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RESUMO 

 
Monografia de Especialização 

Programa de Pós-Graduação Especialização Residência Médico-Veterinária 
Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil 

LAMINITE CRÔNICA EM EQUÍDEOS DA RAÇA CRIOULA: 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E RADIOGRÁFICAS 

 
Autor: Gabriele Biavaschi Silva 

Orientador: Sergio da Silva Fialho 
Data e Local da Defesa: Santa Maria, 26 de junho de 2012. 

Este estudo visou analisar o perfil de cavalos crioulos acometidos por laminite crônica 
internados na Clínica de Equinos do Hospital Veterinário Universitário da Universidade 
Federal de Santa Maria no período de março de 2010 a outubro de 2011. Foram utilizadas as 
fichas de registro, as avaliações clínicas diárias e os estudos radiográficos. A análise dos 
resultados obtidos foi realizada pelo método de correlação de Pearson. Foram computados 
dados de nove equinos, cinco fêmeas e quatro machos com idade média de 8,56 ± 5,88 anos e 
período médio de internação de 104,22 ± 91,73 dias. As fêmeas representaram 55,56% (5/9) 
dos casos, enquanto que os machos inteiros 44,44%(4/9), 22,22% (2/9) apresentaram laminite 
nos quatro membros, enquanto 77,78% (7/9) apresentaram laminite apenas nos membros 
anteriores. Quanto às causas da laminite 11,11% foram decorrentes de endotoxemia (1/9), 
44,44% (4/9) decorrentes de Síndrome Metabólica Equina e 44,44% (4/9) de origem 
desconhecida. Dos animais do estudo 66,67% (6/9) apresentaram afundamento da terceira 
falange ≥20mm. Apenas 11,11% (1/9) dos animais apresentaram afundamento distal 
unilateral. O afundamento da coluna óssea não se correlacionou (p>0,05) com o grau de 
claudicação. Dos nove animais deste estudo 66,67% (6/9) apresentaram rotação ≥5,5º em pelo 
menos um dos membros. Houve correlação positiva (p<0,05) do grau de rotação com o grau 
de claudicação. Dois pacientes (22,22%) foram submetidos a tenotomia do flexor digital 
profundo. A terapia de suporte, cuidados intensivos de enfermagem, casqueamento e 
ferrageamento corretivos proporcionaram uma alta taxa de sobrevivência para que após a alta 
os animais pudessem ser mantidos sem uso de medicação para a manutenção do conforto. 
 
Palavras-chave: Laminite crônica. Equinos. Rotação. Afundamento da coluna óssea. 

 
  



 

ABSTRACT 

Monografia de Especialização 
Programa de Pós-Graduação Especialização Residência Médico-Veterinária 

Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil 

CHRONIC LAMINITIS IN HORSES OF THE CRIOLLO BREED: 
CLINICAL AND RADIOGRAPHIC CHARACTERISTICS 

 
Author: Gabriele Biavaschi Silva 
Advisor: Sergio da Silva Fialho 

Date and City: June 26st, 2012, Santa Maria. 

This study aimed to analyze the profile of Criollo horses affected by chronic laminitis brought 
to the Equine Center of Veterinary Hospital from the Federal University of Santa Maria from 
March 2010 to October 2011. Medical records, the daily clinical evaluations and radiographic 
studies were used. The results obtained were analyzed by Pearson correlation. Data were 
computed for nine horses, five females and four males mean age 8,56 ± 5,88 years and 104.22 
± 91.73 days of hospitalization. The females were 55.56% (5/9) of the cases, while the stallion 
44.44% (4/9). 22.22% (2/9) had laminitis in all four limbs, while 77.78% (7/9) presented only 
in the forelimbs. Laminitis of 1/9 were due to endotoxemia (11,11%), 44.44% (4/9) related to 
Equine Metabolic Syndrome and 44.44% (4/9) of unknown cause. Radiografic study 66.67% 
(6/9) showed sinking of third phalanx ≥ 20mm. Only 11.11% (1/9) of the animals presented 
unilateral sinking of the third phalanx. The sinking of the bony column was not correlated 
(p>0,05) with the degree of lameness. Of the nine animals in this study 66.67% (6/9) showed 
≥ 5.5 ° rotation in at least one member. The degree of rotation was positively correlated 
(p<0,05) with the degree of lameness. Two patients (22.22%) required tenotomy of the deep 
digital flexor. Supportive therapy, intensive nursing care, corrective trimming and shoeing 
provided a high survival rate after discharge so that the animals could be kept without 
medication to maintain comfort. 
 
Keywords: Chronic laminitis. Horses. Rotation. Sinking. 
 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

CAPÍTULO 1 

 

FIGURA 1 – Métodos de avaliação de rotação da terceira falange e afundamento da coluna 

óssea em equino ........................................................................................................................ 55  

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

CAPÍTULO 1 

 

TABELA 1 – Perfil dos equinos da raça crioula internados com laminite crônica no período 

de março de 2010 a outubro de 2011 ........................................................................................ 54 

 

 



 

LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Registro de casos de Clínica Cirúrgica HCV/UFSM .......................................... 48 

ANEXO 2 – Registro de casos de Clínica Médica HCV/UFSM  ............................................ 51 

 

 



 

 

10

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 11 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................................... 12 

2.1 Anatomia do casco equino ....................................................................................... 12 

2.2 Biomecânica do casco equino .................................................................................. 13 

2.3 Laminite .................................................................................................................... 14 

2.3.1 Definição .................................................................................................................... 14 

2.3.2 Etiologia ..................................................................................................................... 15 

2.3.3 Sinais Clínicos ............................................................................................................ 15 

2.4 Laminite aguda ......................................................................................................... 16 

2.5 Laminite crônica ....................................................................................................... 16 

2.6 Deslocamento distal da coluna óssea e rotação de terceira falange ..................... 17 

2.7 Sistema de classificação segundo Obel para avaliação de claudicação ............... 18 

2.8 Estudo radiológico .................................................................................................... 19 

2.9 Tratamento................................................................................................................ 21 

2.9.1 Forma aguda ............................................................................................................... 21 

2.9.1.1 Antiinflamatórios........................................................................................................ 21 

2.9.1.2 Terapia de inibição da matrix metaloproteinase ......................................................... 22 

2.9.1.3 Terapia para aumento do fluxo sanguineo digital ...................................................... 22 

2.9.1.4 Terapia anticoagulante ............................................................................................... 23 

2.9.1.5 Terapia anti-radicais livres ......................................................................................... 23 

2.9.1.6 Crioterapia .................................................................................................................. 24 

2.9.2 Forma crônica ............................................................................................................. 24 

2.9.2.1 Antiinflamatórios........................................................................................................ 25 

2.9.2.2 Cuidados com o casco ................................................................................................ 26 

2.9.2.3 Ressecção da parede do casco .................................................................................... 27 

2.9.2.4 Tenotomia do tendão flexor digital profundo ............................................................. 28 

2.10 Complicações ............................................................................................................ 29 

2.11 Prognóstico ................................................................................................................ 30 

3 CAPÍTULO 1 ....................................................................................................................... 32 

LAMINITE CRÔNICA EM EQUÍDEOS DA RAÇA CRIOULA: CARACTERÍSTICAS 
CLÍNICAS E RADIOGRÁFICAS ........................................................................................ 32 

4 CONCLUSÃO ...................................................................................................................... 49 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 50 

ANEXOS ................................................................................................................................. 54 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

A laminite equina é uma doença comum e potencialmente grave. Ela se caracteriza por 

início agudo de claudicação de gravidade variável (SWANSON, 1999; POLLITT, 2003). A 

laminite crônica tem sido reconhecida como uma das mais importantes síndromes clínicas ao 

longo da história. Milhares de cavalos em todo o mundo são afetados pela doença da qual a 

maioria dos cavalos quando tratada adequadamente é capaz de se recuperar, compensando 

esta condição. A apresentação clínica pode variar amplamente, dependendo da causa, do curso 

da doença, da instabilidade da interface laminar e do grau de claudicação. A progressão da 

doença ao longo do tempo determina o prognóstico, levando em conta o desenvolvimento de 

alterações morfológicas degenerativas dentro do casco (HUNT & WHARTON, 2010). 

O manejo da dor em cavalos com laminite é crucial, pois alguns cavalos têm dor 

crônica no casco que pode levar ao decúbito e, eventualmente, necessitam de eutanásia por 

razões de bem-estar (SWANSON, 1999; POLLITT, 2003). Equinos que sofrem de laminite 

são muitas vezes refratários à terapia analgésica (HERTHEL & HOOD, 1999). 

Este estudo retrospectivo visou analisar o perfil dos equídeos acometidos por laminite 

crônica internados na Clínica de Equinos do Hospital Veterinário da Universidade Federal de 

Santa Maria no período de março de 2010 a outubro de 2011.  O papel de diversos parâmetros 

clínicos obtidos durante o exame físico além do de grau de rotação e afundamento da terceira 

falange foi avaliado para estabelecer o prognóstico de tratamento de novos casos clínicos, a 

fim de estabelecer o tratamento mais adequado.  

 

 



 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Anatomia do casco equino 

O casco do equino possui várias estruturas inclusas como: derme, coxim digital, 

falange distal, a maior parte das cartilagens da falange distal, articulação interfalangeana 

distal, extremidade distal da falange média, osso navicular, bursa do navicular, vários 

ligamentos, tendões de inserção dos músculos extensor digital comum e flexor digital 

profundo, vasos sangüíneos e nervos (KAINER & FAILS, 2011).  

O casco é formado por queratinização epitelial sobre uma derme modificada, contínua 

com a derme comum da pele na coroa.  É dividido em perioplo, parede, sola e ranilha (DYCE, 

1997). 

A partir da pinça, à medida que a parede decresce em altura, diminui também a sua 

espessura e aumenta a sua elasticidade em direção aos talões onde novamente aumenta a 

espessura da parede nas barras do casco.  As regiões da derme correspondem às partes do 

casco sob as quais elas são localizadas: derme perióplica, coronária, laminar, da ranilha e da 

sola (KAINER & FAILS, 2011). 

O suprimento sangüíneo da derme vem de três conjuntos de vasos, todos ramificações 

das artérias digitais. As veias não acompanham as artérias, mas formam extensas redes 

interligadas na derme e na subcútis subjacente (DYCE, 1997).  

