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REGISTROS DE ALTERAÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS DE “FORFAIT” 

VETERINÁRIO DE CAVALOS DE CORRIDA EM ATIVIDADE TURFÍSTICA NO RIO 

GRANDE DO SUL 

Autor: Talita Franzen Rocio 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Afonso de Castro Beck 

RESUMO 

Lesões musculoesqueléticas são a principal causa de perda econômica na indústria do 

cavalo de corrida. Levantamentos epidemiológicos sobre lesões e acidentes ocorridos durante a 

corrida e os treinamentos dentro dos Jockey Clubes e centros de treinamento têm sido realizados 

mundialmente. Em geral, encontram-se diferenças regionais nos padrões dessas lesões. O 

Serviço de Veterinária do Jockey Club do Rio Grande do Sul é responsável por realizar a 

avaliação e liberação clínica dos animais antes de cada prova. Animais não aptos a participar da 

corrida são submetidos ao “forfait” veterinário. Com o objetivo de identificar as principais 

alterações que afetaram os cavalos durante os treinamentos de corrida foi feita a avaliação dos 

registros veterinários de “forfait” do Jockey Club do Rio Grande do Sul. Além disso, objetivou-

se também verificar a influência de fatores como idade e gênero do cavalo e a estação do ano 

sobre a frequência e distribuição das alterações musculoesqueléticas.  Foram analisados 1940 

registros de forfait veterinário entre os anos de 1999 e 2009. Realizou-se uma análise 

epidemiológica analítica descritiva através de uma estatística não paramétrica além de uma 

análise estatística de correspondência múltipla a fim de verificar a associação das variáveis 

envolvidas na frequência das lesões. Do total de alterações registradas, 69% (1338) estavam 

relacionadas ao sistema musculoesquelético e as afecções mais incidentes foram localizadas nos 

membros torácicos que corresponderam por mais de 79,23% do total enquanto que as alterações 

localizadas nos membros pélvicos responderam por 14,72% do total de alterações 

musculoesqueléticas. Alterações musculares e de coluna contribuíram com 6,05% do total. As 

afecções mais frequentes (p<0,05) foram as da articulação metacarpofalangeana, seguidas pelas 

afecções do carpo e casco. Houve significativa influência (p<0,05) da faixa etária na maior parte 

das alterações avaliadas, sendo o maior número de alterações observada em cavalos de 3 anos 

de idade. Foi constatado que o gênero também influiu significativamente em algumas 

alterações, sendo os machos mais acometidos.  Por sua vez, as estações do ano também 

apresentaram diferenças significativas, sendo no inverno a maior ocorrência de “forfait” 

veterinário por alterações musculoesqueléticas. 

 

Palavras Chave: Alterações musculoesqueléticas, cavalos de corrida, Jockey Club. 
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VETERINARY RETIREMENT FOR MUSCULOSKELETAL INJURIES IN BRAZILIAN 

THOROUGHBRED RACEHORSES TRAINING AT JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE 

DO SUL 

Author: Talita Franzen Rocio 

Advisor: Carlos Afonso de Castro Beck 

ABSTRACT 

Musculoskeletal injuries are the major cause of economic loss in the horse racing 

industry. Epidemiological surveys on injuries and accidents during the race and training within 

the Jockey Club and training centers have been conducted worldwide. In general, are regional 

differences in the patterns of these lesions. There are some peculiarities in the training of race 

horses as the work on the lane, early in the life of animals and intensity of athletic training. The 

Veterinary Service Commission Racing of the Jockey Club of Rio Grande do Sul is responsible 

for performing the clinical evaluation and release of animals prior to each event. Animals not 

able to participate in the race are subject to "forfait" veterinarian. In order to identify the main 

changes that affected horses during training race was made the evaluation of veterinary records 

of "forfait" the Jockey Club of Rio Grande do Sul also aimed to also check the influence of 

factors such as age, gender of the horse and the season on the frequency and distribution of 

musculoskeletal abnormalities. We analyzed 1940 records of veterinary “forfait” between the 

years 1999 and 2009. There was a descriptive analysis by analytical epidemiological a non-

parametric statistics and a statistical analysis of multiple correspondence to verify the 

association of the variables involved in the frequency of lesions. The total changes recorded, 

69% (1338) were related to musculoskeletal disorders and more incidents were found in the 

forelimbs, which corresponded for more than 79% of the total while the localized changes in the 

hindlimbs accounted for 14% of total musculoskeletal abnormalities. Muscle disorders and 

column contributed 6% of the total. The most frequent diseases (p <0.05) were the 

metacarpophalangeal joint, followed by disorders of the carpus and hull. There was a 

significant influence (p <0.05) of age most of the changes evaluated, with the largest number of 

changes observed in horses 3 years old. It was found that gender also significantly influenced in 

some changes, with males being more affected. In turn, the seasons also showed significant 

differences, and in winter the greater occurrence of "winter holidays" vet for musculoskeletal 

abnormalities. 

Palavras Chave: musculoskeletal injuries, Brazilian thoroughbred racehorses, Jockey Club. 
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1. INTRODUÇÃO 

As corridas de cavalo são um esporte global. O turfe, apesar da diminuição do público 

espectador e da ligação aos jogos de azar ainda é a modalidade equestre mais 

representativa economicamente no mundo. A receita de impostos sobre as apostas 

mundiais chegou a quase 15 bilhões de dólares em 2007. No Brasil só nesse mesmo ano 

foram registradas 4.455 corridas oficiais envolvendo 5.600 cavalos diferentes com uma 

movimentação financeira de aproximadamente 140 milhões de dólares só em apostas 

(IFHA, 2008).  

As corridas também contribuem consideravelmente para a economia nacional através 

dos empregos gerados, impostos sobre vendas e ainda sobre o lucro das organizações 

ligadas ao esporte (IFHA, 2008).  

