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A fotopletismografia é um exame auxiliar utilizado na avaliação 

hemodinâmica vascular, sendo assim, realizado durante o exercício (JALDIN; 

ROLLO, 2014). Em humanos, a quantidade de sangue na pele do membro 

inferior, diminui como resultado do esvaziamento das veias em resposta à 

contração do músculo gastrocnêmio (MAFFEI et al., 2014).  

Desta forma, com a colocação do transdutor de FPG sobre a pele, o 

volume de sangue periférico pode ser quantificado e relacionado diretamente 

com a eficácia do mecanismo músculo-contrátil no esvaziamento do sangue 

venoso do membro (BERALDO; SATPATHY; DODDS, 2007; MAFFEI et al., 

2014).  

Segundo Kelechi e McNeil (2010) a fotopletismografia é viável e de fácil 

execução, fornecendo dados objetivos na avaliação da disfunção venosa em 

pacientes com distúrbios venosos crônicos. Além disso, tem sido amplamente 

utilizada como teste de triagem na avaliação objetiva de pacientes com disfunção 

venoso e o que reduziu o número de pacientes encaminhados para cirurgia 

(BERALDO; SATPATHY; DODDS, 2007) 

Gohel et al. (2007) afirmaram que a FPG é útil para avaliar a gravidade e 

consequentemente o tempo de resolução de ulceração venosa e a possibilidade 

de recidivas, podendo assim determinar a probabilidade na recuperação após 

cirurgia venosa superficial. 

Segundo Jaldin e Rollo (2014), os valores normais do tempo de retorno 

venoso obtidos na fotopletismografia em humanos deve ser maior que 20 

segundos, sendo que valores menores demonstram insuficiência valvular (Figura 

5). 
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FIGURA 5 – Fotopletismografia em humanos. (A) Traçado obtidos no exame fotopletismográfico 
demonstrando o tempo de reenchimento venoso em humanos sem alterações vasculares 
(TRV>20s). (B) Traçado obtidos no exame fotopletismográfico demonstrando o tempo de 
reenchimento venoso em humanos com alterações vasculares (TRV<20s) (JALDIN; ROLLO, 
2014). 

 

A fotopletismografia pode ser utilizada na triagem de recidiva pós-

operatória em cirurgia de varizes de membros inferiores (ROLLO, 2008).  

Jaldin e Rollo (2014) afirmaram que a fotopletismografia é um método útil 

no desenvolvimento de pesquisas por ser capaz de fornecer parâmetros 

objetivos da função venosa tanto no diagnóstico clínico quanto na avaliação 

hemodinâmica venosa provocada por uma intervenção terapêutica. 
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The aim is study the feasibility of foot photoplethysmography in horses, standardizing the normal 
values for this species. Ten healthy horses were used to evaluate the thoracic limbs on different 
surfaces, being divided into two groups: Rubber Group (RG) and Concrete Group (CG). The 
photoplethysmography was performed with the animals in the quadrupedal position, and pendular 
movements were performed to mimic support and elevation. Five consecutive movements were 
performed, and then immediately rested, and the venous refilling time was obtained (VRT). There 
was no significant difference when compared to the right thoracic and left thoracic limbs in the 
different groups (p=0.75). The mean of the VRT in the horses of the rubber group (RB) was 12.650 ± 
1.694 and in the concrete group (CG) it was 12.700 ± 1.387 seconds, showing no significant difference 
between the different floors (p=0.98). The reference values in horses are different in relation to 
human patients. From the results obtained, we can conclude that this research demonstrated to be a 
pioneer in the evaluation of foot hemodynamic in horses. It is concluded that photoplethysmography 
is a viable non-invasive diagnostic method in clinical practice. The reference value for the VRT is 10 
to 15 seconds.  
INDEX TERMS: photoplethysmography, hemodynamic, equine. 
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RESUMO.- Objetivou-se estudar a exequibilidade e viabilidade da fotopletismografia podal em 
equinos, padronizando os valores normais para a espe cie. Foram utilizados 10 equinos hí gidos, 
avaliando-se os membros tora cicos em diferentes superfí cies, sendo dividos em dois grupos: Grupo 
Borracha (GB) e Grupo Concreto (GC). A fotopletismografia foi realizada com os animais em posiça o 
quadrupedal, realizando-se movimentos pendulares para mimetizar movimentos de apoio e elevaça o 
do membro, realizando-se cinco movimentos consecutivos e enta o, imediatamente induzidos ao 
repouso, obtendo-se enta o, o tempo de reenchimento venoso (TRV). Na o houve diferente significativa 
quando comparado membro tora cico direito e membro tora cico esquerdo nos diferentes grupos 
(p=0,75). A me dia do TRV nos equinos do grupo borracha (GB) foi de 12,650 ± 1,694 e no grupo 
concreto (GC) foi de 12,700 ± 1,387 segundos, na o demonstrando diferença significativa entre os 
diferentes pisos (p=0,98). Os animais apresentaram valores de refere ncia significativos em relaça o 
ao encontrados em humanos que e  maior que 20 segundos, demonstrando assim as diferenças 
peculiares de cada espe cie. A partir dos resultados obtidos, podemos concluir que esta pesquisa 
demonstrou ser pioneira na avaliça o da microciruculaça o podal em equinos. Conclui-se que a 
fotopletismografia e  um me todo diagno stico na o invasivo via vel na pra tica clí nica por ser capaz de 
fornecer para metro quantitativo objetivo da hemodina mica venosa podal em equinos. O tempo de 
reenchimento venoso para espe cie possui valor de refere ncia entre 10 e 15 segundos. 
TERMOS DE INDEXAÇA O: fotopletismografia, microcirculaça o podal, equinos. 
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INTRODUÇÃO 
 

As enfermidades podais no membro torácico são a maior causa das alterações 
musculoesqueléticas que acometem os equinos, resultando nas claudicações que manifestam a 
disfunção locomotora, influenciando seu desempenho esportivo e gerando prejuí zos econo micos 
para os proprieta rios (Thomassian et al 2000; Menarim et al 2012). 

São diversas as enfermidades podais nos equinos que decorrem em comprometimento 
circulatório regional podal. Entre estas a laminite, a osteíte podal e a enfermidade do navicular tem 
destaque pela gravidade das doenças e pela alta ocorrência, sendo todas estas possuem 
comprometimento vascular e circulatório em sua etiopatogenia (Rucker 2010; Waguespack & 
Hanson 2010).  

