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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo 
determinar as variáveis bioquímicas do sangue 
de pôneis. Foram utilizados 48 pôneis dos 
quais coletou-se sangue para realização de 
análises bioquímicas utilizando-se kits 
comerciais. De acordo com os resultados 
obtidos conclui-se que os valores de referência 
de equinos podem ser extrapolados para 
pôneis. 

Introdução 

Há tempos o cavalo vem sendo utilizado pelo 
homem para diversas funções e, antigamente, 
o uso da tração animal na extração mineral em 
grutas exigia cavalos fortes porém pequenos, 
com isso foram selecionados os primeiros 
pôneis. Os pôneis são facilmente treinados e 
podem puxar quatro vezes seu próprio peso. 
São oriundos de regiões de clima inóspito com 
fonte de alimentação limitada, o que resultou 
em um cavalo proporcionalmente pequeno, 
com uma adequada variedade de uso (Brito, 
2012). Atualmente os pôneis têm grande 
importância no mercado nacional de equídeos, 
sendo utilizados especialmente para o lazer. No 
entanto esses animais são pouco conhecidos e 
pouco estudados, existindo um número 
reduzido de trabalhos sobre eles (Costa et al., 
1998). Devido à crescente importância 
econômica a criação de equídeos evoluiu muito 
elevando a preocupação com a saúde e 
nutrição dos animais na tentativa de se 
aumentar desempenho e vida útil, além de 
diminuir gastos com diagnóstico e tratamento 
de enfermidades; e estudos acerca das 
variáveis hematológicas e bioquímicas 
sanguíneas tornaram-se indispensáveis. De 
acordo com Thrall (2014) fatores como manejo, 
raça, idade, sexo, temperamento, momento de 
colheita e diferentes situações fisiológicas 
como gestação e lactação  influenciam nas 
variáveis bioquímicas. Nesse contexto diversos 
estudos analisando variáveis sanguíneas em 
diferentes situações foram desenvolvidos. 
Holanda et al. (2013) determinaram variáveis 

hematológicas de equinos da raça Mangalarga 
Marchador, Queiroz et al. (2016) estudaram 
variáveis bioquímicas de equinos idosos e Melo 
et al. (2013) analisaram variáveis 
hematimétricas e bioquímicas de equinos de 
cavalgada em condições tropicais. Diante do 
exposto estudar as particularidades de pôneis 
torna-se indispensável justificando a relevância 
do presente estudo. 

Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo 
determinar as concentrações de ureia, 
creatinina, fosfatase alcalina (ALP), gama-
glutamiltransferase (GGT), 
aspartatoaminotransferase (AST), bilirrubina 
total (BT), bilirrubina direta (BD), bilirrubina 
indireta (BI), proteína total (PT), albumina 
(ALB), globulina, creatina quinase (CK), glicose 
e triglicérides do sangue de pôneis.  

Material e Métodos 

Foram utilizados 48 pôneis, hígidos, 
pertencentes ao rebanho da fazenda Retalho, 
localizada no município de Orlândia (SP). Os 
animais eram criados em sistema extensivo de 
criação e alimentados com feno de soja perene 
(Neonotonia wightii), sal mineral e água ad 
libitum. Para a determinação das variáveis 
bioquímicas coletou-se 4 ml de sangue venoso 
por punção da veia jugular. Após a colheita o 
sangue foi encaminhado ao laboratório e as 
análises bioquímicas foram realizadas 
utilizando-se kits comerciais da Labtest® em 
Analisador Bioquímico Automático seguindo as 
orientações do fabricante. A BI foi calculada a 
partir da diferença entre BT e BD, assim como 
a globulina foi calculada a partir da diferença 
entre PT e ALB. Foi realizada estatística 
descritiva calculando-se média, desvio padrão, 
erro padrão, limites inferior e superior do 
intervalo de confiança a 95%, e valores 
mínimos e máximos utilizando-se o programa 
“STATISTICA 7.0”.  
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Resultados e Discussão Os resultados obtidos no presente estudo 
encontram-se na tabela 1.

 
 

Tabela 1. Média, desvio padrão, erro padrão, limites inferior e superior do intervalo de confiança (IC) a 

95%, valores mínimos (Mín.) e máximos (Máx.) das variáveis bioquímicas de pôneis (n=48). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acordo com Meyer & Harvey (1998) fatores 
como manejo, raça, idade, sexo, 
temperamento, momento de colheita e 
diferentes situações fisiológicas como gestação 
e lactação  influenciam nas variáveis 
bioquímicas de equídeos. Benesi et al. (2009), 

acompanhou potras da raça Brasileiro de 
Hipismo do nascimento até os 24 meses e 
percebeu que a idade tem influência nas 
variáveis bioquímicas, as quais passam a ser 
similares aos valores de referência para 
equinos adultos a partir dos seis meses. 

Figura 1. Imagem fotográfica de pônei 

pertencente à Fazenda Retalho, Orlândia/ 

SP, utilizado no estudo. 
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Mesmo resultado foi obtido por Da Cás et al. 
(2001) ao avaliarem as concentrações séricas 
de CK, AST e LDH em potros Puro Sangue 
Inglês. Resultados semelhantes foram 
observados por Gurgoze e Icen (2010) que, ao 
estudarem variáveis bioquímicas de equinos 
Puro Sangue Árabe, observaram diferenças 
com valores médios de ureia e creatinina 
menores e de FA maiores nos potros em 
relação aos animais adultos. Com relação ao 
período reprodutivo os mesmos autores 
observaram que éguas prenhas tinham maior 
concentração sérica de FA quando 
comparadas a éguas vazias. Tal resultado 
parece não ter importância clínica, mesmo que 
o período gestacional promova alterações 
hormonais a fim de viabilizar a gestação, uma 
vez que não implica necessariamente em 
alterações no perfil enzimático sérico (Harvey 
et al., 2005).  No presente estudo não foi 
possível avaliar possíveis diferenças 
relacionadas à idade e período reprodutivo uma 
vez que a maioria dos animais estudados eram 
adulto e haviam poucas fêmeas prenhas. 
 

Conclusão 

Todos os resultados obtidos nesse trabalho 
encontram-se dentro dos valores referenciados 
para equinos (Thrall et al., 2014) e também são 
similares aos encontrados por outros autores 
que estudaram as variáveis bioquímicas de 
equinos (Melo et al., 2013). Assim, com o 
presente trabalho conclui-se que os valores de 
referência de equinos podem ser extrapolados 
para pôneis e acredita-se que os resultados 
obtidos neste estudo podem ser utilizados para 
análise das variáveis bioquímicas desses 
animais. 
Aprovado pelo CEPAN do Centro Universitário 
Barão de Mauá: protocolo nº 271/16. 
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