Três camadas compõem a parede do casco: o estrato externo, estrato médio e o estrato 

interno. O estrato externo, mais superficial, é uma camada fina que se estende distalmente a 

partir do perioplo. O estrato médio consiste de túbulos queratinizados e tecido intertubular, 

gerados pelas células basais da epiderme coronária (KAINER & FAILS, 2011).  A maior 

parte dos túbulos forma o estrato médio. O estrato interno mais profundo e compreende cerca 

de 600 lâminas córneas que se interdigitam com as lâminas sensoriais da derme laminar 

subjacente (DYCE, 1997). De cada uma dessas lâminas primárias partem cerca de 200 

lâminas secundárias que tem por função aumentar a área de contato das lâminas córneas com 

as lâminas dérmicas, o que além de aumentar a resistência da ligação, distribui uniformemente 

as forças nos cascos. As lâminas secundárias se interdigitam com as lâminas dérmicas 

correspondentes altamente vascularizadas; essas se ligam com a subcútis que se liga ao 

periósteo da superfície parietal da falange distal (POLLIT, 1992). 
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A sola preenche o espaço entre a parede e a ranilha e forma a maior parte da superfície 

inferior do casco. É ligeiramente côncava, de tal forma que somente a extremidade distal da 

parede e a ranilha fazem contato com o solo. A junção entre a sola e a parede é conhecida 

como linha branca. A ranilha em forma de cunha projeta-se na sola.  Sua base larga fecha o 

espaço entre os talões que sobressaem através da parede (KAINER & FAILS, 2011).   

2.2 Biomecânica do casco equino 

Mecanicamente, uma distinção importante entre duas fases é a presença de uma força 

de reação do solo durante a fase de apoio. A fase de apoio e fase de elevação são separadas 

uma da outra por dois eventos de transição chamados impacto e breakover. O impacto começa 

quando o casco faz primeiro contato com o solo e termina pouco tempo depois quando os 

efeitos de impacto, tais como ondas de choque no casco, dissipam-se a níveis insignificantes. 

O breakover começa no fim da fase de apoio primeiramente quando os talões começam a 

deixar o solo continuando até que a pinça deixe o solo (DAVIES et al, 2007). 

Em última análise, a quase totalidade do peso do corpo e as cargas dinâmicas do 

cavalo devem ser suportadas pela terceira falange. Estas cargas são então transmitidas para a 

cápsula do casco e finalmente para o solo. Assim, o solo, a cápsula do casco e a terceira 

falange juntos, formam um sistema mecânico importante, cuja função é um dos aspectos mais 

importantes da biomecânica do casco. É instrutivo considerar as cargas mecânicas que atuam 

na terceira falange. Durante a fase de apoio, o carregamento complexo da terceira falange 

pode ser separados em quatro componentes principais. Estas cargas são distribuídas sobre a 

região em que atuam: 

• A força descendente exercida pela segunda falange na terceira falange ao longo da 

superfície articular.  

• A atração proximopalmar do tendão flexor digital profundo na superfície solar da 

terceira falange (incluindo o impulso ascendente no osso navicular). 

• O ascendente puxar das lâminas do casco na superfície dorsal da terceira falange (a 

terceira falange por sua vez puxa para baixo sobre as lâminas, de acordo com a 

terceira lei de Newton). 

• O impulso para cima pelo material da sola, ranilha e talões na superfície solar da 

terceira falange. 
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Os dois últimos componentes são devidos a cargas externas do casco, enquanto que os 

dois primeiros são devido a cargas internas exercidas pelo resto do corpo. A força para baixo 

sobre as lâminas é transferida para o solo através da parede do casco e é controlada pelo 

contato entre a parede do casco e solo. Por outro lado, o impulso para cima na superfície solar 

da terceira falange é controlada pelo contato entre o solo e a sola, ranilha e talões (DAVIES et 

al, 2007). 

De certa forma, o componente vertical da atração da lâmina e do impulso solar da 

terceira falange pode compensar um ao outro. Se um componente é aumentado, em seguida, o 

outro é susceptível a diminuir. Praticamente, este é um princípio importante em muitos dos 

tratamentos sugeridos para a laminite (DAVIES et al, 2007). 

A ferradura em coração aumenta a pressão para cima sobre superfície solar da terceira 

falange apoiando-a abaixo, e, portanto, é provável que reduza a força sobre a lâmina. No 

entanto, é importante notar que a força exercida pela lâminas também pode equilibrar a força 

do tendão flexor digital profundo. Essa multiplicidade de funções e suas conseqüências de 

cargas é comum no casco (DAVIES et al, 2007). 

2.3 Laminite 

2.3.1 Definição 

A laminite é definida como inflamação das lâminas sensitivas do casco. Contudo isso 

é uma simplificação grosseira da sequência complicada e interrelacionada de eventos que 

resultam em diversos graus de separação entre as lâminas epidermais primárias e secundárias 

e as lâminas dermais do casco (STASHAK, 2002) levando, comumente, a uma claudicação 

incapacitante devido ao descolamento da falange distal da parede do casco (BELKNAP e 

PARKS, 2011). A laminite ocorre indiscriminadamente, é implacável e qualquer cavalo pode 

desenvolver alguma forma da doença (POLLITT, 2004).  

Pollitt (2003) define laminite como claudicação aguda de grau variável envolvendo um 

ou mais membros. Na maioria das vezes os dois membros anteriores são acometidos, embora 

ela também possa ocorrer de forma unilateral. Ocasionalmente os membros posteriores são 

afetados sem envolvimento dos membros anteriores. Na SME e sepse, os membros torácicos 

são mais comumente afetados (provavelmente por suportarem mais peso do que os pélvicos), 
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contudo os membros pélvicos também podem estar envolvidos (geralmente em casos graves 

de sepse) (BELKNAP e PARKS, 2011). 

2.3.2 Etiologia 

A laminite não é uma doença primária, usualmente ocorre como sequela de quatro 

diferentes entidades clínicas: doenças associadas a sepse/endotoxemia; excesso de peso 

apoiado sobre um membro devido a lesão no membro contralateral; síndrome de Cushing em 

cavalos velhos e Síndrome Metabólica Equina (SME) (BELKNAP e PARKS, 2011). A 

etiologia muitas vezes permite prever o curso da doença, motivo pelo qual é importante 

determiná-la (HUNT e WHARTON, 2010). 

2.3.3 Sinais Clínicos 

A troca de apoio de um membro para o outro é o primeiro sinal clínico que está 

ocorrendo degeneração lamelar. A observação cuidadosa pode revelar que um membro, com 

patologia lamelar mais grave, está sendo levantado com maior frequencia e por mais tempo, 

do que o membro contralateral (POLLIT, 2008).  

Na fase aguda geralmente ocorre aumento na intensidade do pulso digital e o casco 

pode apresentar calor (POLLITT, 2003). Às vezes a pulsação nas artérias digitais é tão 

pronunciada que é visível a olho nu. Um pulso digital aumentado não é específico 

(patognomônico) para laminite e pode ocorrer após exercício intenso e em associação com 

diversas outras condições do casco como abcedação e fratura da falange distal (POLLIT, 

2008).  

Cavalos que desenvolvem extensa patologia lamelar mostram sinais clínicos mais 

óbvios podendo apresentar sudorese, tremores e angústia, sendo que as taxas cardíacas e 

respiratórias podem ser aumentadas (POLLIT, 2008).  

A movimentação característica de um cavalo com laminite é o movimento rígido dos 

membros afetados. A postura característica adotada pelo cavalo com laminite é o 

posicionamento dos membros torácicos à frente de sua posição usual e, da mesma forma, 

deslocamento dos membros pélvicos para baixo do corpo de forma a transferir a sustentação 

do peso para os membros posteriores (BELKNAP e PARKS, 2011). 
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2.4 Laminite aguda 

A fase de desenvolvimento da laminite funde-se com a fase aguda com os primeiros 

sinais de dor no casco. A fase aguda dura desde o início da dor no casco e claudicação sem 

que haja nenhuma evidência clínica de deslocamento da falange distal dentro da cápsula do 

casco. Alguns cavalos apresentam dor nos cascos decorrentes da laminite aguda, mas não 

desenvolvem deslocamento da falange distal e apresentam recuperação completa (POLLIT, 

2008). 

2.5 Laminite crônica 

A laminite é considerada crônica a partir de 72 horas ou a partir dos primeiros sinais 

de deslocamento (descolamento) da terceira falange em relação à parede do casco (HOOD, 

1999; STASHAK, 2002). 

Cavalos com laminite crônica sofrem diferentes graus de deformação do casco e 

claudicação. As alterações do casco variam de acordo com a duração da doença e do tipo de 

deslocamento da terceira falange, elas atingem tanto a parede quanto a sola do casco 

(BELKNAP e PARKS, 2011).  

A claudicação crônica é geralmente resultante da pressão excessiva da falange distal 

deslocada sem que haja dor laminar uma vez que tenha ocorrido cicatrização das lâminas (isto 

é, as lâminas estão estáveis e, por conseguinte, sem dor, mesmo que alteradas 

morfologicamente). A exceção mais comum ocorre em cavalos com laminite recorrente 

devido à síndrome de Cushing ou SME, em que crises de instabilidade laminar ocorrem 

frequentemente (BELKNAP & PARKS, 2011). Cavalos com laminite crônica são mais 

propensos a episódios recorrentes de laminite resultando na deterioração progressiva do casco 

(HUNT & WHARTON, 2010). 
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2.6 Deslocamento distal da coluna óssea e rotação de terceira falange 

Imediatamente após a falência mecânica das laminas dorsais e rotação da falange 

distal, a parede dorsal do casco ainda está forte e apresenta espessura normal, mas o espaço 

criado pela separação é preenchido por hemorragia, tecidos inflamados e necróticos. 

Diferentes graus de displasia do tecido laminar resultam em diminuição da superfície entre as 

lâminas epidérmica e dérmica. Concomitante com a reparação do tecido laminar o 

crescimento do casco resulta em distorção da parede dorsal. A deformação da parede do casco 

varia e alterações na espessura da parede do casco e divergência entre a parede do casco e a 

superfície parietal da falange distal podem ocorrer. A alteração na espessura da parede do 

casco parece estar relacionada com a mudança na conformação do sulco coronário, mais largo 

e raso. O afastamento da parede dorsal do casco da falange distal é atribuído a disparidade 

entre o crescimento entre o casco nos talões e na pinça, à composição do tecido de reparação 

entre a cápsula do casco e a falange distal, a pressão exercida sobre a superfície distal da 

parede do casco causando afastamento contínuo da falange distal e redirecionamento das 

papilas dérmicas da banda coronária (O’GRADY, 2010). 

Tanto o deslocamento distal quanto a rotação podem ocorrer no mesmo cavalo. O 

deslocamento da terceira falange pode ocorre na forma de deslocamento distal simétrico ou 

assimétrico (medial ou lateral) ou de rotação da falange distal em relação à parede dorsal do 

casco com ou sem flexão da articulação interfalangeana distal (BELKNAP e PARKS, 2011). 

A rotação pode ser classificada como capsular quando há desvio da superfície parietal 

da falange distal em relação à parede do casco (com ou sem flexão da articulação 

interfalangeana distal) ou falangeana quando ocorre rotação da falange distal em relação ao 

eixo das falanges proximais (flexão da articulação interfalangeana distal com ou sem rotação 

capsular) (BELKNAP e PARKS, 2011).  