O distu rbio circulato rio em enfermidades podais ainda na o esta  completamente elucidado, 
visto as dificuldades de avaliaça o da microcirculaça o devido a espessura do estojo co rneo (Pollitt & 
Molineux 1990, Hood 1999, Brunner et al 2008). Embora diversos me todos diagno sticos 
complementares te m sido utilizados para avaliaça o circulato ria nas enfermidades podais em equinos, 
ainda na o existe um exame capaz de fornecer dados sobre os aspectos funcionais e hemodina micos 
da microcirculaça o perife rica podal em equinos (Sant’anna Júnior et al 2001; D'arpe & Bernardini 
2010). A care ncia de recursos te cnicos para se proceder avaliaço es da circulaça o podal somado a s 
dificuldades de avaliaça o pelas estruturas podais dificultam o estabelecimento da etiopatogenia das 
enfermidades vasculares (Hood 1999; Pollitt & Molineux 1990; Brunner et al 2008). 

Conforme Saliba Ju nior, Giannini e Rollo, (2007), os testes diagno sticos na o-invasivos para 
avaliaça o do refluxo sanguí neo sa o mais econo micos, ra pidos e na o causam tanto desconforto aos 
pacientes quando comparado com os me todos invasivos, sendo de suma importa ncia na avaliaça o 
das enfermidades vasculares, proporcionando dados objetivos quanto a  importa ncia fisiolo gica da 
doença. 

A fotopletismografia (FPG) é um método diagnóstico não invasivo que quantifica o tempo de 
reenchimento venoso baseado na circulação periférica terminal capilar e aplicado em humanos para 
avaliar-se a insuficiência circulatória de retorno sanguíneo (Kelechi & McNeil 2010, Jaldin & Rollo 
2014). O equipamento emite uma luz infravermelha adjacente a um receptor sensitivo que detecta a 
luz refletida pelos capilares, sendo captada e enviada a um processador que registra graficamente as 
alteraço es na microcirculaça o (Kelechi & McNeil 2010, Maffei et al. 2014). A absorça o da luz 
infravermelha pelos tecidos sera  diretamente proporcional a quantidade de sangue da regia o 
estudada e consequentemente menor a reflexa o (Jaldin & Rollo 2014). 

Me todos diagno stico na o-invasivos para avaliaça o do refluxo sanguí neo sa o geralmente de 
menor custo, ra pidos e causam menor desconforto aos pacientes, ale m disso, e  um me todo 
diagno stico de fa cil execuça o na o requer treinamento demorado do examinador (Abramowitz et al. 
1979; Saliba Ju nior et al. 2007; Jaldin & Rollo 2014).  

A circulaça o venosa podal em equinos requer uma aça o meca nica resultante da 
movimentaça o dos membros, sendo cinco forças principais exercidas sobre o dí gito quando o animal 
encontra-se em posiça o quadrupedal, sendo predominantes, em ordem de importa ncia: pressa o 
compressiva devido a  massa corporal do animal; força de tensa o do estiramento do tenda o flexor 
digital profundo; força de tensa o do estiramento da la mina interdigital da muralha do casco (interface 
laminar); força de tensa o do estiramento do tenda o extensor digital e força compressiva da sola no 
cha o (Hood 2001). 

As forças que atuam sobre a falange distal sa o transmitidas para a parede do casco e 
desencadeiam seu mecanismo funcional. Ao tocar no solo, ha  a retraça o na parede do casco e 
afastamento dos talo es, consequentemente ocorre uma abertura da ranilha. Durante o passo, a 
elevaça o do membro faz com que estas estruturas retornem a sua forma original. Isto ocorre devido 
a  natureza ela stica do tecido co rneo do casco (Souza 2007; Reese et al. 2011). 

As principais estruturas envolvidas no retorno do sangue venoso da regia o podal dos equinos 
sa o a ranilha e o coxim palmar. A ranilha auxilia o retorno do sangue da extremidade do membro ate  
a grande circulaça o, devido a  sua estrutura e consiste ncia, permitindo o amortecimento do casco com 
o solo (Frandson et al. 2005, Pollitt 2008; Budras et al. 2009).  

Profundamente a  ranilha esta  o pulvinus ou coxim palmar para o membro tora cico e plantar 
para o membro pe lvico, composto por complexa vascularizaça o trabeculado por tecido fibroso e 
adiposo. O animal ao apoiar o membro sobre o solo, comprime o pulvinus que ao ser comprimido 
pela sola e ranilha contra o casco e falange distal se esvazia impulsionando o sangue em retorno ao 
coraça o. O pulvinus no equino comparativamente equivaleria a  musculatura gastrocne mia em 
humanos (Wissdorf et al 1998; Frandson et al 2005; Pollitt 2008). 
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Avaliando-se a necessidade de mais estudos para a compreensa o das alteraço es vasculares 
na microcirculaça o podal capilar em equinos, objetivou-se estudar exequibilidade e viabilidade da 
fotopletismografia podal em equinos, buscando padronizar os valores normais para a espe cie visto 
que na o ha  relatos de estudos ou aplicaça o da fotopletismografia podal em equinos.  
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Este projeto foi aprovado pela Comissa o de E tica no Uso de Animais da Faculdade de 
Medicina Veterina ria e Zootecnia da Universidade Estadual Paulista – UNESP – Botucatu/SP, processo 
nº 35/2017. 

Seleção dos animais. Foram utilizados dez equinos hí gidos, sem raça definida, onde avaliou-
se o tempo de reenchimento venoso dos membros tora cicos direto e esquerdo com apoio em 
diferentes superfí cies, sendo divididos em dois grupos: grupo concreto (GC) e grupo borracha (GB). 
Cada membro foi considerado individualmente como instrumento de avaliaça o, totalizando uma 
amostra de 20 membros avaliados em cada grupo. 

Critério de inclusão. Previamente ao experimento os animais foram submetidos ao exame 
fí sico geral conforme Feitosa (2014), onde avaliou-se: freque ncia cardí aca, freque ncia respirato ria, 
temperatura corpo rea, tempo de reenchimento capilar, coloraça o de mucosas, auscultaça o tora cica e 
abdominal. Seguiu-se a inspeça o do animal com atença o especial aos membros locomotores, 
observando o animal em movimentos a passo e trote, visando o exame das claudicaço es conforme 
Ross e Dyson (2011), seguida de avaliaça o radiogra fica para avaliar a existe ncia de enfermidades 
podais na fase inicial onde na o ha  sinais clí nicos de claudicaça o. Para isto, utilizou-se de aparelho de 
raio-x digital1 porta til, na dista ncia foco-filme de 80 cm, com 65 KV e 8,0 mAs, em painel digital2 para 
captura de imagem 18X24 cm para a incide ncia latero medial e 24X30 cm para incide ncia dorso 
proximal palmaro distal oblí qua. 

Critério de exclusão. Os animais que apresentaram alteraço es clí nicas e radiogra ficas foram 
excluí dos desta pesquisa. 

Hipótese. Foram escolhidas duas diferentes superfí cies de densidades diferentes para 
avaliar se a compressibilidade do casco iria alterar o tempo de reenchimento venoso devido a  maior 
força de compressa o. 

