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Os cascos dos equinos são responsáveis pela sustentação de todo o corpo do animal sendo assim, 

é a principal estrutura de estudo na área da podologia equina, dessa maneira, este trabalho tem 

por objetivo mensurar o equilíbrio podal, identificar os principais desequilíbrios podais, bem 

como mensurar os teores de Ca, Mg, Cu, Fe, Zn, Na e K, diferenciando-os entre cascos 

pigmentados e não pigmentados e em suas diferentes regiões em equinos da raça Campeiro. 

Foram mensurados os cascos dos membros torácicos e pélvicos de 50 equinos da raça Campeiro 

com idade média de 10,8±7,0 anos e peso médio de 411,7±46,4 kg, sendo 42 fêmeas (84%) e oito 

machos (16%), registrados na Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Campeiro. Todos 

os animais encontravam-se desferrados e mantidos em sistema de criação semiextensiva 

alimentados com pastagem nativa e/ou feno de azevém e tifton, sal mineral, ração concentrada 

comercial e água ad libitum. O peso dos equinos foi estimado utilizando-se fita de correlação 

entre o peso e o perímetro torácico. A mensuração direta dos cascos foi efetuada com paquímetro, 

fita métrica e podogoniômetro e indiretamente por meio da aplicação de equações 

trigonométricas. Os parâmetros mensurados diretamente foram: comprimento e largura da 

ranilha, comprimento dos talões medial e lateral, comprimento e ângulo da pinça, ângulos dos 

talões lateral e medial, largura e comprimento do casco e perímetro coronário, e de forma indireta 

obteve-se as alturas do casco e dos talões medial e lateral. A relação entre o peso vivo e a área do 

casco foi realizado utilizando a fórmula ((peso vivo [kg] x 12,56)/perímetro coronário2[cm]) em 

que valores iguais ou maiores a 5,5 kg/cm2 foram atribuídos a cascos pequenos. A partir das 

medidas tomadas, definiu-se a proporção entre o comprimento e a largura da ranilha, em que a 

largura não deve ser inferior a 2/3 do seu comprimento, caso contrário foi classificada como 

contraída. A identificação de talões escorridos (underrun heels) foi concebida aos cascos com 

diferenças entre o ângulo da pinça e o ângulo da região palmar/plantar iguais ou maiores a cinco 

graus. Para a avaliação do equilíbrio mediolateral dos cascos, os autores propuseram a avaliação 

da simetria dos talões através de três formas: Desequilíbrio Vertical dos Talões (≥0,5cm); 

Desequilíbrio Linear dos Talões (≥0,5cm); Desequilíbrio Angular dos Talões (≥5°). Para a 

mensuração dos teores de minerais foram utilizados 30 equinos, selecionados a partir daqueles 

submetidos à biometria podal, sendo 23 fêmeas (77%) e sete machos (23%), em que desprezou-se 

as fêmeas gestantes e/ou com potro ao pé. Foram coletadas amostras de todos os cascos das 

regiões da parede, sola e ranilha com auxílio de torquês de casco e rinete, diferenciando-as entre 
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pigmentadas (escuros) e não pigmentadas (claros), sendo em seguida higienizadas e congeladas 

até a realização das análises. As concentrações de Ca, Mg, Cu, Fe e Zn foram determinadas pela 

técnica de espectrofotometria de absorção atômica de chama e K e Na por emissão atômica em 

fotômetro de chama. A avaliação da conformação dos cascos entre membros torácicos e pélvicos 

demonstrou que os membros torácicos apresentaram cascos com maior comprimento (P=0,0424) 

e largura (P=0,0126), além de maior comprimento de ranilha (P=0,0341) em relação aos pélvicos. 

O ângulo da pinça foi maior para os membros pélvicos (Tab. 1). A relação peso vivo:área do 

casco independeu do membros que fora utilizado o perímetro coronário para o cálculo (P>0,05). 

Obteve-se fraca correlação entre o peso vivo e o comprimento da pinça (0,13) e moderada entre o 

peso vivo e o perímetro coronário (0,64). Foi observada alta frequência de contração de ranilha 

(40,4%), desequilíbrio angular dos talões (30,3%) e de talões escorridos (82,7%). Os membros 

torácicos responderam por 73,8% das contrações de ranilha e os membros pélvicos por 58,3% do 

desequilíbrio angular dos talões. A frequência de talões escorridos foi similar entre os membros. 

Nenhum casco foi classificado como pequeno. Independentemente da pigmentação dos cascos, 

identificaram-se maiores teores de Cu, Fe e Zn na parede e de K, Ca e Mg na ranilha. Os cascos 

escuros apresentaram maiores teores de Fe na parede e sola e de K na sola e ranilha em relação 

aos cascos claros. Conclui-se que os equinos da raça Campeiro apresentam conformação podal 

similar a outras raças, embora investigações mais específicas devam ser realizadas. As práticas de 

casqueamento adotadas pelos proprietários devem ser revistas e melhoradas, frente à alta 

frequência de desequilíbrios. Embora existam diferenças nos teores de alguns minerais entre 

cascos de diferentes colorações, isso parece não refletir em melhor qualidade do casco escuro em 

relação ao claro nos equinos da raça Campeiro, uma vez que estes elementos não estão 

associados à solidez da tecido córneo. 

 

Tab. 1 Médias e desvios-padrão (x±dp) das medidas dos cascos dos membros torácicos e 

pélvicos de 50 equinos, entre machos (n=8) e fêmeas (n=42) da raça Campeiro. 

 

Variáveis MT’s MP’s 

Comprimento da ranilha (cm) 8,1±0,5a 7,9±0,6b 

Largura da ranilha (cm) 5,2±0,8 5,8±0,7 

Comprimento do talão medial (cm) 5,1±0,5 4,3±0,6 

Comprimento do talão lateral (cm) 5,0±0,6 4,2±0,5 

Altura do talão lateral (cm) 3,4±0,5 2,7±0,5 

Altura do talão medial (cm) 3,4±0,5 2,9±0,5 

Comp. da pinça (cm) 8,6±0,6 8,6±0,7 

Altura do casco (cm) 6,7±0,5 6,6±0,8 

Ângulo da pinça (°)† 50,7±3,3b 51,7±3,1a 

Ângulo do talão lateral (°)† 42,5±4,8a 40,4±4,6b 

Ângulo do talão medial (°)† 42,5±4,9 42,0±4,5 

Largura do casco (cm) 12,0±0,7a 11,1±0,5b 

Comprimento do casco (cm) 13,1±0,7a 12,5±0,6b 

Perímetro coronário (cm) 33,4±1,3 32,8±1,2 

MT’s: membros torácicos, MP’s: membros pélvicos; Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na linha 

diferem entre si (P < 0,05); †Comparados pelo teste de Mann-Whitney. Demais variáveis foi aplicado teste t. 