O cavalo Puro Sangue Inglês de Corrida (PSC) é um cavalo de esporte que pode correr 

em altas velocidades (65km/h), por 1-2 min em distâncias de 800 a 1500m. Essa 

superioridade atlética é atribuída a inúmeras adaptações fisiológicas: alta capacidade 

aeróbica, habilidade de aumentar a disponibilidade de hemácias no sangue através da 

contração esplênica, estoque intramuscular de energia (glicogênio), alto volume 

mitocondrial muscular, alta proporção de fibras musculares de contração rápida e 

eficiência da andadura (RIVERO et al., 2007). Porém esse cavalo está sempre no limite 

máximo de sua capacidade atlética exposto a inúmeros acidentes e lesões físicas.  

As lesões musculoesqueléticas têm sido identificadas como o principal problema dos 

cavalos de corrida. Essas lesões representam um custo econômico à indústria em relação 

à perda em dias de treinamento e corrida, tratamentos medicamentosos, retirada de um 

animal de uma prova e ainda, em longo prazo, o possível comprometimento da carreira 

atlética do animal. Além disso, os acidentes de raia, durante as corridas influenciam a 

percepção do público do esporte e ameaçam a segurança de jóqueis e de outros cavalos 

o que gera um efeito econômico indireto muito difícil de ser quantificado.  

Além das perdas econômicas, significante perda animal tem sido documentada com 

mais de 83% das mortes em PSC sendo atribuídas a lesões relacionadas ao exercício 

(JOHNSON et al., 1994). O alto número dessas lesões também levanta preocupações 

com relação ao bem-estar animal (MUNDY, 2000). 
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O médico veterinário tem papel fundamental na implementação de medidas que 

reduzam a ocorrência e o impacto das lesões e os acidentes de raia, bem como na 

orientação para o bem-estar animal, garantindo assim a saúde de todos os envolvidos no 

esporte. Contudo, para que seja possível a adoção dessas medidas é essencial o acesso à 

informação descritiva básica sobre as ocorrências veterinárias encontradas durante a 

corrida ou os treinamentos (WILLIAMS et al., 2001).  

 No final dos anos 1960 e inicio dos anos 1970 a comunidade veterinária equestre 

começou a descrever as lesões dos cavalos de corrida e, na última década, técnicas 

epidemiológicas quantitativas vêm sendo aplicadas a esses estudos. Entre os primeiros 

pesquisadores a verificar a frequência de distribuição dos principais locais de 

claudicação em cavalos de corrida estão Jeffcott et al. (1982) no Reino Unido, Peloso et 

al. (1994) nos EUA e Mizuno (1996) no Japão.  Fatores de risco associados às lesões 

foram relacionados com o treinamento (VERHEYEN et al., 2009; REED et al., 2012), 

idade, sexo (COGGER et al., 2006; ESTBERG et al., 1998), a pista de corrida e suas 

condições (MOHAMMED et al., 1991; WILLIAMNS et al., 2001) o tipo de corrida 

(KRISTOFFERSEN et al., 2010) e a existência de patologia pré-existente (MUNDY, 

1997; PARKIN et al., 2006).  

Pelo fato de não haver nenhuma publicação recente acerca das causas de perdas 

econômicas na indústria do turfe brasileiro, e acerca das alterações musculoesqueléticas 

que mais afetam os cavalos de corrida nesse país, esse trabalho teve por objetivo 

verificar as principais causas de cavalos de corrida no sul do Brasil a não participarem 

de provas para as quais estiveram previamente inscritos além de avaliar a existência de 

influencia da idade e gênero do cavalo e das estações do ano sobre as alterações 

musculoesqueléticas avaliadas. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Verificar a frequência e a distribuição das lesões musculoesqueléticas, que 

impediram que cavalos de corrida em atividade turfística no Sul do Brasil, 

participassem de provas às quais foram previamente inscritos. 

 

2.2. Objetivos específicos 

Verificar se há influência dos fatores: idade e gênero do animal e estação do ano 

na distribuição da frequência das alterações musculoesqueléticas em cavalos de corrida. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. Histórico do Turfe no Brasil 

O esporte dos reis – como o turfe ficou conhecido na Inglaterra - foi trazido ao 

Brasil pelos colonizadores europeus. No século XIX, época do império, há registros de 

importações de cavalos de origem inglesa e de corridas organizadas de forma amadora. 

(BLOUSSON, 1968). 

Em 1875 foi fundado o primeiro Jockey Club do país, em São Paulo, com o 

nome de Clube de Corridas Paulistano, que mais tarde, em 1941, foi inaugurado como 

Hipódromo Cidade Jardim. O Jockey Club Brasileiro foi fundado em 1932, com a fusão 

do Derby Club, que funcionava onde hoje é o Estádio do Maracanã, e do Jockey Club, 

que desde 1926 já estava no Hipódromo da Gávea no Rio de Janeiro (CARVALHO, 

1998). O Clube de Corridas Paranaense - que antes do final do século XIX, alterou sua 

denominação para Jockey Club do Paraná - foi fundado em 1873 (LIMA et al., 2006). 

Um pouco mais tarde, em 1907, surge o Prado da Independência, posteriormente 

transformado em Jockey Club do Rio Grande do Sul. 

No Brasil, os hipódromos foram as primeiras instalações especificamente 

dedicadas à prática esportiva (MELO, 2007). Sendo que em 1968, no Brasil existiam 20 

hipódromos (BLOUSSON, 1968). 

Em meados do século XIX, a prática do turfe já ocupava um espaço de destaque 

no cenário esportivo da cidade de Porto Alegre (MAZO, 2003). E, no início do século 

XX existiam cinco Prados: Prado da Estrada do Mato Grosso (no bairro Partenon); 

Prado Boa Vista; Prado Rio-Grandense (no bairro Menino Deus); Prado Independência 

(origem do Hipódromo do Moinhos de Vento) e Prado Navegantes. A fusão desses 

Jockey dá origem ao Derby Club do Rio Grande Sul que se transformou em Sociedade 

Protetora do Turfe e, finalmente, em Jockey Club do Rio Grande do Sul em 1944. O 

primeiro programa de corridas da Sociedade era composto por oito páreos, e aconteceu 

em novembro no Prado Independência (Jockey Club do Rio Grande do Sul, 2010). 