Fotopletismografia. Os animais eram mantidos em tronco e realizada a tricotomia da regia o 
dorsal da coroa do casco dos membros tora cicos, permitindo um maior contato do transdutor com a 
pele. Os animais eram induzidos a apoiar alternadamente os membros sobre o solo, semelhante aos 
momentos de apoio e elevaça o do membro durante a locomoça o. Estes movimentos eram realizados 
empurrando-se o animal pela esca pula no sentido lateral para a direita e para a esquerda, 
deslocando-se o centro de gravidade para os lados. Os movimentos pendulares do animal foram 
repetidos por cinco vezes consecutivas, seguida do repouso do animal.  

Para a colocaça o do sensor de fotopletismografia, foi desenvolvido um suporte fabricado em 
tecido e velcro (Figura 1). O sensor foi colocado na regia o dorsal da coroa do casco e ajustado 
conforme o dia metro do membro tora cico do animal, permitindo o contato exato com a regia o 
avaliada. 

Durante cada movimento, o fotopletismo grafo3 registrou um traçado oscilato rio 
correspondente a  ejeça o de volume sanguí neo do membro e imediatamente apo s o repouso, iniciou-
se uma curva ascendente correspondente ao progressivo reenchimento capilar cuta neo.  

Cálculo estatístico (significância p<0,05). Foram realizadas estatísticas descritivas 
quantitativa das variáveis-resposta (tempo de reenchimento – TRV) dos animais comparando-se os 
valores obtidos nas diferentes superfícies. Utilizou-se o teste de Wilcoxon para analisar os dados 
quanto a sua normalidade e comparações entre os diferentes pisos (concreto e borracha), com 
p<0,05 (Silva; Azevedo 2016). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os animais selecionados para esta pesquisa apresentavam idade me dia de 8 ± 1,82 anos e 
peso me dio de 293 ± 12,85 kg. 

                                                           
1 EcoRay, Vet Vision Vet1060HF 100Kw/80mA, modelo Orange  
2 Vet FDX810 – Vet Vision CRMD4.OT 
3 Medacord PVL Enhanced, Medasonics Inc. 
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A realizaça o da fotopletismografia mostrou-se um me todo de fa cil execuça o, fornecendo um 
para metro objetivo de quantificaça o do refluxo venoso na regia o podal em equinos (Gohel 2007; 
Jaldin & Rollo; 2014).  

Atrave s deste estudo foi possí vel obter registros gra ficos das variaço es de volume sanguí neo 
da regia o podal em equinos em movimento, avaliando assim a hemodina mica microcirculato ria.  
(Sarin et al 1992; Jaldin & Rollo, 2014). 

A me dia do tempo de reenchimento venoso (TRV) nos equinos do grupo borracha (GB) foi 
de 12,650 ± 1,694 e no grupo concreto (GC) foi de 12,700 ± 1,387 segundos (Tabela 1). Na o houve 
diferença significativa entre as me dias dos grupos (p=0,98). 
  Segundo Jaldin e Rollo (2014) o TRV normal em humanos sa o valores acima de 20 segundos 
sendo que valores menores demonstram insuficie ncia valvular. Kelechi e McNeil (2010) concluí ram 
que TRV menores que 19 segundos demonstram doença venosa cro nica de ní vel intermedia rio, 
enquanto valores menores que 11 segundos refere-se a doenças mais graves. Em humanos, na 
presença de doença arterial obstrutiva cro nica pode haver diminuiça o do TRV apesar de na o ocorrer 
refluxo venoso (Maffei et al 2014). 

Os valores de TRV menores que os valores de refere ncia em humanos sugere um 
reabastecimento mais ra pido da microcirculaça o e maior gravidade da disfunça o venosa e reafirmam 
a viabilidade clí nica em realizar a FPG como uma medida objetiva da funça o venosa (Kelechi & Mcneil, 
2010). 

Quando comparado com os valores normais do TRV em humanos, os equinos apresentaram 
valores menores, isto se deve a s caracterí sticas pro prias da espe cie, pois as diferenças entre humanos 
e equinos sa o evidentes e ainda os aspectos hemodina micos ja  bastante conhecido pela medicina 
ainda sa o insipientes na medicina veterina ria. 

Kelechi e McNeil (2010) ainda concluí ram que a fotopletismografia pode ser utilizada como 
teste de triagem na rotina clí nica devido a  facilidade na execuça o e por fornecer uma medida da 
funça o venosa antes mesmo do desenvolvimento dos sinais clí nicos. Com isso, avalia-se a 
possibilidade da realizaça o da fotopletismografia em equinos como exame de rotina para avaliar 
alteraço es vasculares podais antes mesmo do estabelecimento da enfermidade e dos sinais clí nicos. 

Pore m, para a correta e interpretaça o e conceituaça o dos exames fotopletismogra fico em equinos 
com enfermidades podais, necessita-se estabelecer valores de refere ncias e descriça o da metodologia 
para posteriores pesquisas cientí ficas.  

 
CONCLUSÕES 

 
A fotopletismografia mostrou-se um me todo complementar via vel para avaliaça o da 

microcirculaça o venosa podal em equinos, podendo ser utilizado na pra tica clí nica fornecendo 
para metros quantitativos objetivo da hemodina mica venosa podal em equinos. 

O tempo de reenchimento venoso em equinos apresenta valores de referência entre 10 e 15 
segundos. 
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Legendas das tabelas 
 
 

Tab.1. Tempo de reenchimento venoso (TRV) dos equinos avaliados por fotopletismografia em 
diferentes superfí cies. 
 
 

Legendas das figuras 

 
Fig.1. Suporte adaptado para fixaça o do sensor para realizaça o da fotopletismografia em equinos. (A) 
Vista externa do suporte. (B) Vista interna com velcro e fixaça o do sensor. (C) Suporte do sensor em 
membro tora cico de equino para realizaça o do exame. 
 
 
Fig.2. Gra fico da variaça o do tempo de reenchimento venoso (TRV) de equino avaliados por 
fotopletismografia em diferentes superfí cies. 
 
 
 
 

 

Figura 1 – Suporte adaptado para fixaça o do sensor para realizaça o da fotopletismografia em 
equinos. (A) Vista externa do suporte. (B) Vista interna com velcro e fixaça o do sensor. (C) Suporte 
do sensor em membro tora cico de equino para realizaça o do exame. 
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TABELA 1 – Tempo de reenchimento venoso (TRV) de equino avaliados por fotopletismografia em 
diferentes superfí cies. 
 

