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INTRODUÇÃO 

Os equídeos possuem grande importância para sociedade, vinculado 

diretamente com a economia do país. São utilizados na lida para manejo com 

rebanho de bovinos, meio de transporte em áreas rurais, utilizados com lazer 

e/ou esporte, até hoje usado em patrulhamentos policiais em diversas cidades 

(especificamente os cavalos). Deste modo, a equideocultura além de suprir as 

necessidades citadas anteriormente, gera empregos para grande parte da 

população rural (MAPA, 2016).        

 Atualmente sua criação tem sido voltada com maior frequência para 

atividades como hipismo, melhoramento genético em busca de velocidade, 

rusticidade, beleza, entre outros caracteres desejados, criações por hobbys, 

equinoterapia. Em 2013 o Brasil chegou a fazer parte do 4º lugar no ranking 

dos maiores rebanhos do mundo, totalizando 5.312.076 cabeças de equinos 

(IBGE, 2014), em 2015 a indústria equestre chegou a movimentar cerca de 15 

bilhões de reais (DIAS, 2016).        

 Os principais fatores que estão interligados ao desempenho dos 

equídeos são clima, manejo, alimentação, treinamento, arreamento, 

casqueamento e ferrageamento e características da superfície de trabalho 

(JONES, 1987). Para desenvolver as atividades desejadas tanto o trabalho 

quanto o lazer, estes animais devem ser mantidos em ótimos cuidados visando 

o bem estar animal, esta irá refletir nos resultados diários exigidos 

(MARANHÃO et al., 2006). 

Grandes partes das lesões dos equídeos ocorrem nos membros 

torácicos, estes sustentam 60 a 65% do seu peso corporal e 90 a 95% destas 

lesões concentram-se no carpo ou próximo a ele (STASHAK, 2006). 

No membro posterior, a maioria das claudicações ocorre no jarrete e na 

soldra (STASHAK, 2006). Os posteriores são responsáveis pela impulsão do 



animal, podendo ser considerado o centro de sustentação do corpo durante 

repouso (VELOZ, 2006). 

Estruturalmente, os pés dos equinos são constituídos por ossos, 

ligamentos, tendões, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos e casco. 

Quando ultrapassados os limites de resistências das estruturas dos cascos, 

predispõe seu organismo a exposição de afecções, como a contusão da região 

coronária que é um trauma fechado de maior ou menor intensidade produz 

processo inflamatório localizado ou extenso, que, quase sempre, leva a 

alterações funcionais da locomoção (THOMASSIAN, 2005). 

Os equídeos possuem capacidade para realizar atividades de esforço 

diário, o que exige muita energia e condicionamento físico de seu aparelho 

locomotor composto por ossos, músculos, articulações, tendões e cascos. 

Deste modo, pode haver comprometimento de algum ou todos estes 

componentes, quando observado os fatores ligados anteriormente, 

desencadeando afecções desse sistema. Estas afecções geram prejuízos 

econômicos, muitas vezes, valor superior o do próprio animal, havendo 

tratamento de longo prazo, chances de permanecer cicatrizes ou sequelas em 

casos graves (DYCE et al., 2004). 

Os fatores predisponentes de afecções podais podem ser: defeitos de 

aprumos, atitudes viciosas dos membros, imperícia na equitação, cavalos que 

se alcançam durante a marcha, cavalos que se roçam ou resvalam com os 

cascos ou ferraduras, traumas produzidos por tacos de pólo e tipo de solo. 

Estes defeitos podem desencadear fístula na região coronária, contusão na 

região plantar, feridas na região plantar, picada e encravedura, fratura de 

falange distal, osteíte da falange distal, osteoperiostite periarticular 

interfalângica, enfermidade navicular, dermovilite exsudativa, fissura e fratura 

de casco entre outras afecções (THOMASSIAN, 2005).   

As injúrias deste aparelho podem ocorrer isoladamente ou envolver mais 

de uma estrutura, sendo de origem traumática, congênita ou erros de manejo, 

como a nutrição. Dentre as mais frequentes destacamos: osteíte, tenossinovite, 

tendinite, laminite, fraturas ósseas e deformidades (FRANÇA et al., 2013).