O primeiro cavalo Puro Sangue Inglês de Corrida (PSC) ganhador do Grande 

Prêmio Brasil no Rio de Janeiro em 1871 foi também o primeiro cavalo registrado no 

Stud Book organizado pelo Jockey Club Brasileiro. O cavalo de nome Zéfiro era de 
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origem inglesa, nascido em 1862, filho de “Newminster” e “Elfrida”. Em meados de 

1881 já corriam os produtos de 2 anos nascidos no Brasil. (BLOUSSON, 1968). 

3.2. Indústria do Turfe Mundial e Nacional 

As corridas de cavalo são um esporte global. Em 2007, 233.000 cavalos 

diferentes participaram de 155.000 eventos. O esporte gera receitas através de um amplo 

ramo de atividades, como os direitos de transmissão, patrocínios e atendimentos no dia 

da corrida (IFHA, 2008). 

O turfe é um dos principais esportes em alguns países como Austrália, Estados 

Unidos (EUA) e Reino Unido. Cerca de 6,3 bilhões de dólares do Gross Domestic 

Product (GDP) da Austrália, equivalente ao Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil são 

de responsabilidade da indústria do PSC (Gordon, 2001). Já nos EUA a indústria equina 

possui 1,3 milhões de cavalos PSC que geram um impacto econômico direto de 13,1 

bilhões de dólares na economia e são responsáveis por mais de 193 mil empregos 

diretos (AMERICAN HORSE COUNCIL, 2005). 

Em relação à sua estrutura e organização a indústria do turfe no Brasil se 

assemelha a da Austrália e a dos Estados Unidos que têm sua criação e treinamento 

voltados para cavalos que iniciam sua carreira precocemente, estreando geralmente aos 

2 anos de idade nas corridas. Por consequência, estes animais tendem a desenvolver 

uma carreira esportiva mais curta parando de correr em média aos 6 anos de idade.  

De acordo com dados disponibilizados pelo Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA, 2010) o Brasil possui o maior rebanho de equinos na América 

Latina e o terceiro mundial. Cerca de 4,1 bilhões de dólares são movimentados somente 

com a produção de cavalos. A realização de corridas de cavalo, com exploração de 

apostas, é permitida no país com o objetivo de suprir os recursos necessários à 

coordenação e fiscalização da equideocultura nacional. A organização e o julgamento 

das corridas de cavalos são regidos por um Código Nacional de Corridas, elaborado 

pela Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional (CCCCN). 

A equideocultura nacional envolve mais de 30 segmentos, distribuídos entre 

insumos, criação e destinação final e compõe a base do chamado Complexo do 

Agronegócio Cavalo, responsável pela geração de 3,2 milhões de empregos diretos e 

indiretos (LIMA et al., 2006). Nesse complexo o médico veterinário tem papel de 

destaque. Estima-se que existam 500 médicos veterinários, direta e independentemente 

dedicados ao cavalo em atividade no País e que o rendimento anual de cada um desses 
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profissionais seja de quarenta mil reais movimentando em torno de R$ 20 milhões de 

reais para o Agronegócio Cavalo (LIMA et al., 2006). 

A Associação Brasileira dos Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida 

(ABCPCC) é o órgão oficial de normatização da criação do cavalo PSC no Brasil. A 

ABPCPCC, regulamentada pela Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo 

Nacional (CCCN) é filiada ao Stud Book, órgão oficial internacional que normatiza a 

criação e as corridas de cavalo PSC (BRITO, 2001). 

No Brasil, em 2004, havia 41 entidades turfísticas (MAPA, 2004). Os principais 

Jockey Club em funcionamento são: Jockey Club Brasileiro (Gávea, no Rio de Janeiro); 

Jockey Club de São Paulo (Cidade Jardim); Jockey Club do Rio Grande do Sul 

(Cristal); Jockey Club do Paraná (Tarumã). Apesar disso, existem corridas organizadas 

informalmente, como por exemplo, as corridas em cancha reta no interior do Rio 

Grande do Sul (LIMA et al., 2006). 
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Tabela 1- Lista de entidades turfísticas do Brasil por categoria de classificação 

Hipódromos de volta fechada Hipódromos de cancha reta 

Categoria A 

 Jockey Club Brasileiro Jockey Club de Sorocaba 

Jockey Club de São Paulo 

 Categoria B 

 Jockey Club do Rio Grande do Sul* Jockey Club Carazinho* 

Jockey Club do Paraná 

 Categoria C 

 Jockey Club de Campos Jockey Club de Alegrete* 

 

Jockey Club de Lages* 

 

Jockey Club de Santiago* 

Categoria D 

 Jockey Club de Pelotas* 

 Jockey Club de Minas Gerais 

 Jockey Club de São Vicente 

 Jockey Club de Goiás 

 Jockey Club Pontagrossense 

 Jockey Club Cachoeira do Sul* 

 Jockey Club de Pernambuco 

 Jockey Club Santamariense* 

 Jockey Club Cearense 

 Jockey Club de Livramento* 

 Jockey Club de Brasília 

 Jockey Club Derby Club Sobralense 

 Jockey Club de Bagé* 

 Desclassificados 

 Jockey Club de Barretos Jockey Club de Vacaria* 

Jockey Club de Campo Grande Jockey Club Fazenda Rio Grande 

Jockey Club de Ipameri Jockey Club Santa Bárbara do Sul* 

Jockey Club de Ribeirão Preto Jockey Club Sociedade Hípica da Cascata 

Jockey Club de Rio Grande* Jockey Club Sociedade Hípica Dr. Ildo Pinto 

Jockey Club de Salvador 

 Jockey Club de Uruguaiana* 

 Jockey Club do Espírito Santo 

 Jockey Club do Piauí 

 Jockey Club Ipiranga 

 Jockey Club Paracatuense 

 Jockey Club Sociedade Hípica 

Itapetininga 

 Jockey Club de Taquarituba   

* Entidades turfísticas do Rio Grande do Sul  

Fonte: adaptado de LIMA et al. 2006. 
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As corridas de cavalos e as apostas estão interligadas, cerca de 113 bilhões de 

dólares foram movimentados em apostas de cavalos em 2007 gerando receitas que 

chegaram a 15 bilhões de dólares (IFHA, 2008). No Brasil, nesse mesmo ano, mais de 

140 milhões de dólares foram movimentados em apostas, sendo que 70% retornaram ao 

apostador, 30% foram relativos às deduções (aproximadamente 42 milhões de dólares) e 

1,5% foi retido pelo governo (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Movimentação financeira (em dólares – USD) das apostas em cavalos de        

corrida em diferentes países no ano de 2007.  