ANIMAL GB (TRV em segundos) GC (TRV em segundos) 

MTD MTE MTD MTE 

1 11 11 13 13 

2 14 15 10 12 

3 13 12 11 13 

4 11 11 14 12 

5 11 12 14 13 

6 14 15 13 11 

7 12 11 15 14 

8 10 12 15 11 

9 14 14 13 12 

10 15 15 11 13 

Média 12,650 12,700 

DP 1,694 1,387 

GB: Grupo borracha 
GC: Grupo Concreto 
MTD: membro tora cico direito 
MTE: membro tora cico esquerdo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GB: Grupo borracha 
GC: Grupo Concreto 

 
FIGURA 2 – Gra fico da variaça o do tempo de reenchimento venoso (TRV) de equino avaliados por 
fotopletismografia em diferentes superfí cies. 
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Short Communication a ser submetida à Brazilian Journal of Veterinary Research 
 

Fotopletismografia podal em equinos com alterações vasculares: resultados 
preliminares 

Foot photoplethysmography in horses with vascular disease: preliminary results 
 
  

Juliana de Oliveira Bernardo², Regina Moura³, Carlos Alberto Hussni4* 
 

ABSTRACT.- Bernardo, J.O., Moura, R. & Hussni, C.A. 2018. [Foot photoplethysmographic in horses 
with vascular disease: preliminary results] Fotopletismografia podal em equinos com alteraço es 
vasculares: resultados preliminares. Pesquisa Veterinária Brasileira 00(0):00-00. Departamento de 
Cirurgia e Anestesiologia Veterina ria, Universidade Estadual Paulista “Ju lio de Mesquita Filho”, Rua 
Dr. Walter Mauricio Correra, s/n - Rubia o Junior, Botucatu, SP 18618-970, Brazil. E-mail: 
cahussni@fmvz.unesp.br 
The objective of this study was to compare the venous refilling time (VRT) of healthy horses (control 
group) with VRT in horses with radiographic changes in the foot region of the thoracic limb. There 
are used 3 horses with radiographic changes. The animals of the control group had a mean of VRT at 
12.650 ± 1.694, while the animals with radiographic changes presented a mean of 6.600 ± 1.673, 
presenting a significant difference (p=0.0028). The reference values for VRT in horses were 10 to 15 
seconds, and, as well as humans with vascular diseases, the horses have a decrease in the venous 
refilling time. 
INDEX TERMS: photoplethysmography, foot microcirculation, equine. 
 
¹ Recebido em …………………………………….. 
   Aceito para publicação em ………………………….. 
² Doutoranda do Departamento de Cirurgia e Anestesiologia Veterina ria da Universidade Estadual 
Paulista “Ju lio de Mesquita Filho”. Rua Dr. Walter Mauricio Correra, s/n - Rubia o Junior, Botucatu, SP 
18618-970, Brazil. Pesquisa de doutorado com apoio CAPES.  
² Docente Assistente do Departamento de Cirurgia e Ortopedia da Faculdade de Medicina de 
Botucatu. Universidade Estadual Paulista “Ju lio de Mesquita Filho”. Av. Prof. Montenegro - Distrito de, 
Botucatu, SP 18618-687, Brazil. 
³ Docente do Departamento de Cirurgia e Anestesiologia Veterina ria da Universidade Estadual 
Paulista “Ju lio de Mesquita Filho”. Rua Dr. Walter Mauricio Correra, s/n - Rubia o Junior, Botucatu, SP 
18618-970, Brazil. *Autor para corresponde ncia: cahussni@fmvz.unesp.br 
 
RESUMO.- Objetivou-se comparar o tempo de reenchimento venoso (TRV) de equinos hígidos (grupo 
controle) com o tempo de reenchimento venoso em equinos com alterações radiográficas na região 
podal do membro torácico. Foram utilizados 3 equinos com alteraço es radiogra ficas, onde realizou-
se fotopletismografia podal e os resultados foram comparados com os animais do grupo controle. Os 
animais hí gidos apresentaram me dia tempo de reenchimento venoso de 12,650 ± 1,694, enquanto os 
animais com alteraça o radiogra fica apresentaram me dia de 6,600 ± 1,673, apresentando diferença 
significativa (p=0,0028). Os traçados fotopletismogra ficos obtidos nesta pesquisa foram 
significantes, onde o comprimento e amplitude de onda nos animais com afecço es podais foram 
menores que dos animais do grupo controle. O valor de refere ncia para o TRV em equinos e  de 10 a 
15 segundos, e, assim como humanos com alteraço es vasculares, os equinos com enfermidades 
podais apresentaram diminuiça o do tempo de reenchimento venoso. 
 
TERMOS DE INDEXAÇA O: fotopletismografia, microcirculaça o podal, equinos. 
 

INTRODUÇÃO 
 

As enfermidades podais no membro torácico são a maior causa das alterações 
musculoesqueléticas que acometem os equinos, resultando nas claudicações que manifestam a 
disfunção locomotora, influenciando seu desempenho esportivo e gerando prejuí zos econo micos 
para os proprieta rios (Thomassian et al 2000; Menarim et al 2012). 

A laminite, a osteíte podal e a enfermidade do navicular tem destaque pela gravidade das 
doenças e pela alta ocorrência, sendo todas estas possuem comprometimento vascular e circulatório 
em sua etiopatogenia (Rucker 2010; Waguespack & Hanson 2010).  

mailto:cahussni@fmvz.unesp.br
mailto:cahussni@fmvz.unesp.br
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O distu rbio circulato rio em enfermidades podais ainda na o esta  completamente elucidado, 
visto as dificuldades de avaliaça o da microcirculaça o devido a espessura do estojo co rneo (Pollitt & 
Molineux 1990, Hood 1999, Brunner et al 2008). Embora diversos me todos diagno sticos 
complementares te m sido utilizados para avaliaça o circulato ria nas enfermidades podais em equinos, 
ainda na o existe um exame capaz de fornecer dados sobre os aspectos funcionais e hemodina micos 
da microcirculaça o perife rica podal em equinos (Sant’anna Júnior et al 2001; D'arpe & Bernardini 
2010).  

A care ncia de recursos te cnicos para se proceder avaliaço es da circulaça o podal somado a s 
dificuldades de avaliaça o pelas estruturas podais dificultam o estabelecimento da etiopatogenia das 
enfermidades vasculares (Hood 1999; Pollitt & Molineux 1990; Brunner et al 2008). 

A fotopletismografia (FPG) é um método diagnóstico não invasivo que quantifica o tempo de 
reenchimento venoso baseado na circulação periférica terminal capilar e aplicado em humanos para 
avaliar-se a insuficiência circulatória de retorno sanguíneo (Kelechi & McNeil 2010; Jaldin & Rollo 
2014). O equipamento emite uma luz infravermelha adjacente a um receptor sensitivo que detecta a 
luz refletida pelos capilares, sendo captada e enviada a um processador que registra graficamente as 
alteraço es na microcirculaça o (Kelechi & McNeil 2010; Maffei et al 2014). A absorça o da luz 
infravermelha pelos tecidos sera  diretamente proporcional a quantidade de sangue da regia o 
estudada e consequentemente menor a reflexa o (Jaldin & Rollo 2014). 