 Os animais atletas iniciam precocemente seus treinos para competições 

em diversas modalidades esportivas, em busca de bom condicionamento físico 

e desempenho nas pistas, com isso elevando seu potencial atlético, além de 



alojamento e transporte para lugares distintos. Esses fatores predispõem as 

lesões músculos-esqueléticas como tendinites, entorses, luxações, artrites, 

distensões musculares, escoriações e várias outras patologias relacionadas às 

porções distais dos membros (FROTA, 2015). 

O diagnóstico das claudicações e afecções macroscópicas exige 

detalhado conhecimento da anatomia, fisiologia da movimentação do membro 

e uma avaliação do desenho geométrico e das forças resultantes sobre os 

cascos dos cavalos. O examinador deve diferenciar claudicações resultantes 

de dor com claudicações que não são dolorosas ao andar.  

Existem quatro tipos de classificação de claudicação. A primeira a ser 

comentada é a claudicação do membro de apoio que é evidenciada quando o 

cavalo está suportando peso na pata ou quando o cavalo coloca-a no chão e 

as lesões nos ossos, nas articulações, ligamentos colaterais, nervos motores e 

na para propriamente dita são consideradas causas deste tipo de claudicação. 

A segunda é a claudicação do membro em suspensão, essa claudicação é 

evidenciada quando o membro está em movimento, alterações patológicas 

envolvendo a cápsula articulares, músculos, tendões, bainhas tendíneas ou 

bolas são consideradas causas. A terceira é a claudicação mista, é evidente 

quando o membro está em movimento como quando está suportando o peso, 

essa claudicação pode compreender qualquer combinação de estruturas 

afetadas do membro em suspensão ou na claudicação do membro de apoio. A 

quarta é a claudicação complementar, a dor em um membro vai causar uma 

distribuição de peso desigual em outro membro, ou membros, que pode 

provocar uma claudicação em um membro previamente sadio. Um problema 

relativamente pequeno em uma pata pode causar lesões mais graves no 

mesmo membro ou no membro oposto (STASHAK, 1994). 

  

JUSTIFICATIVA 

Os equídeos são utilizados pela sociedade até os dias atuais, seja no 

campo em serviços de tração ou locomoção, na cidade como lazer, 

equoterapias, esporte ou patrulhamento, gerando emprego para tratadores, 

movimentando a economia em comercialização de animais com boas 

genéticas. Deste modo, a relevância deste trabalho está no estudo da 



prevalência das afecções dos membros torácicos e pélvicos em equinos atletas 

nas diferentes modalidades esportivas. 

Já que os animais atletas iniciam precocemente seus treinos para 

competições em diversas modalidades esportivas em busca de bom 

condicionamento físico e desempenho nas pistas, elevando seu potencial 

atlético, além de alojamento e transporte para lugares distintos. O que os 

predispõem assim a lesões músculos-esqueléticas como tendinites, entorses, 

luxações, artrites, distensões musculares, escoriações e várias outras 

patologias relacionadas às porções distais dos membros, entre outros 

acometimentos que serão diagnosticados através do exame clínico por médico 

veterinário no qual terá auxílio da ultrassonografia e radiografia em casos 

específicos, o estudo das principais patologias que acometem as diversas 

modalidades, favorecem a suspeita do clínico no atendimento a campo para 

chegar ao diagnóstico definitivo. 

OBJETIVOS  

Serão focos de estudo equinos atletas em diversas modalidades 

esportivas, onde serão diagnosticadas possíveis afecções nos membros 

torácicos e pélvicos em suas porções distais através do exame clínico 

minucioso e de imagem de acordo com o nível de acometimento (radiografia e 

ultrassonografia). 

O estudo será desenvolvido em propriedades no Distrito Federal e 

entorno. Este trabalho irá apresentar casos de afecções mais frequentes 

ocorridos por acidentes ou acometimento crônico ou agudo destes membros 

das diversas modalidades esportivas, assim como defeitos de aprumos por 

imperícias após casqueamento e ferrageamento.  