  Volume Apostas Retorno ao  Deduções Governo  Governo 

País x 1000 USD apostador x 1000 USD x 1000 USD % 

Argentina $159.570,24 72,0% $44.679,97 $4.467,87 2,8% 

Austrália $9.759.657,66 86,0% $1.259.788,92 $333.369,86 3,4% 

Brasil $140.785,05 87,0% $42.235,77 $2.111,60 1,5% 

Canadá $1.526.489,91 70,0% $355.558,84 $72.836,73 4,8% 

Chile $202.202,33 76,7% $60.660,32 $6.065,90 3,0% 

Chipre $129.191,02 70,0% $31.462,42 $11.116,15 8,6% 

França $11.514.987,63 75,7% $2.980.603,12 $1.394.824,10 12,6% 

Alemanha $170.477,40 74,1%  -  -  - 

Grã-Bretanha $21.053.483,18 72,0% $2.342.956,80 $342.218,95 1,6% 

Grécia $360.832,10 80,0% $72.166,42 $4.330,24 1,2% 

Hong Kong $7.911.142,15 82,9% $1.354.766,19 $993.713,63 12,6% 

Japão $24.254.290,10 74,4% $6.201.268,23 $2.287.136,46 9,4% 

Coréia $5.953.416,15 72,2% $1.655.104,92 $1.071.577,67 18,0% 

Líbano $8.000,37 71,6% $2.274,71 $434,55 5,4% 

Macau $281.754,89 83,4% $46.786,47 $2.275,99 0,8% 

Madagascar $5.847,99 57,0% $2.514,30 $996,54 17,0% 

Malásia $311.435,76 79,1% $65.027,51 $36.376,31 11,7% 

Marrocos $31.108,15 69,9% $93.547,46 $36.764,99 24,1% 

Noruega $503.798,84 66,6% $168.230,72 $18.813,22 3,7% 

Cingapura $1.176.951,09 79,6% $239.731,93 $1,27 1,0% 

Suécia $1.588.125,10 70,3% $471.174,21 $173.079,62 10,9% 

Suíça $88.099,61 73,5% $23.366,48 $2.653,20 3,0% 

Turquia $1.354.865,59 48,8% $694.311,56 $416.405,21 30,7% 

Estados 

Unidos $12.741.021,57 79,0% $2.675.614,30 $235.708,80 1,9% 

Fonte: adaptado de IFHA, 2008. 
 

Os Jockey Club de São Paulo e do Rio de Janeiro têm grande destaque 

participando com 96,6% do movimento total de apostas (Figura 1). As apostas podem 

ser feitas diretamente nos hipódromos ou através de agências. O volume de apostas 
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feitas diretamente nos hipódromos da Gávea e Cidade Jardim representa 15,4% e 

22,06% respectivamente, sendo as agências, portanto as responsáveis pelo maior 

volume de apostas. (LIMA et al., 2006). 

61%

36%

2% 1%0%

GÁVEA - RJ CIDADE JARDIM - SP CRISTAL - RS TARUÃ - PR OUTROS

 

Figura 1- Movimento geral das apostas no Brasil.  
Fonte: adaptado de LIMA et al., 2006. 

 

Estima-se que o segmento do Turfe no Brasil movimente 359 milhões de reais 

anualmente, sendo que os quatro principais Jockey do país geram 3.781 empregos 

diretos (LIMA et al., 2006).  

3.3. Serviço de Veterinária no Jockey Club 

Mundialmente os Jockey Club possuem um serviço de veterinária responsável 

pelos animais que participam das corridas (HILL, 2003). O órgão de assistência 

veterinária e o Controle Antidopping dos Jockey Club do Brasil são de responsabilidade 

da Comissão de Corridas (Código Nacional de Corridas, 1996). 

No hipódromo do Cristal – Jockey Club do Rio Grande do Sul (JCRGS), o órgão 

de assistência veterinária é formado por um médico veterinário e um número variável de 

estagiários que monitoram o estado de saúde dos cavalos antes, durante e após as 

corridas e treinos através de inspeção e observação dos animais. Segundo o CNC (1996) 

são funções do órgão de assistência veterinária no JCRGS:  

Os registros de ocorrências veterinárias durante os treinos e as corridas – 

incluem-se aqui os registros de “forfait” veterinário;  

O exame prévio a corrida: todos os cavalos devem ser submetidos ao exame 

veterinário prévio à corrida que inclui a inspeção geral, onde é verificada 

a atitude e o estado geral do animal; a identificação do cavalo, através da 
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conferencia da resenha; o registro da temperatura e da frequência 

cardíaca; e a averiguação do ferrageamento, com o objetivo de confirmar 

se o cavalo está utilizando o que foi reportado anteriormente à comissão 

de corridas. 

O acompanhamento do galope de apresentação: um membro do 

departamento de assistência veterinária deve assistir os cavalos durante o 

galope de apresentação. Qualquer lesão ou claudicação é prontamente 

avaliada e o comissário é informado de uma retirada tardia. 

A inspeção após a corrida: é feita uma avaliação geral do animal e são 

registradas quaisquer ocorrências como escoriações, a existência de 

sangramento nasal ou de qualquer lesão apresentada durante ou após a 

corrida. 

A coleta de amostras para controle antidoping: o serviço de veterinária 

realiza as coletas de amostras nas devidas embalagens e envio das 

mesmas a Comissão de Corridas que envia ao laboratório credenciado. 