O colapso mecânico da falange distal pode ocorrer em qualquer ponto do anexo 

lamelar do osso com a parede do casco. Clinicamente, o movimento da falange distal tende a 

ocorrer como rotação dorsal, deslocamento distal simétrico e deslocamento distal unilateral. 

Rotação dorsal ocorre mais freqüentemente do que o deslocamento distal simétrico, que por 

sua vez é mais comum que o deslocamento distal unilateral. A rotação dorsal é a forma 

clássica de laminite, onde a falange distal se separa da parede dorsal do casco e gira sobre a 

articulação interfalangeana distal.  
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O deslocamento distal simétrico ou "sinking" ocorre quando o colapso laminar ocorre 

uniformemente em toda a circunferência do casco, e, desta forma a terceira falange afunda no 

interior do casco. A margem solar da falange distal se aproxima da superfície do solo, e a 

distância entre a superfície parietal da falange distal e da parede interna do casco aumenta 

(BAXTER, 2008). Em casos de deslocamento distal da terceira falange, pode haver uma 

depressão (às vezes visível) palpável no encontro da pele da quartela com a banda coronária 

(BELKNAP e PARKS, 2011). O deslocamento distal unilateral ocorre quando o colapso 

mecânico ocorre no aspecto medial ou lateral do casco. O deslocamento medial é mais 

comum, a superfície solar da falange distal no lado afetado se move distalmente no interior do 

casco (BAXTER, 2008). Cavalos com deslocamento distal da terceira falange frequentemente 

apresentam todos os quatro membros afetados. Estes animais normalmente resistem ao 

deslocamento e permanecem em decúbito por longos período, devido à dor severa em todos 

os membros (BELKNAP e PARKS, 2011). 

A rotação palmar/plantar da falange distal em um ângulo superior a 5° confirma o 

diagnóstico de laminite devido à rotação capsular (cavalos sadios podem apresentar ângulos 

inferiores a 4°). O ângulo de rotação pode ser medido de duas maneiras. Na fase aguda o 

ângulo de rotação é determinado preferencialmente entre a parede dorsal do casco e a 

superfície parietal da falange distal. Já nos casos crônicos é difícil determinar o ângulo desta 

forma devido à deformação que ocorre na parede do casco. Nestes casos a avaliação do 

ângulo entre a margem solar da falange distal e a superfície do solo é um método mais preciso 

(BELKNAP e PARKS, 2011). Stick et al. (1982) verificaram que pôneis apresentam rotação 

significativamente maior da falange distal do que cavalos. 

2.7 Sistema de classificação segundo Obel para avaliação de claudicação 

A avaliação precisa da dor é de fundamental importância para o bem estar e gestão 

veterinária do paciente equino. O cavalo é particularmente propenso a lesões 

músculoesqueléticas e devido à sua conformação, anatomia e diferentes usos a dor 

normalmente se manifesta como claudicação. Na prática clínica, a avaliação subjetiva é 

comumente usada para avaliar a laminite equina, sendo muitas vezes complementada pelo uso 

de tenaz de casco para avaliar a sensibilidade solar (VIÑUELA-FERNÁNDEZ et al, 2011). A 

gravidade da claudicação varia de difícil detecção a decúbito geralmente devido à dor digital 

(BELKNAP e PARKS, 2011). A classificação segundo Obel (1948) foi desenvolvida 
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especificamente para avaliação da claudicação associada à laminite (VIÑUELA-

FERNÁNDEZ et al, 2011).  

Obel (1948) diferenciou clinicamente os graus de claudicação baseado nos seguintes 

critérios: Grau 1: em repouso o equino troca o apoio em intervalos de poucos segundos. A 

claudicação não é evidente ao passo, mas ao trote se observam passadas curtas; Grau 2: o 

cavalo se move voluntariamente, mas a marcha é forçada. Um membro pode ser levantado do 

chão sem maiores dificuldades; Grau 3: o cavalo se move com relutância e resiste 

vigorosamente as tentativas de erguer o membro contra-lateral e Grau 4: o cavalo recusa a se 

mover e não o fará a menos que seja forçado. 

Embora a classificação de Obel seja amplamente utilizada o seu desempenho não foi 

completamente validado e ele é associado com a variabilidade interobservador significativa. 

Em estudo conduzido por Viñuela-Fernández et al. (2011) foram comparados três sistemas de 

avaliação de claudicação para laminite: Obel (1948), Escala Analógica Visual e Sistema de 

Classificação Clínica (TAYLOR et al., 2002). Os autores observaram que a confiabilidade 

geral dos sistemas de pontuação subjetivos estudados foi alta e que a confiabilidade 

intraobservador foi superior a confiabilidade interobservador, indicando que existem 

diferenças na percepção do grau de claudicação entre os observadores. Além disso, a 

confiabilidade entre estudantes foi consistentemente menor do que a entre veterinários. 

2.8 Estudo radiológico 

O exame radiográfico é essencial para estabelecer um protocolo de tratamento, 

prognóstico. A mesma técnica radiográfica e posicionamento devem ser usados em 

radiografias subsequentes para permitir comparação direta entre as radiografias. As 

radiografias lateromediais e dorsopalmares também devem ser obtidas do membro 

contralateral. Um marcador radiopaco na parede dorsal do casco deve se estender até a banda 

coronária distal, ele ajuda a determinar a orientação da falange distal e a sua posição em 

relação à banda coronária. Alterações radiológicas incluem rotação e afundamento da falange 

distal, aumento da espessura da parede dorsal do casco, presença de linhas radiolucentes na 

parede dorsal do casco refletindo acúmulo de tecido necrótico ou gás devido à infecção e 

separação da parede do casco (POLLITT, 2003; BAXTER, 2008).  

A radiografia também permite monitorar o progresso da doença devendo ser utilizada 

como um guia de tratamento. É importante que o casco seja colocado sobre um bloco, e que o 
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feixe de raios-X seja centrado tão próximo quanto possível na margem solar da falange. É 

importante assegurar que a vista lateral seja verdadeiramente lateral. A rotação do eixo do 

casco em mais do que 10° faz com que o grau de rotação seja subestimado (BELKNAP e 

PARKS, 2011). 

A projeção lateromedial permite identificar a presença de aumento na espessura da 

parede dorsal do casco com ou sem remodelamento da falange distal. A espessura entre a 

superfície parietal da falange distal e a parede do casco deve ser determinada em projeções 

lateromediais. Na maioria dos cavalos sadios, essa distância é semelhante no aspecto proximal 

e distal da parede dorsal do casco medindo aproximadamente 16 mm (intervalo = 11 - 20 mm) 

de espessura. No entanto, esta medida pode variar de acordo com raça, idade e tamanho do 

cavalo. A projeção lateromedial também é importante para estabelecer o alinhamento da 

terceira falange dentro do casco (POLLITT, 2003; BAXTER, 2008).  

A distância entre o limite proximal da parede dorsal do casco (identificado com um 

marcador de metal) e o limite proximal do processo extensor da falange distal (a chamada 

"distância de afundamento") deve ser determinada e comparada com os estudos subsequentes 

para ajudar a documentar o deslocamento distal simétrico da terceira falange (BAXTER, 

2008). Segundo Baxter (2008), esta distância varia bastante em cavalos sadios medindo em 

média 4,1 mm (-1,8 a 9,7 mm) enquanto que Belknap & Parks (2011) afirmam que esta 

medida é relativamente constante em cavalos sadios (com aproximadamente 450 kg), a 

distância deve ser inferior a 18 - 20mm. O aumento desta distância sugere que a falange distal 

está se deslocando para baixo no interior do casco (sinking) e pode ser o único sinal 

radiológico sugestivo de laminite. Outros sinais radiográficos de deslocamento distal incluem 

a cavitação da banda coronária, mais evidente no aspecto proximal da parede do casco (linha 

de tecidos moles ao longo da parede do casco proximal) e redução da distância entre o ápice 

da falange distal e a superfície do solo. O deslocamento unilateral da falange distal só pode 

ser identificado em radiografias dorsopalmares onde se observa uma distância maior entre a 

parede do casco e a falange distal e uma distância menor entre a falange distal e a sola do lado 

afetado. Além disso, o espaço articular da articulação interfalangeana distal pode estar 

aumentado no lado afetado e diminuído do lado não afetado (BAXTER, 2008).  
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2.9 Tratamento 

O tratamento da laminite varia de acordo com a gravidade do quadro clínico, estágio 

da doença, valor do animal e envolvimento emocional do proprietário. O tratamento deve 

promover conforto ao paciente, minimizar ou corrigir alterações estruturais no interior do 

casco, controlar a infecção digital, preservar o suprimento vascular e promover novo 

crescimento do casco (HUNT, 2002). 

2.9.1 Forma aguda 

2.9.1.1 Antiinflamatórios 

Os antiinflamatórios se tornaram um componente central na farmacoterapia da 

laminite ao longo dos anos. Há evidências convincentes para usar antiinflamatórios não 

esteróides (AINEs) já que marcantes eventos inflamatórios ocorrem antes e no início da 

claudicação no cavalo com laminite (BELKNAP e PARKS, 2011).  Os AINES são 

necessários para reduzir a inflamação e a dor no interior do casco. A fenilbutazona (4,4 mg/kg 

IV ou VO a cada 12 horas) é um AINE potente no controle da dor, sendo o mais popular entre 

os clínicos (POLLIT, 2003). 

Além de bloquear a atividade das enzimas ciclooxigenase (COX), doses elevadas de 

AINEs recentemente têm sido utilizadas em outras espécies para bloquear outros precursores 

inflamatórios, incluindo alguma expressão do gene controlador básico inflamatório (NFkB, 

via importante na expressão de citocinas pró-inflamatórias), que se sabe estar presente nas 

fases iniciais de laminite. A COX-2 foi recentemente descrita como sendo um importante 

mediador nas sinapses de neurônios sensoriais. Portanto, a inibição de COX-2 não só reduz a 

inflamação laminar, mas também diminui a sensação de dor central. Devido à toxicidade 

gastrointestinal e renal causada pelos AINEs, muita atenção deve ser dada à história do animal 

(isto é, sinais indicativos de úlceras gástrica/cólon ou doença renal), o estado do animal, a 

hidratação e realização de análises laboratoriais em casos críticos para avaliar a função renal 

(BELKNAP e PARKS, 2011). 

Os principais AINEs disponíveis para uso clínico em equinos são os inibidores não 

seletivos COX-1/COX-2 fenilbutazona, cetoprofeno e flunixina meglumina. O meloxicam 
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possui seletividade preferencial COX-2 (cerca de 2 a 3 vezes) o que parece torná-lo uma 

opção segura com baixa incidência de efeitos secundários e menor risco de efeitos vasculares 

indesejáveis. Em equinos com sinais de doença sistêmica com possível acompanhamento de 

toxemia bacteriana a flunixina meglumina é mais indicada devido a sua maior eficácia contra 

endotoxemia (BELKNAP e PARKS, 2011). 