MATERIAIS E MÉTODOS  

Serão selecionadas propriedades de criadores de equinos atletas em 

diferentes modalidades esportivas no Distrito Federal e entorno que possua 

animais com afecções do aparelho locomotor, sendo estes acometidos de 

patologias agudas ou crônicas nos membros. Serão selecionados 50 equinos 

machos e fêmeas atletas, com idade entre 3 a 18 anos de idade, no Distrito 



Federal e entorno. Os exames de imagem serão realizados somente em 

animais com alto nível de acometimento do membro em sua porção distal. A 

radiografia será utilizada para o sistema esquelético e a ultrassonografia para 

tecidos muscular, tendões e ligamentos. Estes animais serão avaliados de 

acordo com: 

Exame de Claudicação 

1. Quanto à etiologia e o nível de claudição entre grau I ao V; 

2. Quanto à apresentação: Súbitas, Lentas e Recidivantes; 

3. Quanto à região afetada (Membro torácico Direito ou Esquerdo, Membro 

Pélvico Direito ou Esquerdo); 

4. Quanto à evolução; 

5. Quanto à manifestação (Contínua, Remitente, Intermitente, a Frio ou a 

Quente); 

6. Quanto à natureza (Manqueira de apoio, manqueira de elevação ou 

Mistas); 

7. Quanto às causas (Congênitas e adquiridas e decorrentes de processos 

inflamatórios; traumatismos; infecciosas; metabólicas; musculares; 

tendíneas; nervos; circulatórias; mecânicas; parasitarias; neoplásicas ou 

multifatorial); 

8. Quanto à predisposição (Aprumos anormais dos membros, má 

conformação dos membros dos membros torácicos ou pélvicos, tipo de 

serviço que o cavalo executa, idade e treinamento inadequado, variação 

de terrenos e densidade, ferraduras inadequadas ou mal colocadas, 

manejo nutricional ou deficiente ou a superalimentação, o manejo 

higiênico-sanitário precário, a hereditariedade, etc). 

9. Quanto à determinação das claudicações (sensações dolorosas nos 

membros ou em regiões circunvizinhas; obstáculos mecânicos ou 

funcionais nos ossos articulações, tendões e nos ligamentos; paralisias 

com lesões musculares ou de nervos motores). 

 

 

 



Exame Clínico 

1. Qual membro claudicante; 

2. Qual sede da lesão ou da afecção; 

3. Qual a natureza ou afecção que está acometendo o animal como causa 

da claudicação; 

4. Anamnese do membro ou membros claudicantes; 

5. Inspeção em repouso; 

6. Inspeção em movimento; 

7. Exames complementares: Radiografia simples e/ou Ultrassonografia. Na 

radiografia o animal permanecerá em posicionamento de estação (apoio 

quadrupedal) serão fotografados os membros e região específica 

acometida sobre perspectiva de quatro ângulos dorsal, medial e lateral 

em casos de membros distais e em específico dos cascos serão feitas 

imagens como dorsal, medial, lateral, e palmar, a fim de identificar 

conformações e serão repetidas as imagens no final do tratamento para 

analisar resultado do tratamento colocado por animal. Assim como a 

ultrassonografia que será utilizada para observar possível acometimento 

de ligamentos, tendões e músculos, tanto para diagnosticar quanto para 

observar resultado após tratamento. 

8. Interpretação do exame clínico 

a. Em repouso – inspeção, palpação, audição, olfação 

b. No trote – observar possíveis alterações de locomoção; 

 

 

EM SEGUIDA, NOS ANEXOS DE 1 AO 4 ENCONTRA-SE A FICHA DE 

PROTOCOLO DE CLAUDICAÇÃO EM EQUINOS PARA ATENDIMENTO 

CLÍNICO. 

 

 

 

 



 

ANEXO 01 – FICHA DE PROTOCOLO DE CLAUDICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 02 – CONTINUIDADE DA FICHA DE PROTOCOLO DE 

CLAUDICAÇÃO 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 03 – CONTINUIDADE DA FICHA DE PROTOCOLO DE 

CLAUDICAÇÃO 
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