 

Nos EUA no exame prévio a corrida além do exame geral também são 

examinados os olhos e a boca. A boca deve ser livre de qualquer inflamação ou 

laceração, que possa se agravar com a rédea, possivelmente causando dificuldade de 

controle para o jóquei. Os membros torácicos e pélvicos são palpados e atenção é dada a 

todo tipo de calor nos cascos e a condição da ferradura. Cavalos considerados doentes 

ou inaptos para corridas são relatados à comissão de corridas e retirados do páreo. Os 

cavalos retirados da corrida pelo serviço de veterinária são colocados em uma lista de 

animais que não podem correr sendo necessária uma nova avaliação veterinária para 

liberação do cavalo para novas corridas Dependendo da natureza da doença ou 

claudicação, a avaliação pode envolver um check-up rápido e, se a condição for mais 

severa, um treino oficial monitorado e um exame completo são requeridos (HILL, 

2003). 

Somente os comissários da comissão de corridas têm autoridade para tirar um 

cavalo da prova. Uma vez que um cavalo é retirado pelo serviço de veterinária, esse 

animal deve ficar pelo menos por 15 dias sem participar de outra corrida (CNC, 1996). 

A relevância da inspeção veterinária previamente à corrida foi destacada por 

Cohen (1999) que concluiu que durante essas inspeções, os achados clínicos 

principalmente envolvendo as estruturas do aparelho suspensor, puderam ser utilizados 
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para identificar animais com maior risco de sofrerem lesões durante as corridas. Neste 

estudo os critérios de avaliação para considerar um animal com maior ou menor risco de 

lesão foram: observação de alterações significativas comparadas com exames prévios 

das corridas anteriores, histórico clínico conhecido de alguns animais, resultados de 

exames realizados pelo Serviço Veterinário oficial e identificação durante o exame 

clínico de estruturas anatômicas que apresentaram anormalidade durante a palpação 

como edema, hipertrofia de cápsula articular, diminuição no grau de mobilidade da 

articulação, sensibilidade à pressão digital e aumento de temperatura.  

No JCRGS os cavalos são treinados diariamente (de segunda a sábado) a partir 

das 6h até às 10h, período este em que a raia está livre para os treinamentos. O 

veterinário do órgão de assistência veterinária permanece durante todo o período 

monitorando o treinamento de raia, registrando acidentes, prestando atendimentos e 

registrando o forfait, quando necessário. 

O Forfait veterinário ocorre por uma lesão ou por qualquer outro motivo de 

saúde que torne o cavalo inapto a uma corrida para qual este havia sido inscrito. 

  

3.3.1 Eventos que interferem na retirada de um animal de um páreo 

No Jockey Club do Rio Grande do Sul o programa de corridas semanal é 

formulado com uma semana de antecedência, sendo que as corridas acontecem todas as 

quintas-feiras, portanto as inscrições para os páreos são realizadas nas sextas-feiras da 

semana anterior a corrida. 

São quatro as formas básicas de um cavalo inscrito não correr um páreo: Forfait 

Veterinário, Forfait administrativo, Retirada veterinária e Retirada administrativa. 

Porém segundo o código nacional de corridas todas as formas são classificadas como 

“forfait”. 

Assim, conforme o Código Nacional de Corridas (CNC) Forfait é “a 

importância, estabelecida por Entidade, devida pela retirada de cavalo inscrito no páreo 

(CNC, 1996)”, ou seja, é o pagamento feito ao Jockey Club pela retirada de um cavalo 

inscrito para uma corrida.    

A retirada do cavalo pode ser feita pelo proprietário ou treinador do cavalo, 

mediante comunicação escrita, dentro dos prazos e condições estabelecidas pelas 

Entidades e mediante pagamento dos “forfaits” ou outras penalidades a eles impostas. O 

proprietário fica isento do pagamento do forfait, dentre outras situações, quando 
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houverem anormalidades no estado de saúde do cavalo, comprovado pelo órgão de 

assistência veterinária (CNC, 2010). Dentro do Jockey Club essa situação é definida 

como Forfait Veterinário. Quando ocorre o Forfait Veterinário, este impedirá a 

inscrição do animal em uma próxima corrida antes de decorrido o prazo mínimo 

estabelecido pela Comissão que não é inferior a sete dias a partir da data da corrida da 

qual não participou. A inscrição só poderá dar-se para o 2º conjunto de programas 

seguintes à semana em que foi declarado o referido forfait ou retirada  e mediante a 

apresentação de atestado do veterinário.  

 

3.4. Epidemiologia das Lesões Musculoesqueléticas 

 

Estudos epidemiológicos, descritivos ou analíticos, objetivam identificar fatores 

que previnam ou reduzam o impacto das lesões musculoesqueléticas (LME). Segundo 

Cogger et al. (2008) a epidemiologia descritiva quantifica a ocorrência de LME 

enquanto a analítica define fatores que modificam o risco de um evento ocorrer e/ou a 

redução de sua gravidade. Estudos descritivos representam o primeiro passo em 

qualquer investigação epidemiológica e, quando combinados com revisões e casos 

históricos, podem ser usados para gerar a hipótese sobre variáveis potencialmente 

associadas com as LME. As hipóteses podem ser testadas em estudos analíticos para 

determinar se a exposição às variáveis causa alteração no risco de ocorrerem lesões. 

Princípios da pesquisa epidemiológica foram descritos por Kleinbaum et al. (1982) com 

os seguintes objetivos gerais: descrever o estado de saúde das populações por enumerar 

a ocorrência de doenças, obtendo as frequências relativas dentro dos grupos e 

descobrindo tendências importantes; explicar a etiologia das doenças, determinando os 

fatores específicos que causam as doenças ou tendências e modos de transmissão; 

prever o número de ocorrências e distribuição do estado de saúde dentro das 

populações; e controlar a distribuição de doenças na população através da prevenção de 

novas ocorrências, erradicação de doenças existentes, prolongamento da vida dos 

indivíduos portadores da doença, melhoria do estado de saúde dos indivíduos afetados. 