No paciente com comprometimento renal ou sinais clínicos de ulceração 

gastrointestinal, o cetoprofeno é indicado por sua eficácia comprovada frente aos efeitos de 

endotoxinas e melhoria da claudicação com uma margem de segurança acentuadamente maior 

que a observada com flunixina ou fenilbutazona. Devido a pouca resposta quando a droga é 

administrada duas vezes ao dia e da segurança da droga, o cetoprofeno pode ser administrado 

na dosagem de 2,2mg/kg quatro vezes ao dia. Como o efeito clínico analgésico pode 

apresentar "altos e baixos" entre as dosagens de cetoprofeno em alguns animais, pode ser 

indicada a administração de 2,2 mg/kg de fenilbutazona uma vez ao dia a fim de se obter um 

efeito mais consistente (BELKNAP e PARKS, 2011). 

2.9.1.2 Terapia de inibição da matrix metaloproteinase 

Embora muitos clínicos venham usando tetraciclinas em casos de laminite baseado em 

estudos que reportam suas atividades metaloproteinases (MMP’s) inibidoras, estudos 

preliminares indicam que a doxicilina é um pobre inibidor das metaloproteinases de interesse 

(MMP-2 e MMP-9), a oxitetraciclina inibe MMP’s in vitro mas foi ineficaz em um modelo de 

tratamento de laminite. A eficácia da pentoxifilina no tratamento de laminite induzida por 

carboidratos pode também ser devido aos seus efeitos anti-MMP (BELKNAP & PARKS, 

2011). 

2.9.1.3 Terapia para aumento do fluxo sanguineo digital 

A maioria dos fármacos sugeridas para o tratamento da diminuição do fluxo sanguíneo 

laminar (isto é, isoxsuprina, pentoxifilina, e pasta de nitroglicerina) tem se mostrado ineficaz 

no aumento do fluxo sanguíneo laminar no cavalo. O único fármaco que demonstrou 

aumentar o fluxo sanguíneo digital é o tranquilizante fenotiazínico, acepromazina, que 

aumenta o fluxo durante um curto período de tempo (cerca de 30 minutos), quando 
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administrado por via intramuscular (BELKNAP & PARKS, 2011). Medicamentos com ação 

vasodilatadora podem ser benéficos após ocorrida a lesão lamelar, mas devem ser 

administrados com cautela durante a fase de desenvolvimento (POLLIT, 2008).  

2.9.1.4 Terapia anticoagulante 

O uso de heparina em cavalos com laminite é controverso. Considerando que a 

heparina foi inicialmente utilizada como anticoagulante, agora ela faz parte de uma classe de 

fármacos com atividades antiinflamatórias. Recentemente a heparina foi descrita por seu 

potencial antiinflamatório no endotélio equino exposto a atividade deletéria de neutrófilos 

derivado de mieloperoxidase. No entanto, os dados retrospectivos de tratamento com heparina 

na profilaxia de laminite são confusos. Além disso, o tratamento experimental com heparina 

24 horas após a administração de carboidratos não melhorou sinais de laminite ou lesão 

laminar. Um problema da heparina nos estudos anteriores é que a heparina não fracionada foi 

utilizada, o que induz autoaglutinação de glóbulos vermelhos equinos e alojamento dos 

mesmos nos capilares (incluindo capilares laminares), o que pode comprometer ainda mais os 

capilares laminares afetados por laminite. A heparina de baixo peso molecular pode ser uma 

alternativa valiosa por não causar autoaglutinação, sendo que foi recentemente relatada por 

reduzir a incidência e severidade de laminite em casos de cólica pós-operatória (BELKNAP & 

PARKS, 2011). 

2.9.1.5 Terapia anti-radicais livres 

O dimetilsulfóxido (DMSO) pode ser administrado pela via intravenosa, tendo efeito 

de captura de radicais livres e efeito antiinflamatório. A concentração de DMSO deve 

permanecer abaixo de 20% para evitar o risco de hemólise intravascular. No entanto, apesar 

do potencial do DMSO, sua promessa de ser uma terapia eficaz para laminite não foi 

estabelecida (POLLIT, 2008).  
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2.9.1.6 Crioterapia 

Os efeitos da hipotermia sobre os tecidos são complexas e ainda pouco conhecidas. Os 

principais efeitos da hipotermia sobre a maioria dos tecidos são a analgesia, hipometabolismo 

e resposta vascular (vasoconstrição). Não existem relatos na literatura de complicações 

clínicas diretamente relacionadas à aplicação da crioterapia no membro distal em equinos 

(VAN EPS, 2010).  

A crioterapia pode ser eficaz para a prevenção e tratamento precoce de laminite aguda. 

Experimentalmente, uma melhora bem sucedida de laminite ocorre quando a média de 

temperaturas do casco é mantida continuamente a menos de 5°C. A aplicação de gelo e água 

diretamente no casco e quartela resulta em uma temperatura média do casco de 5,5°C 

(ORSINI, 2010a). Embora a fisiopatologia da laminite aguda permaneça incerta, processos 

inflamatórios e enzimáticos parecem contribuir para a separação lamelar. A diminuição do 

metabolismo e efeito antiinflamatório da hipotermia podem proteger o tecido lamelar durante 

a fase de desenvolvimento. A crioterapia reduziu significativamente a alta regulação de 

RNAm de matriz metaloproteinase-2 e parece reduzir a expressão de citocinas pró-

inflamatórias durante a fase de desenvolvimento de laminite induzida experimentalmente. A 

vasoconstrição também pode impedir a entrega hematogênica de fatores desencadeantes 

laminite (VAN EPS, 2010). 

Van Eps (2010) sugere que a crioterapia deve ser aplicada durante a fase de 

desenvolvimento da laminite. Cavalos com condições associadas com risco elevado de 

desenvolvimento de endotoxemia e laminite (colite, metrite, pneumonia, sobrecarga de 

carboidratos alimentar) devem ser identificados e tratados preventivamente. A aplicação 

contínua de crioterapia produz melhores resultados. A resolução da doença primária pode ser 

utilizada como um indicador para o término da crioterapia, ou ainda, o tratamento pode ser 

continuado por 24 a 48 horas após o desaparecimento dos sinais clínicos e laboratoriais de 

inflamação sistêmica.  

2.9.2 Forma crônica 

Inúmeros tratamentos são usados para tratar cavalos com laminite crônica. Eles variam 

dos mais básicos (controlar a dor e casqueamento e ferrageamento mínimo) até os mais 
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abrangentes (incluindo a aplicação de ferraduras corretivas, sistemas de suporte de ranilha, 

intervenções cirúrgicas como ressecção da muralha, tenotomia do tendão flexor digital 

profundo). É difícil enumerar os vários medicamentos, tipos de ferraduras, materiais para 

reparação do casco e procedimentos cirúrgicos que têm sido usados para tratar cavalos com 

laminite crônica (MOYER et al., 2000). 

A maioria dos cavalos com laminite crônica sofre de dor persistente, claudicação, 

alterações na posição da falange distal e todos apresentam mudanças estruturais dentro do 

estojo córneo. Os cavalos mais difíceis de tratar normalmente têm um ou mais dos problemas 

descritos a seguir: rotação significativa ou "afundamento" (ou seja, o deslocamento distal da 

terceira falange dentro do casco); penetração do corium solar pela falange distal causando 

osteíte séptica da falange distal; e contratura das articulações distais do membro. A lesão 

inicial das estruturas de suporte do casco pode ser de tal magnitude que a cura efetiva não é 

possível. Dependendo das circunstâncias a eutanásia pode ser o tratamento de eleição, 

independentemente das medidas terapêuticas e da qualidade de atendimento disponíveis 

(MOYER et al., 2000). 

2.9.2.1 Antiinflamatórios 

O tratamento sistêmico nos casos crônicos baseia-se principalmente no controle da 

dor. A analgesia nestes casos consiste essencialmente na terapia a base de fenilbutazona 

usando doses de 2 a 3g por dia em tratamentos prolongados para evitar complicações. A 

maior toxicidade da fenilbutazona em relação aos outros AINES (quase todos os relatos de 

ulceração no cólon dorsal direito estão associados ao uso de fenilbutazona) é devida a sua 

meia vida mais longa e por se acumular mais nos tecidos.  Portanto uma maneira de evitar a 

toxicidade em animais por ocasião de tratamento prolongado com fenilbutazona é não 

administrar o medicamento por um período de 24 horas a cada 5-7 dias para permitir a 

depuração da droga do sistema. Se o animal sente muita dor e não puder permanecer sem o 

uso de AINEs por um período de 24 horas, cetoprofeno ou flunixina podem ser administrados 

sem interferir com a depuração da fenilbutazona (BELKNAP, 2006). 
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2.9.2.2 Cuidados com o casco 

O maior desafio para o veterinário e o ferreiro é melhorar a morfologia e função de um 

casco que provavelmente apresenta danos estruturais potenciais e substanciais, possivelmente, 

permanentes. É importante lembrar desde o início que a extensão da patologia das lâminas 

influencia não só a capacidade de tratar o cavalo com laminite mas também o resultado final  

da laminite. Cada caso de laminite deve ser abordado individualmente, observando os fatores 

predisponentes e a causa primária, sinais clínicos, exame físico, movimento, conformação do 

casco e as estruturas do casco que podem ser usados para alterar as forças exercidas sobre o 

casco. Os objetivos gerais do tratamento devem atender as anormalidades anatômicas e 

funcionais identificadas (O’GRADY, 2010). 

O repouso em baia na fase inicial de laminite crônica é imperativo, porque o 

movimento do cavalo aumenta o estresse colocado sobre as lâminas danificadas. O repouso 

deve ser equilibrado com exercícios que restaurarem a função normal do casco. Isto é 

alcançado com a expansão e contração repetida do casco por ocasião do movimento dos 

animais (O’GRADY, 2010). 

A base dos cuidados com o casco é o casqueamento terapêutico. Os cuidados com o 

casco de cavalos com laminite crônica inclui três objetivos: estabilizar a falange distal dentro 

do casco, controlar a dor, e incentivar o crescimento de casco novo para assumir a relação 

mais normal possível com a falange distal. A tentativa de estabilizar a falange distal dentro do 

casco é importante para evitar qualquer rotação/deslocamento adicional, promover a cura, e 

diminuir a dor. Portanto, a compreensão de como a estabilidade da falange distal no interior 

do casco afeta a convalescença de um cavalo com laminite crônica é importante. Não há, 

porém uma medida direta da estabilidade, exceto a dor e a progressão óbvia de deslocamento 

identificada em controles radiológicos que por sua vez indicam instabilidade grave. A melhor 

indicação de que a falange distal está estável é que o cavalo está confortável 

porque a estabilidade diminui o trauma sobre os demais tecidos (O’GRADY, 2010). 