A circulaça o venosa podal em equinos requer uma aça o meca nica resultante da 
movimentaça o dos membros e de estruturas especializadas como a ranilha e o coxim palmar que 
auxiliam no retorno do sangue venoso dos cascos para a grande circulaça o (Hood 2001). 

Segundo França e Tavares (2003), a insuficie ncia venosa diminui o tempo de retorno venoso. 
Em equinos, a diminuiça o do tempo deve-se a abertura de shunts arteriovenosos e necrose dos 
tecidos lamelares (Pollitt 2008).  

Avaliando-se a necessidade de mais estudos para a compreensa o das alteraço es vasculares 
na microcirculaça o podal capilar em equinos, objetivou-se realizar uma comparaça o entre o tempo 
de reenchimento venoso de equinos hí gidos e equinos com afecço es podais de origem vascular 
atrave s da fotopletismografia podal, visto que na o ha  relatos de estudos ou aplicaça o deste me todo 
diagno stico na espe cie.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Este trabalho foi aprovado pela Comissa o de E tica no Uso de Animais da Faculdade de 
Medicina Veterina ria e Zootecnia da Universidade Estadual Paulista – UNESP – Botucatu/SP, processo 
nº 35/2017. 

Seleção dos animais. Foram selecionados tre s equinos com alteraço es no exame clí nico 
e/ou radiogra fico da regia o podal.  

Critério de inclusão. Previamente ao experimento os animais foram submetidos ao exame 
fí sico geral conforme Feitosa (2014). Seguiu-se a inspeça o do animal com atença o especial aos 
membros locomotores, observando o animal em movimentos a passo e trote, visando o exame das 
claudicaço es conforme Ross e Dyson (2011), seguida de avaliaça o radiogra fica para avaliar a 
existe ncia de enfermidades podais na fase inicial onde na o ha  sinais clí nicos de claudicaça o. Para isto, 
utilizou-se de aparelho radiogra fico digital4 porta til, na dista ncia foco-filme de 80 cm, com 65 KV e 
8,0 mAs, em painel digital5 para captura de imagem 18X24 cm para a incide ncia latero medial e 24X30 
cm para incide ncia dorso proximal palmaro distal oblí qua.  

Hipótese. Os equinos com enfermidades vasculares na regia o podal apresentam diminuiça o 
do tempo de reenchimento venoso assim como e  observado em humanos. 

Fotopletismografia. Os animais eram mantidos em tronco e realizada a tricotomia da regia o 
dorsal da coroa do casco dos membros tora cicos, permitindo um maior contato do transdutor com a 
pele. Os animais eram induzidos a apoiar alternadamente os membros sobre o solo, semelhante aos 
momentos de apoio e elevaça o do membro durante a locomoça o. Estes movimentos eram realizados 
empurrando-se o animal pela esca pula no sentido lateral para a direita e para a esquerda, 
deslocando-se o centro de gravidade para os lados. Os movimentos pendulares do animal foram 
repetidos por cinco vezes consecutivas, seguida do repouso do animal.  

                                                           
4 EcoRay, Vet Vision Vet1060HF 100Kw/80mA, modelo Orange  
5 Vet FDX810 – Vet Vision CRMD4.OT 
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O sensor foi colocado na regia o dorsal da coroa do casco e o suporte do sensor ajustado 
conforme o dia metro do membro tora cico do animal, permitindo o contato exato com a regia o 
avaliada. 

Durante cada movimento, o fotopletismo grafo6 registrou um traçado oscilato rio 
correspondente a  ejeça o de volume sanguí neo do membro e imediatamente apo s o repouso, iniciou-
se uma curva ascendente correspondente ao progressivo reenchimento capilar cuta neo. 

Cálculo estatístico (significância p<0,05). Foram realizadas estatísticas descritivas 
quantitativa das variáveis-resposta (tempo de reenchimento – TRV) dos animais comparando-se com 
os valores de referência para a espécie. Utilizou-se o teste de Wilcoxon para analisar os dados quanto 
a sua normalidade (Silva; Azevedo 2016). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os animais selecionados para esta pesquisa apresentavam idade me dia 12 ± 2,42 anos e 305 
± 8,12 kg. 

Dos 3 animais avaliados, dois (66,6%) animais apresentaram alteraço es radiogra ficas 
indicativas de osteí te podal e um (33,3%) animal apresentou alteraço es indicativas de laminite 
cro nica. 

Nos exames radiogra ficos de dois animais, foi possí vel observar uma irregularidade da borda 
solear, desmineralizaça o acompanhada da diminuiça o da densidade o ssea, ale m de a reas 
radioluscentes demonstrando a dilataça o dos canais vasculares, achados comuns em animais 
portadores de osteí te podal conforme descrito por Pollitt (2004) e Bellota et al (2014). 

Em um animal, observou-se falta de paralelismo entre a parede do casco e a falange distal, 
bem como a deformidade da ranilha, achados radiogra ficos semelhantes aos descritos por e Pollitt 
(2008) e Magalha es et al (2014) em animais com laminite cro nica. 

Os animais do grupo controle apresentaram me dia tempo de reenchimento venoso no piso 
de borracha de 12,650 ± 1,694, enquanto os animais com osteí te podal apresentaram me dia de 6,600 
± 1,673, apresentando diferença significativa (p=0,0028). 

Estes resultados demonstram que o tempo de reenchimento venoso em animais que 
apresentam alteraço es vasculares diminuí ram consideravelmente (Fig. 1), e conforme Jaldin e Rollo 
(2014), o mesmo ocorre em humanos com trombose venosa profunda ou deficie ncia valvular. 

Os traçados fotopletismogra ficos obtidos nesta pesquisa foram semelhantes aos encontrados 
em humanos. Na figura 2 observa-se uma semelhança no traçado de onda, pore m com o TRV 
consideravelmente menor. Na figura 3, e  possí vel observar que o TRV em humanos com doença 
vascular cro nica e  inferior aos valores de refere ncia. O mesmo ocorreu com o equino portador de 
laminite cro nica e deformidade da ranilha. Ale m disso, pode-se observar diferença no comprimento 
de onda, comprovando assim alteraça o na hemodina mica vascular. 

Atrave s deste estudo foi possí vel obter registros gra ficos das variaço es de volume sanguí neo 
da regia o podal em equinos em movimento, avaliando assim a hemodina mica microcirculato ria.  
Ale m disso, mostrou-se u til na investigaça o de deficie ncias de retorno venoso consequente de 
alteraço es vasculares (Sarin et al 1992; Jaldin; Rollo 2014). 
 Segundo Jaldin e Rollo (2014) o TRV normal em humanos sa o valores acima de 20 segundos, 
sendo que valores menores demonstram insuficie ncia valvular. Kelechi e McNeil (2010) concluí ram 
que TRV com valores menores que 19 segundos demonstram doença venosa cro nica de ní vel 
intermedia rio, enquanto valores menores que 11 segundos refere-se a  doenças mais graves. 