As duas formas de estudo epidemiológicas mais aplicadas na literatura científica 

veterinária são o estudo experimental e o estudo observacional, ambos na tentativa de 

elucidar as relações de causa e efeito (PERKINS, 2005). Estudos observacionais são 

normalmente empregados quando pesquisas epidemiológicas têm os fatores causais 
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potenciais complexos e dificilmente controlados pelos pesquisadores. Já os estudos 

transversais são baseados em uma abordagem relativamente simples envolvendo a 

coleta de dados de uma amostra em um momento especifico e normalmente produzem 

estimativas de prevalência e potencial de riscos e efeitos. 

Desde os anos 1980, um grande número de estudos observacionais com PSC tem 

sido realizado, sendo a maioria com estudos de caso-controle. Um pequeno número 

desses estudos tem sido executado em análises de grupo (COHEN et al., 1999). As 

formas de obtenção de dados sobre a incidência de lesões diferem entre os estudos 

podendo ser em forma de questionários ou entrevistas dirigidas a veterinários e 

treinadores (ROSSDALE et al., 1985; OLIVIER et al., 1997; BAILEY et al., 1999; 

VERHEYEN et al., 2006), dados oficiais de departamentos de serviços de veterinária do 

hipódromo estudado (HILL et al., 2003; KASASHIMA et al. 2004; LAM et al., 2007) e 

revisão dos páreos e treinamentos através de fitas de vídeo (SEDER et al., 2005). Os 

riscos de lesões musculoesqueléticas de PSC são multifatoriais e complexos envolvendo 

principalmente a descrição da informação obtida de estudos observacionais e o exame 

de fatores de risco em testes isolados.  

 

3.5. Eventos que Interferem no Treinamento e na Corrida  

Os problemas de saúde equina são os principais responsáveis por interferências 

nos treinamentos e nas provas de corrida. Estes problemas podem resultar na retirada de 

um animal da prova, em repousos temporários ou prolongados e, até mesmo, em 

determinar o encerramento da carreira atlética de um equino. 

As lesões musculoesqueléticas (LME) têm sido identificadas como a principal 

causa de perda de dias de treinamento e gasto com repouso em cavalos PSC (KOBLUK 

et al., 1990; BAILEY et al., 1997). As desordens articulares, como a osteoartrite (OA) 

são uma das ocorrências mais importantes na maioria das atividades equestres 

(TODHUNTER & LUST, 1992) seguida pelos problemas de tendões e ligamentos. As 

lesões ósseas são vistas predominantemente nos cavalos de corrida e consistem 

principalmente em fratura de carpo, terceiro metacarpiano (McIII) ou terceiro 

metatarsiano (MtIII), fratura condilar e doença metacarpiana dorsal (BERTONE, 2002; 

RUGGLES, 2006).  

As desordens do sistema respiratório também estão entre os problemas mais 

comuns na causa de queda da performance em cavalos de corrida (MARTIN et al., 
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2000; WILSHER et al., 2006).  Em um estudo epidemiológico sobre os gastos 

econômicos em cavalos de corrida, Rossdale et al. (1985) descreveram que existe uma 

perda considerável de tempo durante o treinamento acarretado por claudicações (67,6%) 

e por problemas respiratórios (20,5%). 

O tipo de treinamento e o início precoce são fatores que interferem na carreira 

do animal e predispõem a lesões catastróficas (LC). A Lesão Catastrófica (LC) foi 

definida por Mohammed (1991) como uma lesão musculoesquelética ocorrida na raia 

que impede o cavalo de correr por no mínimo seis meses após o acontecimento da lesão. 

Enquanto Clanton et al. (1991) definiram uma LC como lesão aguda que necessita de 

remoção do animal da raia com o auxílio de ambulância podendo impedir o animal de 

correr ou treinar por seis meses, levando a aposentadoria do animal ou a eutanásia. 

 

3.5.1 Distribuição anatômica e divisão das lesões musculoesqueléticas 

Em geral na avaliação de estudos realizados sobre alterações 

musculoesqueléticas em cavalos de corrida encontram-se diferenças regionais, entre 

centros de treinamento na mesma cidade e também entre autores avaliando populações 

semelhantes de cavalos de corrida. 

Devido à conformação do cavalo, o centro de gravidade não é localizado no 

centro do corpo e sim mais próximo dos membros torácicos, assim a distribuição do 

peso entre os membros torácicos e pélvicos é de aproximadamente 60%: 40% e quando 

o cavalo é montado a proporção pode chegar a 70%/30% respectivamente (ROSS, 

2003). Essa é a razão básica pela qual a incidência de lesões nos cavalos de esporte é 

maior nos membros torácicos. 

Na Grã-Bretanha Williams et al. (2001) acompanharam 2358 alterações clínicas 

sendo que destas, 1937 tinham envolvimento do sistema musculoesquelético e 81% 

envolviam os membros torácicos. A maior incidência de LME nos membros torácicos 

também foi verificada por Peloso et al. (1994) que, avaliando 35.484 largadas, 

observaram 90,2% das lesões nesses membros. Números bastante próximos dos de 

Cohen et al. (1997) que registraram o envolvimento dos membros torácicos em 204 de 

216 (94,4%) cavalos com lesão de membros. No Japão, Kasashima et al. (2004) 

analisando lesões de tendinite e desmite numa população de 10.262 cavalos de corrida 

encontraram mais de 99% da incidência dessas lesões em membros torácicos enquanto 



27 

 

que Oikawa & Kusunose (2005) avaliando as causas de fratura de cavalos PSC, 

verificaram que 86,26% destas incidiram também sobre os membros torácicos. 

As lesões bilaterais de membros torácicos ou pélvicos não são comuns, talvez 

pelos cavalos geralmente demonstrarem sinais proeminentes de dor em apenas um dos 

membros. Em cavalos de corrida com claudicação em membro torácico esquerdo não 

são incomuns problemas compensatórios no membro torácico direito e posterior 

esquerdo, devido à força transferida a esses membros na tentativa de reduzir o 

desconforto do membro lesionado (ROSS, 2003). Segundo Peloso et al. (1994) as lesões 

de membros torácicos frequentemente afetam um membro - 93% e menos 

frequentemente ambos os membros torácicos – 7%. Lesões em ambos os membros 

torácicos ou pélvicos foram registradas por Williams et al. (2001) em menos de 0,5% de 

um total de 2358 eventos clínicos em corridas.  