Para fazer o realinhamento da superfície solar do casco com a superfície solar da 

falange distal com precisão é necessária a orientação radiológica. Antes de finalizar o 

casqueamento, o cavalo deve ser observado caminhando em linha reta e em curvas. O grau de 

claudicação e o padrão de pouso do casco do cavalo devem ser avaliados e registrados 

(O’GRADY, 2010). 
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O’Grady (2003) afirma que o ferrageamento de equinos com laminite crônica deve 

restabelecer a sustentação do peso ao longo de toda a superfície solar da falange distal (ao 

invés de concentrá-la no ápice), reposicionar o breakover movendo o ponto funcional do 

mesmo no sentido palmar, diminuir a tensão do tendão flexor digital profundo e aumentar a 

superfície de contato com o solo para suportar o peso. 

Não há uma ferradura que seja eficaz no tratamento de todos os cavalos com rotação 

capsular e/ou rotação falangeana, no entanto, existem orientações que são úteis e podem ser 

adaptadas às necessidades de cada cavalo. As considerações principais envolvidas na seleção 

de ferraduras e técnicas de ferrageamento são (1) onde posicionar o ponto de breakover, (2) 

fornecer suporte para a superfície da sola e da ranilha e (3) quando elevar os talões. O 

objetivo de mover o ponto de breakover no sentido palmar é o de facilitar o movimento, 

diminuindo a tensão sobre as lâminas dorsais. O apoio da sola e da ranilha visa reduzir o peso 

sustentado pela parede e, assim, reduzir a tensão sobre as lâminas. Além disso, o aumento da 

superfície de apoio na face palmar/plantar do casco. O apoio à superfície da sola e ranilha 

pode ser obtido em parte ou totalmente através do uso de ferraduras, palmilhas ou compostos 

sintéticos (O’GRADY, 2010). O momento ou torque sobre a articulação interfalangeana distal 

em repouso pode ser diminuído elevando os talões. Isto diminui a tensão sobre o tendão flexor 

digital profundo, e, por conseguinte, a tensão sobre as lâminas dorsais (BELKNAP e PARKS, 

2011). 

Resultados semelhantes podem ser obtidos com vários tipos de ferrageamento. 

Há relatos de sucessos e fracassos com ferraduras fechadas, em coração, invertidas, de 

alumínio e até mesmo de madeira (O’GRADY, 2010). 

2.9.2.3 Ressecção da parede do casco 

A ressecção da parede dorsal do casco pode ser parcial ou completa. É indicada para 

melhorar a direção e taxa de crescimento do casco novo quando outros métodos falharam ou 

para drenagem de tecidos necrosados acumulados entre a parede e a falange. A ressecção 

completa da parede do casco transfere todo o peso da superfície de apoio da parede para a 

banda coronária. A ressecção parcial se estende uma distância variável proximalmente a partir 

da superfície de suporte de peso. Esta abordagem permite debridamento da superfície 

hiperplásica da epiderme. No entanto, o estresse é agora concentrado na parede do casco nas 

margens da ressecção, aumentando a tendência de separação da parede nesses pontos. Esse 
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estresse é agravado pela ausência da banda de tensão que a parede dorsal do casco fornece 

entre os quartos laterais e mediais. Portanto, a parede dorsal do casco é ressecada com pouca 

frequência. Além de proporcionar drenagem quando necessário, a ressecção se justifica 

apenas quando a parede do casco está completamente separada das lamelas epidérmicas ou 

dérmicas (O’GRADY, 2010). 

2.9.2.4 Tenotomia do tendão flexor digital profundo 

A justificativa para a tenotomia do tendão TFDP baseia-se nas forças biomecânicas do 

casco. O procedimento é realizado para reduzir as forças de tração do TFDP sobre a falange 

distal dirigidas palmarmente e, subsequentemente, diminuir as tensões sobre as laminas no 

aspecto dorsal da cápsula do casco. Ela também é útil na redução da pressão do ápice da 

falange distal sobre a cório solar (FÜRST & LISCHER, 2012).  

A tenotomia do tendão flexor digital profundo está indicada em três situações. 

Primeiro, ela é indicada para cavalos que apresentam rotação progressiva da falange distal, 

apesar de esforços mais conservadores para estabilizá-la. Esta 

técnica se aplica especialmente em cavalos nos quais a falange distal já perfurou a sola. Em 

segundo lugar, este procedimento é indicado em cavalos que apresentam desconforto grave e 

persistente com pouco ou nenhum crescimento da parede do casco. Em terceiro lugar, a 

tenotomia do flexor digital profundo permite a correção de deformidades flexurais 

secundárias graves que podem se desenvolver durante os últimos estágios de tratamento 

(O’GRADY, 2010). 

A tenotomia do TFDP pode ser realizada na região média metacarpiana ou na região 

da quartela. Ambos os procedimentos são igualmente eficazes, mas a tenotomia ao nível 

médio do metacarpo é preferida por várias razões. É mais fácil de realizar e pode ser realizada 

com o cavalo em estação, a bainha do tendão não é invadida e tem menos risco de infecção 

pós-cirúrgica, além disto deixa algum apoio para o conjunto da articulação interfalangeana 

distal através de anexos fasciais. A tenotomia do TFDP na região da quartela deve ser 

realizada sob anestesia geral e deve ser reservada para casos que necessitem uma segunda 

tenotomia (FÜRST & LISCHER, 2012). 

Antes da cirurgia, os cavalos devem ser ferrados com uma ferradura com extensão nos 

talões para estabilizar o casco e prevenir a hiperextensão no pós-operatório ou subluxação da 

articulação interfalangeana distal (FÜRST & LISCHER, 2012). 
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Morrison (2011) descreve 245 tenotomias do TFDP, das quais 124 

(51%) foram consideradas bem sucedidas, ou seja, os animais sobreviveram pelo menos um 

ano após a cirurgia, mantendo boa condição corporal e claudicação inferior a 2 segundo Obel.  

Infelizmente, o sucesso da tenotomia não é previsível, e a única forma de determinar o 

seu efeito terapêutico é realizar a cirurgia. É importante esclarecer ao proprietário que a 

cirurgia danifica o tendão o que acarreta riscos e, que um tecido está sendo lesado na 

esperança de auxiliar a recuperação de outro (MOYER et al., 2000). A tenotomia do tendão 

flexor digital profundo é um tratamento controverso para laminite crônica devido à variação 

na experiência pessoal com o procedimento e a oscilação nas taxas de sucesso relatadas em 

trabalhos anteriores. A variação nas taxas de sucesso são provavelmente decorrentes das 

diferenças de patologia e manejo do casco associado com o procedimento (MORRISON, 

2011).  

2.10  Complicações 

A sepse digital é uma complicação comumente associada a laminite.  Pode haver 

aumento de volume supracoronário antes da erupção de um abcesso submural. Abcessos 

podais podem drenar em uma área variável da banda coronária ou através da sola dorsal. Na 

maioria dos cavalos a infecção está restrita aos tecidos moles do casco, mas, ocasionalmente, 

a infecção pode envolver a falange distal (BELKNAP & PARKS, 2011; EUSTACE, 2010). 

Contudo, segundo Hunt (2010), a infecção digital ou abcedação pode ocorrer sem perda da 

integridade estrutural das lâminas. Essas lesões internas de tecidos moles são frequentemente 

confundidas com laminite recorrente. 

Na maioria dos casos de sepse subsolar não envolve o osso. No entanto, o contato 

direto do osso é altamente sugestivo de osteíte séptica (combinado com radiografias 

indicativas de lise focal grave) (BELKNAP & PARKS, 2011). 

Quando há rotação da terceira falange a parede não sofre alteração no período 

imediato após o deslocamento da falange distal. Geralmente ela assume uma aparência 

côncava no seu aspecto dorsal em casos de longa duração devido ao crescimento desigual 

entre a pinça e os talões (crescimento mais lento na região da pinça). Este crescimento 

desigual se reflete também nos anéis de crescimento do casco que são mais espaçados nos 

talões do que na pinça. A sola à frente do ápice da ranilha pode se tornar macia e achatada (ou 

convexa), devido à pressão exercida pelo aspecto distal da falange deslocada distalmente na 
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rotação ou deslocamento distal da terceira falange. A sola plana e macia pode resultar em 

hematomas ao longo de sua margem solar. A linha branca pode estar aumentada, 

frequentemente com lâminas queratinizadas alongadas que mostram evidência de 

hematomas/hemorragias anteriores (BELKNAP & PARKS, 2011). 

A osteoartrite/sinovite/capsulite da articulação interfalangeana distal pode ocorrer 

como problema primário ou secundário a outras lesões no interior da articulação. A 

osteoartrite pode acontecer por traumas agudos ou repetitivos. Cavalos com o eixo das 

falanges quebrados (rotação capsular ou falangeana) e outros tipos de desequilíbrio de casco 

são particularmente propensos a trauma repetitivo na articulação interfalangeana distal e 

desenvolvimento de osteoartrite (BELKNAP & PARKS, 2011). 

2.11  Prognóstico 

Pouco tem sido alcançado em termos de melhoria na precisão do prognóstico nos 

casos de laminite. Stick et al. (1982) realizou um levantamento retrospectivo de casos de 

laminite que indicou que os cavalos com rotação da falange distal superior a 11,5º tendem a 

permanecer claudicando. Eustace & Caldwell (1989) demonstraram que animais com rotação 

da falange distal acima do limite sugerido de 11,5º podem retornar a função atlética se forem 

tratados com ferradura de coração e ressecção da parede dorsal. Hunt (1993) considerou que 

quanto maior o grau de claudicação pior o prognóstico nos casos de laminite. 

Em um estudo conduzido por Cripps & Eustace (1999) foram analisados os registros 

de 216 casos de laminite em cavalos e pôneis para determinar o significado clínico e 

radiológico de parâmetros como indicadores de prognóstico de laminite. Cinco animais foram 

eutanasiados sem tratamento e não foram incluídos nos resultados do estudo. Cento e sessenta 

e dois (77%) animais voltaram à carreira atlética; sete animais (3%) não recuperaram 

totalmente a função atlética, 42 animais (20%) morreram ou foram eutanasiados. Os casos 

foram divididos em quatro grupos com base no exame clínico inicial. A distância do 

afundamento foi a medida radiológica mais significativa na determinação do prognóstico em 

casos de afundamento agudo. Parâmetros prognósticos menos significativos foram a 

gravidade da claudicação, o ângulo de rotação, a presença de prolapso solar, e o número de 

cascos afetados. O prognóstico para os cavalos não diferiu do dos pôneis. 

Em análise retrospectiva Orsini et al. (2010b) afirma que a gravidade da claudicação é 

o indicador de prognóstico mais importante em cavalos hospitalizados com laminite, assim 
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como a presença de deslocamento distal da terceira falange (afundamento) foi o único achado 

radiográfico significativamente associado a mau prognóstico.  