Conforme Kelechi e McNeil (2010), valores de TRV menores que os valores de refere ncia em 
humanos sugere um reabastecimento mais ra pido da microcirculaça o e maior gravidade da disfunça o 
venosa e reafirmam a viabilidade clí nica em realizar a FPG como uma medida objetiva da funça o 
venosa. 

Quando comparado com os valores normais do TRV em humanos, os equinos apresentaram 
valores menores, isto se deve a s caracterí sticas pro prias da espe cie pois as diferenças entre humanos 
e equinos sa o evidentes e ainda, os aspectos hemodina micos ja  bastante conhecidos pela medicina 
ainda sa o insipientes na medicina veterina ria. 

 
 
 
 

                                                           
6 Medacord PVL Enhanced, Medasonics Inc. 
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CONCLUSÕES 
 
Considerando o valor de refere ncia do tempo de reenchimento venoso encontrado nos 

equinos hí gidos (10 a 15 segundos), os equinos com enfermidades podais apresentaram diminuiça o 
do tempo de reenchimento venoso.  

Pore m, ainda sa o necessa rias novas pesquisas para implementaça o desta te cnica na rotina 
clí nica. 
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Legendas das figuras 

 
Fig.1. Gra fico da comparaça o entre o tempo de reenchimento venoso (TRV) em animais hí gidos 
(grupo controle) e animais com alteraço es radiogra ficas. 
 
  
Fig. 2. (A) Traçado obtido no exame fotopletismogra fico em humano sem alteraço es vasculares. 
TRV=32 segundos. FONTE: JALDIN; ROLLO (2014). (B) Traçado obtido no exame fotopletismogra fico 
podal em equino hí gido. TRV=15 segundos. 

 

Figura 3. (A) Traçado obtido no exame fotopletismogra fico em humano com doença venosa cro nica. 
TRV=9 segundos. FONTE: JALDIN; ROLLO (2014). (B) Traçado obtido no exame fotopletismogra fico 
podal em equino com laminite cro nica. TRV=4 segundos 
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Figura 2. (A) Traçado obtido no exame fotopletismogra fico em humano sem alteraço es vasculares. 
TRV=32 segundos (Jaldin & Rollo 2014). (B) Traçado obtido no exame fotopletismogra fico podal em 
equino hí gido. TRV=15 segundos. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 3. (A) Traçado obtido no exame fotopletismogra fico em humano com doença venosa cro nica. 
TRV=9 segundos (Jaldin & Rollo 2014). (B) Traçado obtido no exame fotopletismogra fico podal em 
equino com laminite cro nica. TRV=4 segundos 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A fotopletismografia mostrou-se viável para avaliação da microcirculação 

venosa podal em equinos, demonstrando ser um método diagnóstico não 

invasivo que pode ser utilizado na prática clínica fornecendo parâmetros 

quantitativos objetivo da hemodinâmica venosa podal em equinos. 

O desenvolvimento do suporte para o sensor do fotopletismógrafo foi 

fundamental para a realização do experimento em menor tempo. 

O valor de referência para o tempo de reenchimento venoso em equinos 

é de 10 a 15 segundos.  
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Anexo 1 
Traçado fotopletismográfico podal em equinos em piso de borracha. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 1: Fotopletismografia do membro torácico direito do animal 1 em piso de 

borracha. TVR=11s 

1D-GB 

Figura 2: Fotopletismografia do membro torácico direito do animal 2 em piso de 

borracha. TVR=14s 

2D-GB 

3D-GB 4D-GB 

5D-GB 

Figura 3: Fotopletismografia do membro torácico direito do animal 3 em piso de 

borracha. TVR=13s 

Figura 4: Fotopletismografia do membro torácico direito do animal 4 em piso de 

borracha. TVR=11s 

Figura 5: Fotopletismografia do membro torácico direito do animal 5 em piso de 

borracha. TVR=11s 

Figura 6: Fotopletismografia do membro torácico direito do animal 6 em piso de 

borracha. TVR=14s 

6D-GB 
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7D-GB 

Figura 7: Fotopletismografia do membro torácico direito do animal 7 em piso de 

borracha. TVR=12s 

8D-GB 

Figura 8: Fotopletismografia do membro torácico direito do animal 8 em piso de 

borracha. TVR=10s 

Figura 9: Fotopletismografia do membro torácico direito do animal 9 em piso de 

borracha. TVR=14s 

9D-GB 10D-GB 

Figura 10: Fotopletismografia do membro torácico direito do animal 10 em piso de 

borracha. TVR=15s 
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Figura 11: Fotopletismografia do membro torácico esquerdo do animal 1 em piso de 

borracha. TVR=11s 

1E-GB 

Figura 12: Fotopletismografia do membro torácico esquerdo do animal 2 em piso de 

borracha. TVR=15s 

2E-GB 

Figura 13: Fotopletismografia do membro torácico esquerdo do animal 3 em piso de 

borracha. TVR=12s 

3E-GB 

Figura 14: Fotopletismografia do membro torácico esquerdo do animal 4 em piso de 

borracha. TVR=11s 

4E-GB 

5E-GB 

Figura 15: Fotopletismografia do membro torácico esquerdo do animal 5 em piso de 

borracha. TVR=12s 

6E-GB 

Figura 16: Fotopletismografia do membro torácico esquerdo do animal 6 em piso de 

borracha. TVR=15s 
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7E-GB 

Figura 17: Fotopletismografia do membro torácico esquerdo do animal 7 em piso de 

borracha. TVR=11s 

8E-GB 

Figura 18: Fotopletismografia do membro torácico esquerdo do animal 8 em piso de 

borracha. TVR=12s 

9E-GB 
10E-GB 

Figura 19: Fotopletismografia do membro torácico esquerdo do animal 9 em piso de 

borracha. TVR=14s 

Figura 19: Fotopletismografia do membro torácico esquerdo do animal 10 em piso 

de borracha. TVR=15s 
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Anexo 2 
Traçado fotopletismográfico podal em equinos em piso de concreto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1D-GC 

