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Introdução

Uma criação de ovinos e caprinos, como qualquer 
outra, necessita de cuidados e atenções específicas para 
uma boa produtividade. Entre as ações sanitárias 
necessárias nos rebanhos, a que envolve a saúde dos 
cascos é uma das mais importantes, pois se um animal 
está com os cascos saudáveis, bem cortados e 
aprumados, ele realiza melhor todas as suas atividades, 
como alimentação, vida reprodutiva e desenvolvimento 
geral [1]. 

As afecções podais vêm despertando, cada vez mais,
o interesse de veterinários e criadores para seu estudo 
devido acarretarem perdas econômicas consideráveis à 
pecuária, especialmente à de leite [2].Esta patologia 
afeta diretamente o bem estar animal e produz 
prejuízos econômicos importantes devido a menor 
locomoção, infertilidade temporária dos reprodutores 
(pois com problemas nos cascos, não conseguem seguir 
e montar ovelhas que apresentarem cio), perda de peso 
e condição corporal (matrizes magras não se 
reproduzem), menor produção leiteira (alto índice de 
mortalidade até a desmama, peso de desmama muito 
baixo ou idade a desmama muito elevada), 
desvalorização do animal e eliminação prematura do 
rebanho [1,3].

Um problema que ocorre com razoável freqüência 
em animais de elite em decorrência de um distúrbio 
alimentar é a laminite. Esta é definida como sendo um 
processo inflamatório agudo das estruturas sensíveis da 
parede do casco, que resulta em manqueira e 
deformidade permanente do casco. Os cascos afetados 
apresentam-se quentes, com crescimento excessivo e 
com sinal visível de inflamação acima deles, 
caracterizado por hemorragia e trombose com edema. 
O animal apresenta relutância em se mover, 
permanecendo deitado a maior parte do tempo. Isso 
corre devido a dor provocada pela inflamação podal. 

Além disso, é possível que o animal apresente tremor 
muscular, sudorese e aumento da freqüência respiratória. 
Nos casos crônicos, os cascos crescem em comprimento e a 
sola perde sua elasticidade e densidade normais, tornando-
se mais quebradiço [4].

A laminite é uma situação decorrente da ingestão 
excessiva de grãos, principalmente milho, aveia e trigo, 
embora também possa estar associada a fatores genéticos, 
idade, falta de exercícios e umidade. Além de altas 
proporções de concentrado, a laminite está associada a 
baixa qualidade e quantidade de fibras. Ocorre uma 
congestão de vasos linfáticos e veias, resultado da grande 
produção de histamina; embora, o mecanismo de 
desencadeamento do processo ainda não esteja totalmente 
esclarecido. Por outro lado, parece que a laminite não é 
causada pela histamina ruminal. Embora a causa primária 
desta enfermidade seja o excesso de concentrado 
energético na ração, animais excessivamente estabulados e 
mantidos em pisos úmidos, lamacentos e pedregosos 
também podem apresentar essa sintomatologia. Geralmente 
o animal diminui o apetite e perde peso, em conseqüência 
de uma acidose subclínica [5,6].

O tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível e 
busca remover a causa ou fator predisponente e o alívio da 
dor. A primeira medida após a constatação do problema é a 
remoção do animal para um piquete com forragem e água 
de boa qualidade, sem oferta de concentrado. Drogas 
analgésicas e antiinflamatórias serão de grande valia para 
alívio do problema [3,6].

O melhor método para prevenção é a adoção de medidas 
que evitem a acidose láctica, que pode ser feito através de 
um adequado esquema de adaptação para animais que 
receberão dietas altamente concentradas e o uso de 
produtos alcalinizantes (bicarbonato ou carbonato de 
cálcio) na ração [3,5].

Material e métodos

Foi atendido na Clínica de Grandes Animais da 



Universidade Federal Rural de Pernambuco, um 
caprino macho, em raça definida, idade de 
aproximadamente três anos, 30 kg de peso vivo, 
oriundo de um rebanho de cinco animais, alimenta-se 
de ração concentrada e capim e não foi vermifugado. O 
animal apresentava claudicação no membro anterior 
esquerdo, o proprietário relatou que o mesmo 
apresentava crescimento exagerado dos cascos, com 
claudicação do membro supracitado há 
aproximadamente duas semanas, foi realizado o corte 
da unhas, mas o animal apresentou uma piora 
progressiva do quadro.

Os procedimentos utilizados para o exame clínico
seguiram as recomendações usuais para ruminantes.  
Inicialmente foi realizado um exame clínico geral, o 
animal apresentou-se em estação, comportamento ativo, 
bom estado nutricional, mucosas normocoradas, a
estado das unhas irregulares, cascos amolecidos e com 
ulcerações, claudicação do membro anterior esquerdo, 
apoiando o membro esporadicamente.

A apresentação do animal aliada ao histórico de uma 
alimentação rica em concentrado sugeriu quadro de 
uma afecção podal derivada de um distúrbio alimentar.

Foi realizada a limpeza, casqueamento e aplicação 
de Cascosan® em todos os cascos. No casco afetado foi 
realizado curativo com gaze e atadura. Prescreveu-se 
Tetradur LA-300® (antibiótico injetável à base de 
diidrato de Oxitetraciclina a 30%) na dose de três mL
por via intramuscular a cada quatro dias durante 12 
dias, Banamine® (flunixin meglumine) na dose 1 
mL/dia por via intamuscular , foi indicado també que o 
proprietário realizsse a vermifugaão de todo rebanho 
com  1 mL/20kg de peseo vivo de Endazol® 10% 
cobalto.

Resultados e Discussão

O animal foi acompanhado por dois dias enquanto 
permaneceu na Clínica de Grandes Animais, durante 
este período apresentou uma melhora, porém ainda 
claudicava. O animal foi liberado para retorno a 
propriedade sob a recomendação da continuidade do 
tratamento, além de suspensão do fornecimento do 
concentrado até a melhora clínica do animal com 
posterior reformulação de uma alimentação com 
proporção de concentrado e fibra de até 1:4.

A apresentação clínica do animal com relutância em 

se mover, claudicação, unhas irregulares, cascos 
amolecidos e com ulcerações e o relato de ingestão 
excessiva de grãos associada a baixa qualidade e 
quantidade de fibras sugere o quadro de m problema que 
ocorre com razoável freqüência em animais de elite em 
decorrência de um distúrbio alimentar é a laminite.

Esta patologia afeta diretamente o bem estar animal e 
produz prejuízos econômicos importantes devido a menor 
locomoção, por isso é recomendado o tratamento o mais 
rápido possível buscando remover a causa ou fator 
predisponente e o alívio da dor.

O tratamento instituído seguiu o recomendado pela 
literatura com drogas analgésicas e antiinflamatórias e a 
suspensão do fornecimento do concentrado.

Para a manutenção da produtividade do rebanho 
fundamental as ações sanitárias que envolvem a saúde dos 
cascos, além do fornecimento de uma dieta balanceada,
pois se um animal está com os cascos saudáveis, bem 
cortados e aprumados, ele realiza melhor todas as suas 
atividades, como alimentação, vida reprodutiva e 
desenvolvimento geral. 
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