A natureza da laminite, seu curso imprevisível, a dor severa e a longa convalescença 

criam dilemas éticos para os veterinários que a tratam e para os proprietários cujos cavalos 

sofrem com esta enfermidade. Essa doença coloca proprietários e clínicos na difícil posição 

de tentar equilibrar considerações como a dor do animal, a trajetória desconhecida da doença, 

a recuperação completa questionável, a utilidade limitada do animal afetado, os custos do 

tratamento, a perda financeira de um cavalo anteriormente produtivo, os custos da 

manutenção e aflição do animal durante a convalescença (FIESTER, 2004). O tratamento de 

cavalos com laminite pode levar meses ou anos e requer perseverança e comprometimento da 

equipe (POLLITT, 2003). 
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Laminite crônica em equídeos da raça Crioula: características clínicas e radiográficas 1 

Chronic laminitis in horses of the criollo breed: clinical and radiographic characteristics 2 

Gabriele Biavaschi Silva1* Flávio Desessards De La CôrteII  Karin Erica BrassII   Sergio 3 

da Silva Fialho2  4 

RESUMO 5 

Este estudo visou analisar o perfil de cavalos crioulos acometidos por laminite crônica 6 

internados na Clínica de Equinos do Hospital Veterinário Universitário da Universidade 7 

Federal de Santa Maria no período de março de 2010 a outubro de 2011. Foram utilizadas as 8 

fichas de registro, as avaliações clínicas diárias e os estudos radiográficos. A análise dos 9 

resultados obtidos foi realizada pelo método de correlação de Pearson. Foram computados 10 

dados de nove equinos, cinco fêmeas e quatro machos com idade média de 8,56 ± 5,88 anos e 11 

período médio de internação de 104,22 ± 91,73 dias. As fêmeas representaram 55,56% (5/9) 12 

dos casos, enquanto que os machos inteiros 44,44%(4/9), 22,22% (2/9) apresentaram laminite 13 

nos quatro membros, enquanto 77,78% (7/9) apresentaram laminite apenas nos membros 14 

anteriores. Quanto às causas da laminite 11,11% foram decorrentes de endotoxemia (1/9), 15 

44,44% (4/9) decorrentes de Síndrome Metabólica Equina e 44,44% (4/9) de origem 16 

desconhecida. Dos animais do estudo 66,67% (6/9) apresentaram afundamento da terceira 17 

falange ≥20mm. Apenas 11,11% (1/9) dos animais apresentaram afundamento distal 18 

unilateral. O afundamento da coluna óssea não se correlacionou (p>0,05) com o grau de 19 

claudicação. Dos nove animais deste estudo 66,67% (6/9) apresentaram rotação ≥5,5º em pelo 20 
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menos um dos membros. Houve correlação positiva (p<0,05) do grau de rotação com o grau 21 

de claudicação. Dois pacientes (22,22%) foram submetidos a tenotomia do flexor digital 22 

profundo. A terapia de suporte, cuidados intensivos de enfermagem, casqueamento e 23 

ferrageamento corretivos proporcionaram uma alta taxa de sobrevivência para que após a alta 24 

os animais pudessem ser mantidos sem uso de medicação para a manutenção do conforto. 25 

Palavras-chave: Laminite crônica, equinos, rotação, afundamento da coluna óssea. 26 

ABSTRACT 27 

This study aimed to analyze the profile of Criollo horses affected by chronic laminitis brought 28 

to the Equine Center of Veterinary Hospital from the Federal University of Santa Maria from 29 

March 2010 to October 2011. Medical records, the daily clinical evaluations and radiographic 30 

studies were used. The results obtained were analyzed by Pearson correlation. Data were 31 

computed for nine horses, five females and four males mean age 8,56 ± 5,88 years and 104.22 32 

± 91.73 days of hospitalization. The females were 55.56% (5/9) of the cases, while the stallion 33 

44.44% (4/9). 22.22% (2/9) had laminitis in all four limbs, while 77.78% (7/9) presented only 34 

in the forelimbs. Laminitis of 1/9 were due to endotoxemia (11,11%), 44.44% (4/9) related to 35 

Equine Metabolic Syndrome and 44.44% (4/9) of unknown cause. Radiografic study 66.67% 36 

(6/9) showed sinking of third phalanx ≥ 20mm. Only 11.11% (1/9) of the animals presented 37 

unilateral sinking of the third phalanx. The sinking of the bony column was not correlated 38 

(p>0,05) with the degree of lameness. Of the nine animals in this study 66.67% (6/9) showed 39 

≥ 5.5 ° rotation in at least one member. The degree of rotation was positively correlated 40 

(p<0,05) with the degree of lameness. Two patients (22.22%) required tenotomy of the deep 41 

digital flexor. Supportive therapy, intensive nursing care, corrective trimming and shoeing 42 

provided a high survival rate after discharge so that the animals could be kept without 43 

medication to maintain comfort. 44 

Key words: chronic laminitis, horses, rotation, sinking. 45 
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INTRODUÇÃO 46 

A laminite em equinos é uma doença comum e potencialmente grave sendo 47 

reconhecida como umas das mais importantes síndromes clínicas ao longo da história. 48 

(HUNT & WHARTON, 2010). A laminite não é uma doença primária, usualmente ocorre 49 

como sequela de quatro diferentes entidades clínicas: doenças associadas a 50 

sepse/endotoxemia; excesso de peso apoiado sobre um membro devido a lesão no membro 51 

contralateral; síndrome de Cushing em cavalos velhos e Síndrome Metabólica Equina (SME) 52 

(BELKNAP & PARKS, 2011). POLLITT (2003) define laminite como claudicação aguda de 53 

grau variável envolvendo um ou mais membros. Sendo que os dois membros anteriores são 54 

mais acometidos. 55 

O manejo da dor em cavalos com laminite é de extrema importância, pois alguns 56 

cavalos têm dor crônica no casco que pode levar ao decúbito e, eventualmente, necessitam de 57 

eutanásia por razões de bem-estar (SWANSON, 1999; HUNT & WHARTON, 2010).  58 

A laminite é considerada crônica a partir de 72 horas ou a partir dos primeiros sinais 59 

de deslocamento da terceira falange em relação à parede do casco observados nas radiografias 60 

(HOOD, 1999). Cavalos com laminite crônica sofrem de deformação do casco e claudicação 61 

variável (BELKNAP & PARKS, 2011).  62 

Este estudo retrospectivo visou analisar parâmetros clínicos obtidos durante o exame 63 

físico além do grau de rotação e afundamento da terceira falange de cavalos Crioulos 64 

acometidos por laminite crônica internados na Clínica de Equinos do Hospital Veterinário da 65 

Universidade Federal de Santa Maria no período de março de 2010 a outubro de 2011 a fim 66 

de identificar variáveis que possam ser usadas para indicar o tratamento mais adequado e um 67 

prognóstico mais preciso. 68 

MATERIAL E MÉTODOS 69 
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O estudo retrospectivo foi realizado utilizando as informações contidas nas fichas de 70 

registro e tratamento que continham as avaliações clínicas diárias de nove cavalos Crioulos, 71 

internados com laminite crônica na Clínica de Equinos do Hospital Veterinário Universitário 72 

da Universidade Federal de Santa Maria no período de março de 2010 a outubro de 2011. No 73 

momento da internação os animais foram submetidos a um exame físico acompanhado de 74 

exames complementares como exame radiológico da falange distal e exames hematológicos 75 

para confirmar o diagnóstico e guiar a escolha do antiinflamatório não esteroidal (AINE) a ser 76 

utilizado no tratamento. No exame hematológico avaliaram-se hemácias, hemoglobina, 77 

hematócrito, volume corpuscular médio, concentração de hemoglobina corpuscular média, 78 

proteína plasmática, fibrinogênio e leucograma. No exame bioquímico foram avaliados os 79 

níveis séricos de albumina, aspartato aminotransferase (AST), creatinina, creatino quinase, 80 

fosfatase alcalina, gamaglutamiltransferase (GGT), proteínas totais e uréia. 81 

A claudicação foi avaliada segundo OBEL (1948) por médicos veterinários em Grau 82 

1: não havia claudicação evidente ao passo mas o cavalo trocava de apoio frequentemente em 83 

intervalos de poucos segundos; Grau 2: o cavalo se movimentava voluntariamente, mas a 84 

marcha era forçada e era possível erguer um membro sem maiores dificuldades; Grau 3: o 85 

cavalo se movia com relutância e resistia vigorosamente as tentativas de erguer o membro 86 

contra-lateral e Grau 4: o cavalo recusava a mover-se e só o fazia quando era forçado. 87 

As imagens radiográficas utilizadas neste estudo foram produzidas utilizando um 88 

emissor portátil (BOWIE® ULTRALITE 10040 HF, EUA) e películas radiográficas 89 

(KODAK, T-MAT G/RA, EUA) de 25,4cm x 20,3cm em chassis rígido (ORTHO REGULAR 90 

CURIX screens, EUA). Para a projeção lateromedial dois marcadores eram fixados no casco, 91 

um no ápice da ranilha, para avaliar a relação entre a terceira falange e a sola e outro na 92 

parede dorsal do casco para a avaliação de possível afundamento da coluna óssea e rotação de 93 

terceira falange (Figura 1). Nos posicionamentos dorso palmar/plantar os cascos eram 94 
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colocados sobre bloco de madeira sem marcadores para avaliar a presença de afundamento 95 

unilateral de terceira falange e equilíbrio do casco. O acompanhamento radiológico (projeção 96 

lateromedial e dorso palmar/plantar) era realizado a cada 15 dias. As radiografias obtidas 97 

foram digitalizadas e mensuradas (grau de afundamento e rotação da terceira falange) através 98 

do software Metron-Hoof-Pro 5.19. 99 

O grau de rotação da terceira falange foi determinado através de mensuração do 100 

ângulo formado entre a parede dorsal do casco e parede dorsal da terceira falange de acordo 101 

com BELKNAP & PARKS (2011). Já o afundamento da coluna óssea foi avaliado por meio 102 

de mensuração da distância entre o limite proximal da parede dorsal do casco (identificado 103 

com um marcador de metal) e o limite proximal do processo extensor da falange distal 104 

(CRIPPS & EUSTACE,1999b).  105 

Os AINEs mais utilizados rotineiramente foram a fenilbutazona (2,2mg/kg-106 

4,4mg/kg/2xdia), cetoprofeno (2,2mg/kg/dia-2,2mg/kg/2xdia), meloxican (0,6mg/kg/dia) e 107 

flunixin meglumine (1,1mg/kg/dia). Durante todo o período de tratamento com AINEs os 108 

animais também recebiam 1mg/kg/dia de omeprazole. 109 

Os pacientes foram submetidos a casqueamento corretivo mensal de acordo com o 110 

controle radiológico da terceira falange. Assim que chegavam ou enquanto houvesse presença 111 

de pulso digital positivo e lesões ulcerativas nos cascos, os animais eram mantidos com 112 

palmilhas de etil vinil cetato (EVA) recobrindo a superfície solar. Após a redução do pulso 113 

digital os animais eram submetidos a ferrageamento corretivo periódico. 114 

Os critérios para inclusão no estudo foram: (1) cavalos da raça Crioula com laminite 115 

crônica; (2) existência de informações completas relativas ao exame clínico, tratamento e 116 

disponibilidade de exames radiográficos.  117 

A análise dos resultados obtidos foi realizada pelo método de correlação de Pearson. 118 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 119 
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Dos 13 casos de laminite avaliados durante o período de março de 2010 e outubro de 120 