Figura 20: Fotopletismografia do membro torácico direito do animal 1 em piso de 

concreto. TVR=13s 

2D-GC 

Figura 21: Fotopletismografia do membro torácico direito do animal 2 em piso de 

concreto. TVR=10s 

Figura 23: Fotopletismografia do membro torácico direito do animal 3 em piso de 

concreto. TVR=11s 

Figura 24: Fotopletismografia do membro torácico direito do animal 4 em piso de 

concreto. TVR=14s 

Figura 25: Fotopletismografia do membro torácico direito do animal 5 em piso de 

concreto. TVR=14s 

Figura 26: Fotopletismografia do membro torácico direito do animal 5 em piso de 

concreto. TVR=13s 

3D-GC 
4D-GC 

5D-GC 6D-GC 
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7D-GC 8D-GC 

9D-GC 10D-GC 

Figura 27: Fotopletismografia do membro torácico direito do animal 7 em piso de 

concreto. TVR=15s 

Figura 28: Fotopletismografia do membro torácico direito do animal 8 em piso de 

concreto. TVR=13s 

Figura 29: Fotopletismografia do membro torácico direito do animal 9 em piso de 

concreto. TVR=15s 

Figura 30: Fotopletismografia do membro torácico direito do animal 10 em piso de 

concreto. TVR=11s 
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1E-GC 

Figura 31: Fotopletismografia do membro torácico esquerdo do animal 1 em piso de 

concreto. TVR=13s 

2E-GC 

3E-GC 
4E-GC 

5E-GC 
6E-GC 

Figura 32: Fotopletismografia do membro torácico esquerdo do animal 2 em piso de 

concreto. TVR=12s 

Figura 33: Fotopletismografia do membro torácico esquerdo do animal 3 em piso de 

concreto. TVR=13s 

Figura 34: Fotopletismografia do membro torácico esquerdo do animal 4 em piso de 

concreto. TVR=12s 

Figura 35: Fotopletismografia do membro torácico esquerdo do animal 5 em piso de 

concreto. TVR=13s 

Figura 36: Fotopletismografia do membro torácico esquerdo do animal 6 em piso de 

concreto. TVR=15s 
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7E-GC 
8E-GC 

9E-GC 10E-GC 

Figura 37: Fotopletismografia do membro torácico esquerdo do animal 7 em piso de 

concreto. TVR=14s 

Figura 38: Fotopletismografia do membro torácico esquerdo do animal 8 em piso de 

concreto. TVR=11s 

Figura 39: Fotopletismografia do membro torácico esquerdo do animal 9 em piso de 

concreto. TVR=12s 
Figura 40: Fotopletismografia do membro torácico esquerdo do animal 10 em piso 

de concreto. TVR=13s 
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Anexo 3 
Normas para publicação do artigo científico 

 
 

