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Introdução 

Há muito tempo, os equinos são usados pelo homem, tanto para trabalho, a exemplo dos animais de tração e 

transporte, quanto para laser, como os animais de corrida e vaquejada. Trata-se de um mercado que movimenta 

bilhões reais ao ano no Brasil, (RIBEIRO, 2013), que possui um rebanho efetivo total de aproximadamente 7,5 bilhões 

de animais, entre equinos, asininos e muares. (IBGE, 2012).  

A capacidade dos equídeos de realizar diversas atividades se deve em grande parte ao seu aparelho locomotor, que 

é composto por ossos, músculos, articulações e cascos (DYCE, 2004). Dentre os problemas enfrentados na 

Equideocultura, as afecções desse sistema, são os de maior prejuízo econômico para os criadores, isto inclui gastos 

com assistência médico-veterinária e medicamentos, além da retirada do animal da sua atividade. 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.  

Dada a importância desse sistema e a grande ocorrência destas afecções na clínica médica de equídeos, este estudo 

foi proposto para levantamento dos casos clínicos de equídeos com afecções no aparelho locomotor atendidos no 

Ambulatório de Grandes Animais da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) em Recife no ano de 2013. 

 

Material e métodos 

 Foram revistas as fichas clínicas de todos os equídeos atendidos no Ambulatório de Grandes Animais da UFRPE no 

período de janeiro a outubro de 2013. Os animais atendidos eram equino, asininos e muares, sendo 72 machos e 37 

fêmeas, com idade variando de dois meses a 20 anos. A rotina ambulatorial seguia o cadastro do proprietário na 

secretaria do Departamento de Medicina Veterinária, exame clínico do animal e realização de exames complementares 

necessários para se estabelecer a conduta terapêutica.  

 

Resultados e Discussão 

Foram atendidos 109 equídeos, entre equinos, asininos e muares no período pesquisado. A casuística de animais 

que apresentaram problemas com sede no aparelho locomotor foi 13,76% (15/109). Foram diagnosticadas as seguintes 

afecções: laminite (2/15); tenosinovite (2/15); deformidade flexural (2/15); osteíte (2/15); osteoartrite (1/15); fratura 

(1/15) luxação (1/15); lesão do nervo radial (1/15); lesão do ligamento cruzado (1/15); irregularidades dos cascos 

(1/15); corpo estranho no casco (1/15). 

 Neste estudo os casos de laminite obtiveram 13,3% das afecções do aparelho locomotor, valor superior ao 

observado por Abreu et al. (2011), ao estudar as causas mais frequentes de lesões nos membros de cavalos atletas 

(2,9%). Vale ressaltar que animais atletas estão sob manejo constante de treinos, submetidos a regime criterioso sendo 

o esforço físico excessivo o fator mais predisponente para a ocorrência de laminite. Nos animais atendidos na UFRPE, 

as possíveis causas atribuídas foram processos endotoxêmicos: parto distorcido com feto enfisematoso e manejo 

nutricional inadequado. Os resultados do estudo aproximam-se dos encontrados por Costa (2012) ao pesquisar as 

lesões mais frequente em cavalos diagnosticadas por meio de radiografia. 

A tenosinovite é a inflamação dos tendões e bainha sinovial (GILLIS, 2006). A frequência dessa lesão foi de 13,3% 

dos casos de equinos com afecção no aparelho locomotor. Essa lesão pode estar relacionada ao esforço físico excessivo 

ou irregularidade dos cascos, que provocam o estiramento das fibras colágenas paralelas dos tendões, resultando em 

lesão da fibra acompanhado de ruptura de vasos e hemorragias (GILLIS, 2006). Nos casos acompanhados os animais 

 
1
 Primeiro Autor é Discente de Graduação em Medicina Veterinária, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros, 

s/n, Dois Irmãos – CEP 52171-900 – Recife/PE. E-mail: vitormarques62@hotmail.com.br 
2
 Segundo Autor é Discente do Curso de Especialização Lato sensu em Práticas Hospitalares e Laboratoriais em Medicina Veterinária, Universidade 

Federal Rural de Pernambuco. 
3
 Terceiro Autor é Discente de Mestrado, Programa de Pós-graduação em Ciência Veterinária, Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

4
 Quarto autor é Médico Veterinário, Ambulatório de Grandes Animais, Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

5
 Quinto autor é Professor Associado, Departamento de Medicina Veterinária, Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

 

 



XIII JORNADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – JEPEX 2013 – UFRPE: Recife, 09 a 13 de dezembro. 

 

eram submetidos a trabalho intenso, onde um deles era animal de competição (vaquejada) e o outro era utilizado para 

tração de carroça (Fig. 1 A).  

Foi observado que 13,3% dos casos estudados foi diagnosticado como osteíte. Nos dois casos a lesão foi causada 

por ferrageamento incorreto dos cascos, recomendando-se a retirados dos cravos. Segundo Meagher (2006) os 

ferimentos perfurantes dos pés são relativamente comuns, e normalmente são causados por pregos ou madeira. Como 

tratamento o autor indica a retirada do corpo estranho e debridamento da ferida até a região mais profunda, facilitando 

a cicatrização. 

As deformidades flexurais resultaram em 13,3% dos casos de lesão do aparelho locomotor, sendo um deles 

considerado de origem congênita (Fig. 1 B) e o outro de origem nutricional. Segundo Matthiessen & Kaneps (2006), 

as de origem congênitas tem etiologia desconhecida. Já as adquiridas, a exemplo da nutrição inadequada, são causadas 

por desequilíbrios minerais na dieta ou por alimentação excessiva. 

Os casos de osteoartrite, fratura, luxação, lesão do nervo radial, lesão do ligamento cruzado, irregularidades dos 

cascos e corpo estranho no casco representaram 6,7% cada uma. Todos os casos foram de origem traumática. A 

osteoartrite caracteriza-se pela deterioração progressiva permanente da cartilagem articular (MacDONALD, 2006), 

considerada como causa, trauma em competição, como ocorreu no caso estudado, onde o animal era utilizado em 

competições de vaquejada. Nos casos de fratura (Fig. 1 C), lesão do nervo radial e lesão do ligamento cruzado a causa 

não foi mencionada no histórico, no entanto, dada a natureza da lesão sugere-se que as mesmas tenham tido origem 

traumática. Já no caso de luxação foi informado que o animal se acidentou durante transporte. Quanto as 

irregularidades dos cascos foram atribuídas a erros de manejo, como casqueamento inadequado ou não realizado. No 

animal com corpo estranho no casco observou-se ferida perfurante na região dos talões, e ao exame radiográfico 

evidenciou-se um projétil balístico próximo ao osso sesamóide distal. O animal apresentava claudicação de apoio que 

alternava entre grau IV e grau V. 

Com este estudo, concluímos que dentre as afecções revisadas, as de origem traumáticas foram as de maior 

incidência, sendo estas causadas principalmente por erros de manejo, devendo estes aspectos serem corrigidos afim de 

prevenir afecções no aparelho locomotor dos equídeos. Outro aspecto relacionado às causas das lesões é o excesso de 

trabalho, tendo como medidas corretivas a adequação da atividade a capacidade física do animal, concomitante ao 

manejo correto.  
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A B C 

Figura 1. A - Tenosinovite, B - Deformidade flexural congenital, C - Fratura exposta do metacarpo. 