Em cavalos de corrida observados por Williams et al. (2001) as lesões de 

tendões e ligamentos - tendão flexor digital superficial, tendão flexor digital profundo e 

ligamento suspensor do boleto - foram responsáveis por 25,37% do total de lesões, 

seguidas pelas lesões envolvendo os ossos sesamóides proximais e a articulação 

metacarpo/metatarsofalangeana (11,46%), carpo (8,29%), terceiro metacarpiano (7,8%), 

ombro e úmero (3,41%), quartela (6,83%) e pelve (7,07%) . 

Os primeiros autores a observarem a frequência de distribuição dos principais 

locais de claudicação em cavalos de corrida foram Jeffcott et al. (1982), avaliando 246 

casos clínicos que afetaram 164 cavalos de seis centros de treinamento no Reino Unido, 

as principais lesões observadas por eles foram as lesões de casco (15,4%), seguidas 

pelas lesões de boleto (15%), carpo (12,6%) e lesões musculares (11,4%) (Tabela 3).  

Tabela 3 - Frequência de distribuição dos principais locais de claudicação em 246 casos   

     afetando 164 cavalos. 

Tipo de lesão Número de cavalos  % 

Casco 38 15,4% 

Quartela 8 3,3% 

Boleto 37 15,0% 

Metacarpo 3 1,2% 

Metacarpianos 16 6,5% 

DMD* 22 8,9% 

Tendinite 14 5,7% 

Carpo 31 12,6% 

Tarso 11 4,5% 

Joelho 9 3,7% 

Costas 8 3,3% 

Muscular 28 11,4% 
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Não diagnosticado 21 8,5% 

Total 246 100,0% 

Fonte: Adaptado de Jeffcott et al., 1982. 

* DMD: Doença metacárpica dorsal 

 

A frequência de distribuição de lesões musculoesqueléticas durante a corrida 

também foi relatada nos EUA por Cohen et al. (1997) que analisaram 270 lesões 

musculoesqueléticas envolvendo membros em 216 cavalos verificaram como principais 

lesões as da articulação do boleto (27%) e de ligamento suspensor do boleto (21,5%) 

seguidas pelas lesões de MCIII (14,4%) e do tendão flexor digital superficial (14,4%) 

lesões de escápula (1,1%), e pelas lesões de carpo (9,3%). Já Peloso et al., 1994 

analisando 132 lesões musculoesqueléticas de 117 cavalos encontraram como principais 

lesões as da articulação do boleto (16,1%), seguidas pelas lesões tendíneas e 

ligamentares (13%), pelas alterações de McIII (6,3%) e de carpo (5,9%). 

 

Fraturas 

Na maioria dos hipódromos as fraturas são a principal causa de lesão 

musculoesquelética catastrófica. Em uma análise realizada por Johnson et al. (1994) do 

programa pós-morte de 358 casos de óbito em PSC, 306 eram fraturas distribuídas da 

seguinte maneira: ossos sesamóides proximais (99), Metacarpo (71), úmero (29), pelve 

(18), falange proximal (16), carpo (12), 3° metatarso (12), tíbia (7), escápula (3), rádio 

(2), 2° falange (1) e fêmur (1).  

Oikawa & Kusunose (2005) em pesquisa epidemiológica com 556.705 PSC no 

Japão relataram uma incidência de fraturas de 1,83%, sendo que 86,2% dessas 

ocorreram nos membros torácicos e, os principais locais de lesão foram: o rádio e a ulna 

(20,77%); metacarpo (17,61%); falange (13,16%) e sesamóides proximais (3,86%). Nos 

membros pélvicos a incidência de fraturas ocorreu principalmente no metatarso 

(5,19%); tarso (2,44%) e sesamóides proximais (2,4%). 

Durante o treinamento do cavalo atleta o osso é exposto a um variável aumento 

na carga em regiões anatômicas específicas, em resposta a essa agressão o osso realiza 

uma neoformação local nas regiões de maior impacto e uma reabsorção nas regiões de 

baixo impacto (DAVIDSON, 2003). Com o tempo o osso modifica sua forma e 

estrutura adaptando-se eficientemente a carga a qual está sendo submetido (lei de 

Wolff). A falha na adaptação óssea combinada com o exercício contínuo resulta em 
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lesões de estresse (BERNELL et al., 1996). As fraturas por estresse são uma causa bem 

conhecida de claudicação em cavalos de corrida (O'Sullivan & Lumsden, 2003) sendo 

responsável por 57% das fraturas que ocorrem em cavalos britanicos de corrida em 

treinamento (Verheyen & Wood, 2004). 

Reunindo dados da Japan Racing Association (JRA), foram identificadas e 

organizadas na Tabela 4, por região anatômica, 1.707 (70,05%) fraturas ocorridas 

durante o treino e 730 (29,95%) fraturas ocorridas durante a corrida (Mizuno, 1996). 

 

Tabela 4 - Distribuição de 1707 fraturas ocorridas durante o treino e 730 fraturas       

ocorridas durante a corrida, organizadas por localização anatômica, em       cavalos Puro 

Sangue de Corrida no Japão. 

Localização Treinamento Corrida 

Carpo 18,4% 29,7% 

Metacarpo 17,2% 17,7% 

Rádio distal 5,8% 17,7 

Falange (MA) 17,4% 12,9% 

Metatarso 8,5% 5,6% 

Sesamóides proximais (MA) 4,2% 3,0% 

Tíbia 4,8% 2,3% 

Tarso 4,6% 2,3% 

Falange (MP) 5,7% 2,1% 

Úmero e escápula 2,9% 1,9% 

Pelve 2,9% 1,2% 

Sesamóides proximais (MP) 0,2% 0,6% 

Coluna, face e mandíbula 0,7% 0,4% 

Fonte: MIZUNO, 1996. 