Brazilian Journal of Veterinary Research 
 
INSTRUÇÕES AOS AUTORES 
 
Os trabalhos para submissão devem ser enviados por via eletrônica, através do 
e-mail, com os arquivos de texto na versão mais recente do Word e formatados 
de acordo com o modelo de apresentação disponível no site da revista 
(www.pvb.com.br. Devem constituir-se de resultados de pesquisa ainda não 
publicados e não considerados para publicação em outra revista. Para abreviar 
sua tramitação e aceitação, os trabalhos sempre devem ser submetidos 
conforme as normas de apresentação da revista (www.pvb.com.br) e o modelo 
em Word (PDF no site). Os originais submetidos fora das normas de 
apresentação, serão devolvidos aos autores para a devida adequação. Apesar 
de não serem aceitas comunicações (Short communications) sob forma de 
“Notas Científicas”, não há limite mínimo do número de páginas do trabalho 
enviado, que deve, porém, conter pormenores suficientes sobre os experimentos 
ou a metodologia empregada no estudo. Trabalhos sobre Anestesiologia e 
Cirurgia serão recebidos para submissão somente os da área de Animais 
Selvagens. Embora sejam de responsabilidade dos autores as opiniões e 
conceitos emitidos nos trabalhos, o Conselho Editorial, com a assistência da 
Assessoria Científica, reserva-se o direito de sugerir ou solicitar modificações 
aconselháveis ou necessárias. Os trabalhos submetidos são aceitos através da 
aprovação pelos pares (peer review). NOTE: Em complementação aos recursos 
para edição da revista (impressa e online) e distribuição via correio é cobrada 
taxa de publicação (page charge) no valor de R$ 250,00 por página editorada e 
impressa, na ocasião do envio da prova final, ao autor para correspondência. 1. 
Os trabalhos devem ser organizados, sempre que possível, em Título, 
ABSTRACT, RESUMO, INTRODUÇÃO, MATERIAL E MÉTODOS, 
RESULTADOS, DISCUSSÃO, CONCLUSÕES (ou combinação destes dois 
últimos), Agradecimentos e REFERÊNCIAS: a) o Título do artigo deve ser 
conciso e indicar o conteúdo do trabalho; pormenores de identificação científica 
devem ser colocados em MATERIAL E MÉTODOS. b) O(s) Autor(es) deve(m) 
sistematicamente encurtar os nomes, tanto para facilitar sua identificação 
científica, como para as citações bibliográficas. Em muitos casos isto significa 
manter o primeiro nome e o último sobrenome e abreviar os demais sobrenomes: 
Paulo Fernando de Vargas Peixoto escreve Paulo V. Peixoto ou Peixoto P.V.; 
Franklin Riet-Correa Amaral escreve Franklin Riet-Correa ou Riet-Correa F.; 
Silvana Maria Medeiros de Sousa Silva poderia usar Silvana M.M.S. Silva, 
inverso Silva S.M.M.S., ou Silvana M.M. Sousa-Silva, inverso, Sousa-Silva 
S.M.M., ou mais curto, Silvana M. Medeiros-Silva, e inverso, Medeiros-Silva 
S.M.; para facilitar, inclusive, a moderna indexação, recomenda-se que os 
trabalhos tenham o máximo de 8 autores; c) o ABSTRACT deverá ser 
apresentado com os elementos constituintes do RESUMO em português, 
podendo ser mais explicativos para estrangeiros. Ambos devem ser seguidos de 
“INDEX TERMS” ou “TERMOS DE INDEXAÇÃO”, respectivamente; d) o 
RESUMO deve apresentar, de forma direta e no passado, o que foi feito e 
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estudado, indicando a metodologia e dando os mais importantes resultados e 
conclusões. Nos trabalhos em inglês, o título em português deve constar em 
negrito e entre colchetes, logo após a palavra RESUMO; e) a INTRODUÇÃO 
deve ser breve, com citação bibliográfica específica sem que a mesma assuma 
importância principal, e finalizar com a indicação do objetivo do trabalho; f) em 
MATERIAL E MÉTODOS devem ser reunidos os dados que permitam a repetição 
do trabalho por outros pesquisadores. Na experimentação com animais, deve 
constar a aprovação do projeto pela Comissão de Ética local; g) em 
RESULTADOS deve ser feita a apresentação concisa dos dados obtidos. 
Quadros devem ser preparados sem dados supérfluos, apresentando, sempre 
que indicado, médias de várias repetições. É conveniente, às vezes, expressar 
dados complexos por gráficos (Figuras), ao invés de apresentá-los em Quadros 
extensos; h) na DISCUSSÃO devem ser discutidos os resultados diante da 
literatura. Não convém mencionar trabalhos em desenvolvimento ou planos 
futuros, de modo a evitar uma obrigação do autor e da revista de publicá-los; i) 
as CONCLUSÕES devem basear-se somente nos resultados apresentados no 
trabalho; j) Agradecimentos devem ser sucintos e não devem aparecer no texto 
ou em notas de rodapé; k) a Lista de REFERÊNCIAS, que só incluirá a 
bibliografia citada no trabalho e a que tenha servido como fonte para consulta 
indireta, deverá ser ordenada alfabeticamente pelo sobrenome do primeiro autor, 
registrando-se os nomes de todos os autores, em caixa alta e baixa (colocando 
as referências em ordem cronológica quando houver mais de dois autores), o 
título de cada publicação e, abreviado ou por extenso (se tiver dúvida), o nome 
da revista ou obra, usando as instruções do “Style Manual for Biological Journals” 
(American Institute for Biological Sciences), o “Bibliographic Guide for Editors 
and Authors” (American Chemical Society, Washington, DC) e exemplos de 
fascículos já publicados (www. pvb.com.br) 
2. Na elaboração do texto deverão ser atendidas as seguintes normas: a) os 
trabalhos devem ser submetidos seguindo o exemplo de apresentação de 
fascículos recentes da revista e do modelo constante do site sob “Instruções aos 
Autores” (www.pvb.com.br). A digitalização deve ser na fonte Cambria, corpo 10, 
entrelinha simples; a página deve ser no formato A4, com 2cm de margens 
(superior, inferior, esquerda e direita), o texto deve ser corrido e não deve ser 
formatado em duas colunas, com as legendas das figuras e os Quadros no final 
(logo após as REFERÊNCIAS). As Figuras (inclusive gráficos) devem ter seus 
arquivos fornecidos separados do texto. Quando incluídos no texto do trabalho, 
devem ser introduzidos através da ferramenta “Inserir” do Word; pois imagens 
copiadas e coladas perdem as informações do programa onde foram geradas, 
resultando, sempre, em má qualidade; b) a redação dos trabalhos deve ser 
concisa, com a linguagem, tanto quanto possível, no passado e impessoal; no 
texto, os sinais de chamada para notas de rodapé serão números arábicos 
colocados em sobrescrito após a palavra ou frase que motivou a nota. Essa 
numeração será contínua por todo o trabalho; as notas serão lançadas ao pé da 
página em que estiver o respectivo sinal de chamada. Todos os Quadros e todas 
as Figuras serão mencionados no texto. Estas remissões serão feitas pelos 
respectivos números e, sempre que possível, na ordem crescente destes. 
ABSTRACT e RESUMO serão escritos corridamente em um só parágrafo e não 
deverão conter citações bibliográficas. c) no rodapé da primeira página deverá 
constar endereço profissional completo de todos os autores e o e-mail do autor 
para correspondência, bem como e-mails dos demais autores (para 
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eventualidades e confirmação de endereço para envio do fascículo impresso); d) 
siglas e abreviações dos nomes de instituições, ao aparecerem pela primeira vez 
no trabalho, serão colocadas entre parênteses e precedidas do nome por 
extenso; e) citações bibliográficas serão feitas pelo sistema “autor e ano”; 
trabalhos de até três autores serão citados pelos nomes dos três, e com mais de 
três, pelo nome do primeiro, seguido de “et al..”, mais o ano; se dois trabalhos 
não se distinguirem por esses elementos, a diferenciação será feita através do 
acréscimo de letras minúsculas ao ano, em ambos. Trabalhos não consultados 
na íntegra pelo(s) autor(es), devem ser diferenciados, colocando-se no final da 
respectiva referência, “(Resumo)” ou “(Apud Fulano e o ano.)”; a referência do 
trabalho que serviu de fonte, será incluída na lista uma só vez. A menção de 
comunicação pessoal e de dados não publicados é feita no texto somente com 
citação de Nome e Ano, colocando-se na lista das Referências dados adicionais, 
como a Instituição de origem do(s) autor(es). Nas citações de trabalhos 
colocados entre parênteses, não se usará vírgula entre o nome do autor e o ano, 
nem ponto-e-vírgula após cada ano; a separação entre trabalhos, nesse caso, 
se fará apenas por vírgulas, exemplo: (Christian & Tryphonas 1971, Priester & 
Haves 1974, Lemos et al.. 2004, Krametter-Froetcher et. al. 2007); f) a Lista das 
REFERÊNCIAS deverá ser apresentada isenta do uso de caixa alta, com os 
nomes científicos em itálico (grifo), e sempre em conformidade com o padrão 
adotado nos últimos fascículos da revista, inclusive quanto à ordenação de seus 
vários elementos. 3. As Figuras (gráficos, desenhos, mapas ou fotografias) 
originais devem ser preferencialmente enviadas por via eletrônica. Quando as 
fotos forem obtidas através de câmeras digitais (com extensão “jpg”), os arquivos 
deverão ser enviados como obtidos (sem tratamento ou alterações). Quando 
obtidas em papel ou outro suporte, deverão ser anexadas ao trabalho, mesmo 
se escaneadas pelo autor. Nesse caso, cada Figura será identificada na margem 
ou no verso, a traço leve de lápis, pelo respectivo número e o nome do autor; 
havendo possibilidade de dúvida, deve ser indicada a parte inferior da figura pela 
palavra “pé”. Os gráficos devem ser produzidos em 2D, com colunas em branco, 
cinza e preto, sem fundo e sem linhas. A chave das convenções adotadas será 
incluída preferentemente, na área da Figura; evitar-se-á o uso de título ao alto 
da figura. Fotografias deverão ser apresentadas preferentemente em preto e 
branco, em papel brilhante, ou em diapositivos (“slides”). Para evitar danos por 
grampos, desenhos e fotografias deverão ser colocados em envelope. Na versão 
online, fotos e gráficos poderão ser publicados em cores; na versão impressa, 
somente quando a cor for elemento primordial a impressão das figuras poderá 
ser em cores. 4. As legendas explicativas das Figuras conterão informações 
suficientes para que estas sejam compreensíveis, (até certo ponto 
autoexplicativas, com independência do texto) e serão apresentadas no final do 
trabalho. 5. Os Quadros deverão ser explicativos por si mesmos e colocados no 
final do texto. Cada um terá seu título completo e será caracterizado por dois 
traços longos, um acima e outro abaixo do cabeçalho das colunas; entre esses 
dois traços poderá haver outros mais curtos, para grupamento de colunas. Não 
há traços verticais. Os sinais de chamada serão alfabéticos, recomeçando, se 
possível, com “a” em cada Quadro; as notas serão lançadas logo abaixo do 
Quadro respectivo, do qual serão separadas por um traço curto à esquerda. 
 