2011, nove cavalos atendiam os critérios de inclusão do estudo. Os animais apresentaram 121 

média de idade de 8,56 ± 5,88 anos e período médio de internação. O período médio de 122 

internação foi de 104,22 ± 91,73 dias. 123 

As fêmeas representaram 55,56% (5/9) dos casos, enquanto que os machos inteiros 124 

44,44%(4/9) (Tabela 1). CRIPPS & EUSTACE (1999a) não observaram predileção da doença 125 

por sexo. Na nossa rotina não foram atendidos machos castrados, possivelmente devido ao 126 

alto custo do tratamento tendo em contrapartida um prognóstico reservado quanto a 127 

desempenho atlético futuro. Quanto ao número de membros afetados 22,22% (2/9) 128 

apresentaram laminite nos quatro membros, enquanto 77,78% (7/9) apresentaram laminite 129 

apenas nos membros anteriores. Os membros torácicos são mais comumente afetados 130 

(provavelmente por suportarem mais peso do que os pélvicos), contudo os membros pélvicos 131 

também podem estar envolvidos (geralmente em casos graves de sepse) (BELKNAP & 132 

PARKS, 2011). 133 

Em 11,11% dos cavalos a laminite foi atribuída a endotoxemia (1/9), 44,44% (4/9) a 134 

SME e 44,44% (4/9) de origem desconhecida não apresentando histórico de 135 

pleuropneumonia, aborto e cólica. Contudo destes animais quatro animais que apresentaram 136 

laminite com fatores predisponentes desconhecidos, apenas dois apresentaram resultado 137 

negativo para SME e os outros não foram testados, não descartando a presença da doença. A 138 

SME mostrou-se como o maior causa predisponente a laminite neste estudo, esta síndrome é 139 

descrita em cavalos adultos de todas as raças, mas parece haver uma maior incidência em 140 

pôneis. A SME se caracteriza por obesidade, hiperinsulinemia devido à resistência à insulina e 141 

laminite. Os portadores podem apresentar obesidade generalizada ou exibir adiposidade 142 

localizada com deposição de gordura excessiva na crista do pescoço, abdômen, e na região da 143 

base da cauda. A predisposição à laminite na SME está associada a resistência à insulina. A 144 
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laminite decorrente de SME pode variar em gravidade, no entanto, a maioria é de natureza 145 

crônica. Os achados radiológicos variam e não correspondem, necessariamente, à gravidade 146 

da claudicação (HUNT & WHARTON, 2010). Em alguns cavalos com SME, parece haver 147 

um desarranjo das laminas, e o animal permanecem com dor por um período extenso de 148 

tempo sem deslocamento da falange distal (O’GRADY, 2011).  149 

Apenas 11,11% (1/9) dos animais apresentaram afundamento distal unilateral medial 150 

da coluna óssea. A rotação dorsal ocorre com maior frequencia que o deslocamento distal 151 

simétrico, que por sua vez é mais comum que o deslocamento distal unilateral. O 152 

deslocamento medial é mais comum, a superfície solar da falange distal no lado afetado se 153 

move distalmente no interior do casco. Esse tipo de deslocamento pode ser diagnosticado 154 

radiologicamente usando a projeção dorsopalmar/plantar horizontal da falange distal. Embora 155 

cada tipo de deslocamento possa ocorrer de forma independente, uma combinação dos três 156 

frequentemente ocorre em cavalos (BAXTER, 2008). 157 

Os pacientes foram monitorados diariamente por um médico veterinário e dependendo 158 

da evolução ocorrida no quadro clínico os AINEs eram trocados ou até mesmo suspensos. Os 159 

antiinflamatórios se tornaram um componente central na farmacoterapia da laminite ao longo 160 

dos anos, pois são necessários para reduzir a inflamação e a dor no interior do casco. A 161 

fenilbutazona (4,4 mg/kg a cada 12 horas) é um AINE potente no controle da dor, sendo o 162 

mais popular entre os clínicos (BELKNAP & PARKS, 2011; POLLIT, 2003).  Os principais 163 

AINEs disponíveis para uso clínico em equinos são os inibidores não seletivos COX-1/COX-164 

2 flunixina meglumina, fenilbutazona, e cetoprofeno (BELKNAP & PARKS, 2011).  O 165 

tratamento sistêmico nos casos crônicos baseia-se principalmente no controle da dor que 166 

consiste essencialmente na terapia a base de fenilbutazona. A maior toxicidade da 167 

fenilbutazona em relação aos outros AINES (a maioria dos relatos de ulceração no cólon 168 

dorsal direito estão associados ao uso de fenilbutazona) é devida a sua meia vida mais longa e 169 
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por se acumular mais nos tecidos.  Portanto uma maneira de evitar a toxicidade em animais 170 

por ocasião de tratamento prolongado com fenilbutazona é não administrar o medicamento 171 

por um período de 24 horas a cada 5-7 dias para permitir a depuração do fármaco do sistema. 172 

Se o animal sente muita dor e não puder permanecer sem o uso de AINEs por um período de 173 

24 horas, cetoprofeno ou flunixina podem ser administrados (BELKNAP, 2006). 174 

O uso de AINEs não foi avaliado quanto ao grau de claudicação porque quando 175 

ocorria diminuição da claudicação ou  o tratamento com fenilbutazona já se estendia por 176 

muito tempo se usava um AINE de menor poder analgésico e menor toxicidade. Durante o 177 

seu período de internação foi possível acompanhar alguns dos animais sem medicação com 178 

AINE apresentando claudicação sutil ou mesmo sem claudicação.  179 

Os exames hematológicos e bioquímicos eram repetidos periodicamente e não foram 180 

observados efeitos clínicos atribuíveis à toxicidade resultante da administração continua de 181 

AINEs permitindo a sua utilização por períodos longos. Devido à toxicidade gastrointestinal e 182 

renal causada pelos AINEs, muita atenção deve ser dada ao histórico do animal (isto é, sinais 183 

indicativos de úlceras gástrica/cólon ou doença renal), o estado do animal, a hidratação e 184 

realização de análises laboratoriais para avaliar a função renal (BELKNAP & PARKS, 2011). 185 

Dos animais do estudo, 66,67% (6/9) apresentaram afundamento da terceira falange 186 

≥20mm de pelo menos um membro em pelo menos um estudo radiológico, contudo nem 187 

todos apresentavam correlação clínica como a depressão da banda coronária. O afundamento 188 

da coluna óssea não apresentou correlação (p>0,05) com o grau de claudicação. O 189 

deslocamento distal simétrico ou "sinking" ocorre quando o colapso laminar ocorre 190 

uniformemente em toda a circunferência do casco, e, desta forma a terceira falange afunda no 191 

interior do casco (BAXTER, 2008). Nossos resultados mostram que o grau de afundamento 192 

não influenciou no prognóstico de sobrevivência dos animais diferindo de ORSINI et al. 193 

(2010) que afirmam que a gravidade da claudicação é o indicador de prognóstico mais 194 
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importante em cavalos hospitalizados com laminite, assim como a presença de deslocamento 195 

distal da terceira falange (afundamento) foi o achado radiográfico mais significativo associado 196 

a prognóstico desfavorável. KUMMER (2006) obteve distâncias de afundamento maiores que 197 

CRIPPS & EUSTACE (1999) atribuindo este resultado a diferenças na posição dos 198 

marcadores. Diferenças na distância do afundamento (além do efeito da posição de 199 

marcadores) podem ser resultantes de variação na carga sustentada pelo membro, ou como 200 

consequência da laminite (KUMMER, 2006). Creditamos os altos índices de afundamento da 201 

coluna óssea a diferença na localização do marcador entre os diferentes estudos radiológicos. 202 

CRIPPS & EUSTACE (1999b) demonstraram que diferentes operadores podem discordar 203 

quanto à colocação do marcador de arame na parede dorsal do casco e isto pode conduzir a 204 

diferenças na mensuração da distância de afundamento. Estas variações resultam da diferença 205 

de sensibilidade entre operadores na localização do limite dorsal da parede do casco. 206 

Dos nove animais deste estudo, seis (66,67%) apresentaram rotação ≥5º em pelo 207 

menos um dos membros em pelo menos um estudo. A rotação palmar/plantar da falange distal 208 

em um ângulo superior a 5° confirma o diagnóstico de laminite devido à rotação capsular 209 

(BELKNAP & PARKS, 2011).  Observamos uma correlação (p<0,05) entre o grau de rotação 210 

com o grau de claudicação. Ao contrário dos dados apresentados por STICK et al. (1982) e 211 

CRIPPS & EUSTACE (1999a) nenhum dos nove pacientes retomou a carreira atlética, sendo 212 

todos encaminhados para reprodução. Em sua análise Stick et al. (1982) avaliaram 91 casos 213 

de laminite e sugerem que cavalos com rotação ≤5,5o possuem um prognóstico favorável 214 

quanto ao retorno a carreira atlética, enquanto que animais com rotação ≥11,5o possuem 215 

prognóstico desfavorável quanto a virem desenvolver uma atividade esportiva e devem ser 216 

usados na reprodução. CRIPPS & EUSTACE (1999a) analisaram os registros de 211 casos de 217 

laminite em cavalos e pôneis para determinar o significado clínico e radiológico de 218 

parâmetros como indicadores de prognóstico de laminite. Dos animais deste estudo 77% 219 
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voltaram à vida atlética; 3% não recuperaram totalmente a função atlética e 20% morreram ou 220 

foram eutanasiados. EUSTACE & CALDWELL (1989) demonstraram que animais com 221 

rotação da falange distal acima do limite sugerido de 11,5º podem retornar a função atlética se 222 

forem tratados com ferradura de coração e ressecção da parede dorsal. Já HUNT (1993) 223 

considera que quanto maior o grau de claudicação pior o prognóstico nos casos de laminite.  224 

Apenas dois dos nove pacientes (22,22%) foram submetidos a tenotomia do tendão 225 

flexor digital profundo mostrando estabilização do grau de rotação no pós-cirúrgico. 226 

MORRISON (2011) considerou 51% de 245 tenotomias do TFDP bem sucedidas, ou seja, os 227 

animais sobreviveram pelo menos um ano após a cirurgia, mantendo boa condição corporal e 228 

claudicação inferior a grau 2 segundo Obel. A tenotomia do TFDP é um procedimento muito 229 

útil para o tratamento de laminite crônica. Considera-se esta cirurgia necessária se a margem 230 

da falange distal tem prolapso através da sola ou nos casos em que não houve estabilização e 231 

início de deslocamento. Outras indicações para esta cirurgia são a rotação progressiva, dor 232 

persistente, crescimento mínimo do casco, deformação na sola e contratura secundária do 233 

aparato flexor (O’GRADY, 2011).  234 

O casqueamento baseava-se nos estudos radiológicos visando corrigir a angulação da 235 

terceira falange em relação a parede do casco. Os objetivos gerais do tratamento devem 236 

atender as anormalidades anatômicas e funcionais identificadas. O casqueamento é a base do 237 

tratamento de cavalos com rotação capsular/falangeana dorsal devido a laminite crônica. O 238 

objetivo imediato é realinhar a superfície solar do casco com a superfície solar da falange 239 

distal. Para fazer este realinhamento com precisão é necessária a orientação radiológica. O 240 

objetivo a longo prazo é restaurar o alinhamento anatômico entre a falange distal e o casco 241 

(O’GRADY, 2010). Após a estabilização do caso foi realizado o ferrageamento. O’GRADY 242 

(2010) relata maus resultados com ferrageamento em casos em que não houve estabilização 243 

do casco e se faz necessário o uso de anestesia local a fim de suspender o membro do cavalo 244 
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com laminite para ferrageamento. Não há uma ferradura que seja eficaz no tratamento de 245 

todos os cavalos com rotação capsular e/ou rotação falangeana, no entanto, existem 246 

orientações que são úteis e podem ser adaptadas às necessidades de cada cavalo. As 247 

considerações principais envolvidas na seleção de ferraduras e técnicas de ferrageamento são 248 

reposicionar o ponto de breakover, fornecer suporte para a superfície da sola e da ranilha e 249 

elevação dos talões quando necessário (O’GRADY, 2010). 250 

Mesmo sem retorno a carreira atlética, é importante frisar que nenhum dos nossos 251 

animais teve de ser eutanasiado e permaneceram vivos por período maior de seis meses após a 252 

alta. Consideramos o sucesso do tratamento quando o animal pode ser mantido com mínimo 253 

de medicação e casqueamento/ferrageamento corretivos periódicos para a manutenção do 254 

animal com conforto e em situações de bem estar. Segundo CRIPPS & EUSTACE (1999a) o 255 

prognóstico para cavalos com laminite não difere do de pôneis, nos quais está incluído o 256 

nosso grupo de estudo. Apesar disto STICK et al. (1982) observaram que pôneis apresentam 257 

rotação significativamente maior da falange distal do que cavalos. 258 

CONCLUSÃO 259 

A reabilitação em um processo de laminite crônica não segue um único padrão e o 260 

tratamento é individual devendo-se adequar cada caso. A SME mostrou-se como o maior 261 

causa predisponente a laminite neste estudo. Foi observado que o grau de claudicação se 262 

correlacionou positivamente com o grau de claudicação, mas não apresentou correlação com a 263 

distancia de afundamento. A terapia de suporte, cuidados intensivos de enfermagem, 264 

casqueamento e ferrageamento corretivos proporcionaram uma alta taxa de sobrevivência 265 

para que após a alta os animais pudessem ser mantidos sem uso de medicação para a 266 

manutenção do conforto. 267 

REFERÊNCIAS 268 



 

 

44

BAXTER, G.M. Review of support limb laminitis in horses. In: 54th Annual Convention of 269 

the American Association of Equine Practitioners - AAEP, 2008 - San Diego, CA, USA. 270 

Proceedings... San Diego: AAEP, 2008. p. 210-218. Acessado em 07 jun. 2012. Online. 271 

Disponível em: http://www.ivis.org/proceedings/aaep/2008/Baxter/chapter.asp  272 

BELKNAP, J.K. Treatment of the chronic laminitis case. In:  North American Veterinary 273 

Conference, 2006 – Orlando, Florida .Proceedings... Orlando: NAVC, 2006. p.20: 78-80. 274 

Online. Disponível em: http://www.ivis.org/proceedings/navc/2006/LA/031.asp?LA=1  275 

BELKNAP, J.K., PARKS, A. Lameness in the Extremities: The Foot. In: BAXTER, G.M. 276 

Adams & Stashak’s Lameness in Horses. 6ª ed., Wiley-Blackwell, 2011, Cap. 5, p. 536-277 

556. 278 

CRIPPS, P.J., EUSTACE, R.A. Factors involved  in the prognosis of equine laminitis  in  the 279 

UK. Equine Veterinary Journal, v.31, p.433-442, 1999a.  280 

CRIPPS, P.J., EUSTACE, R.A. Radiological measurements from the feet of  normal horses 281 

with relevance to  laminitis. Equine Veterinary Journal, v.31, p.427-432, 1999b. 282 

EUSTACE, R.A., CALDWELL. M.N. Treatment of solar prolapse using the heart bar shoe 283 

and dorsal hoof wall resection technique. Equine Veterinary Journal, v.21, p.370-373, 284 

1989. Disponível em: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2042-285 

3306.1989.tb02694.x/abstract>. Acesso em 07 jun. 2012. doi: 10.1111/j.2042-286 

3306.1989.tb02694.x 287 

HOOD, D. M. Laminitis in the horse. Veterinary Clinics of North America: Equine 288 

Practice, v.15, p.287-294, 1999. Disponível em: 289 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10472112>. Acesso em 07 jun.2012. 290 

HUNT, R.J., WHARTON, R.E.  Clinical presentation, diagnosis, and prognosis of chronic 291 

laminitis in North America. Veterinary Clinics of North America: Equine Practice, v.26, 292 

p.141-153, 2010. Disponível em: 293 



 

 

45

<http://www.sciencedirect.com.ez47.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0749073909294 

001023>. Acesso em 07 jun. 2012. doi:10.1016/j.cveq.2009.12.006 295 

KUMMER, M., GEYER, H., IMBODEN, I., AUER, J., LISCHER, C. The effect of hoof 296 

trimming on radiographic measurements of the front feet of normal Warmblood horses. The 297 

Veterinary Journal, v.172, p.58-66, 2006. Disponível em: 298 

http://www.sciencedirect.com.ez47.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S10900233050299 

0078X. Acesso em 07 jun. 2012. doi:10.1016/j.tvjl.2005.03.008 300 

MORRISON, S. Long-term prognosis using deep digital flexor tenotomy and realignment 301 

shoeing for treatment of chronic laminitis. Journal of Equine Veterinary Science, v.31, 302 

p.89-96, 2011. Disponível em: 303 

<http://www.sciencedirect.com.ez47.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0737080610304 

005526>. Acessado em 07 jun. 2012. doi:10.1016/j.jevs.2010.12.008 305 

OBEL, N. Studies on the histopathology of acute laminitis. 1948. Dissertation: Almqvist and 306 

Wiksells Boktryckteri A.B., Uppsala, Sweden. 307 

O’GRADY, S.E. Farriery for Chronic Laminitis. Veterinary Clinics of North America: 308 

Equine Practice, v.26, p.407-423, 2010. Disponível em: 309 

<http://www.sciencedirect.com.ez47.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0749073910310 

00043X>. Acessado em 07 jun. 2012. doi:10.1016/j.cveq.2010.04.008 311 

O’GRADY, S.E. How to treat severe laminitis in an ambulatory setting. In: 57th Annual 312 

Convention of  the American Association of Equine Practitioners – AAEP, 2011. San 313 

Antonio, Texas. Proceedings... San Antonio, 2011. p.270-279. Acessado em 07 jun. 2012. 314 

Online. Disponível em http://www.ivis.org/proceedings/aaep/2011/270.pdf  315 

ORSINI, J.A. et al.Prognostic indicators of poor outcome in horses with laminitis at a tertiary 316 

care hospital. The Canadian Veterinary Journal, v.51, p.623-628, 2010. Disponível em: 317 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2871359/>. Acessado em 07 jun. 2012. 318 



 

 

46

POLLITT, C.C. Laminitis In: DYSON, S.J. Diagnosis and management of lameness in the 319 

horse. 1ª ed., Saunders, Missouri, USA, 2003, Cap. 35, p. 329–339. 320 

STICK, J.A. et al. Pedal bone rotation as a prognostic  sign in  laminitis of horses. Journal of 321 

the American Veterinary Medical Association , v. 180, n. 3, p. 251-253, 1982. 322 

SWANSON, T.D. Clinical presentation, diagnosis, and prognosis of acute laminitis. 323 

Veterinary Clinics of North America: Equine Practice, v.15, p.311–319, 1999. 324 

325 



 

 

47

Tabela 1: Perfil dos eqüinos da raça crioula internados com laminite crônica no período de 326 

março de 2010 a outubro de 2011. 327 

 328 

Sexo Fêmeas 55,46 (5/9) 

Machos 44,44 (4/9) 

 

Causa Inicial 

Endotoxemia 11,11 (1/9) 

SME* 44,44 (4/9) 

Desconhecida 44,44 (4/9) 

 

Número de Membros Afetados 
4 22,22 (2/9) 

2 77,78 (7/9) 

 

Condições Associadas 

Rotação ≥5º 66,68 (6/9) 

Afundamento ≥ 20mm 66,68 (6/9) 

Afundamento unilateral medial da 

terceira falange 

11,11 (1/9) 

*SME: Síndrome Metabólica Equina 329 

330 
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Figura 1 - Métodos de avaliação de rotação da terceira falange e afundamento da coluna óssea 331 

em eqüino. 332 

 333 

 334 
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4 CONCLUSÃO 

A reabilitação em um processo de laminite crônica não segue um único padrão e o 

tratamento é individual devendo-se adequar cada caso. A SME mostrou-se como o maior 

causa predisponente a laminite neste estudo. Foi observado que o grau de claudicação se 

correlacionou positivamente com o grau de claudicação, mas não apresentou correlação com a 

distancia de afundamento. A terapia de suporte, cuidados intensivos de enfermagem, 

casqueamento e ferrageamento corretivos proporcionaram uma alta taxa de sobrevivência 

para que após a alta os animais pudessem ser mantidos sem uso de medicação para a 

manutenção do conforto. 

Com as informações obtidas a partir deste estudo se espera melhorar o atendimento 

dos cavalos acometidos por esta enfermidade extremamente incapacitante e dolorosa e alertar 

os proprietários, de cavalos em geral, da evolução, prognóstico, duração de tratamento da 

laminite como incentivo para adoção de medidas preventivas. Além de incrementar o 

entendimento da laminite crônica e dos parâmetros que podem ser usados na elaboração do 

prognóstico da doença.  
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ANEXO 1 – Registro de casos de Clínica Cirúrgica HCV/UFSM 
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ANEXO 2 – Registro de casos de Clínica Médica HCV/UFSM 
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