 

  Porém, analisando resultados de trabalhos sobre fraturas em PSC, nota-se 

diferença em relação à distribuição e incidência das fraturas entre diferentes autores e 

diferentes países. Nos EUA, por exemplo, as fraturas de ossos sesamóides proximais 

são o tipo mais comum de lesão catastrófica, representando maior proporção que as 

fraturas de McIII e carpo (MOHAMMED et al., 1991; JOHNSON et al., 1994; 

PELOSO et al., 1994). O que difere dos achados de estudos na Grã-Bretanha, que 

relatam a fratura condilar lateral de McIII e MtIII como a fratura mais comum em todas 

as modalidades de corrida analisadas (CLEGG, 2011) e, ainda, que as fraturas de 

sesamóides são menos comuns que as fraturas de McIII, de falange proximal e de carpo 

(PARKIN et al., 2004). No Japão as fraturas de rádio, ulna e metatarso são mais 

incidentes que as lesões de ossos sesamóides proximais (OIKAWA & KUSUNOSE, 

2005). Ainda, a fratura sagital da falange proximal é uma das principais fraturas 
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relatadas no turfe britânico resultando em significativa morbidade e ocasionalmente 

mortalidade (PARKIN, 2008). Tradicionalmente essas fraturas são consideradas lesões 

de um único evento com excesso de carga acima da capacidade fisiológica durante o 

galope como resultado de um “passo em falso” em vez de secundário à remodelação 

óssea adaptativa resultante de esforço repetitivo (BERTONE, 2004).  

Segundo Dyce et al. (2002) além das fraturas de sesamóides proximais serem as 

mais comuns do membro torácico equino as fraturas apicais são as mais frequentes e 

causam uma ruptura parcial da inserção do ligamento suspensório (WOODIE et al., 

1999). O diferencial de densidade óssea trabecular na região apical é relatado como 

fator predisponente da fratura em cavalos de corrida em treinamento (YOUNG et al., 

1991). Em cavalos de corrida jovens há uma mineralização aumentada no corpo e na 

base do osso sesamóide o que não ocorre na região apical (YOUNG et al., 1991). O 

treinamento também tende a aumentar a força do ligamento suspensor causando um 

aumento da probabilidade de uma fratura dos ossos sesamóides em cavalos de corrida 

(BUKOWIECKI et al., 1987). 

A maioria das lesões articulares envolve a articulação do carpo, articulação 

metacarpofalangeana e a metatarsofalangeana em áreas focais que sustentam repetitivos 

impactos como na superfície proximal do 3° osso do carpo, a superfície distal do carpo 

radial e o aspecto proximal da primeira falange (BAILEY et al., 1999; RIGGS, 2002). 

Embora muitas destas lesões não causem claudicação grave, elas geram preocupações 

com o bem-estar animal e prejudicam os programas de treinamento, particularmente em 

casos de lesão crônica (REED et al., 2012). 

Fratura articular parasagital do MCIII e MTIII ou fratura condilar, é uma lesão 

induzida pelo exercício bastante comum no cavalo de corrida (RICK et al., 1983). 

Fraturas condilares normalmente são completas, mas as incompletas também podem 

ocorrer (KAWCAK et al., 1995). As fraturas condilares ocorrem em regiões especificas 

e tipicamente se propagam da superfície articular distal do MCIII afetada por micro-

lesões da cartilagem calcificada e osso subcondral adaptado (RIGGS et al., 1999; 

RADTKE et al., 2003; MUIR et al., 2006). MUIR et al. (2008) verificaram que há um 

aumento da calcificação da cartilagem hialina na região dos côndilos e da crista sagital 

do MCIII e MtIII que está positivamente correlacionada com o acúmulo da atividade 

atlética, que não ocorre igualmente em toda cartilagem, pois os sulcos condilares 

apresentam menor grau de calcificação. Isso sugere que a baixa calcificação nos sucos 
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condilares possam ser uma falha adaptativa e o fator-chave que promove a sobrecarga 

na superfície articular promovendo as micro-fissuras.  

Lesões da articulação do carpo ocorrem frequentemente em cavalos de corrida 

(BAILEY et al., 1999) provavelmente devido à hiperextensão dessa articulação durante 

a fase de apoio do membro no galope (BURN et al., 2006). Em relação à incidência de 

lesões musculoesqueléticas no primeiro ano de treinamento de cavalos de corrida, 

COGGER et al. (2006) verificaram que a articulação cárpica respondeu por 5,5% das 

lesões.  

As fraturas de estresse da escápula também têm sido relatadas como causa de 

claudicação em PSC (Davidson & Martin, 2004; VALLANCE et al., 2009). Segundo 

Stover & Murray (2008) essas fraturas são responsáveis por 2% das lesões músculo-

esqueléticas. 

 

Lesões tendíneas e ligamentares 

A tendinite do tendão flexor digital superficial (TFDS) é a mais comum causa de 

lesão musculoesquelética no cavalo de corrida (OMEARA et al., 2010). A ruptura do 

TFDS pode ser explicada pela combinação do exercício induzindo mudanças 

degenerativas progressivas e a carga alta durante a corrida (OMEARA et al., 2010). A 

ruptura do tendão é a principal causa de aposentadoria de cavalos de corrida no Jockey 

Club de Hong Kong (LAM et al., 2007). Durante a extensão da articulação 

metacarpofalangeana o TFDS controla a extensão do carpo e da articulação 

metacarpofalangeana, além de prevenir a flexão da articulação interfalangeana 

proximal. A maior carga recai sobre o TFDS na primeira metade do apoio (CLAYTON, 

2004). 

Estudos epidemiológicos têm relatado como fatores de risco dessa lesão a idade 

mais avançada, o gênero masculino, corridas de maior distância, trabalho de velocidade 

frequente, maior peso do corpo na corrida, tipo de superfície da pista e carreiras mais 

longas (MOHAMMED et al., 1992; ESTBERG et al., 1998; KASASHIMA et al., 2004; 

PERKINS et al., 2005; LAM et al., 2007).  

O estiramento do TFDS é da ordem de 3% ao passo, 6-8% ao trote e 16% ao 

galope. O rompimento do TFDS de equinos pode ocorrer a partir de um estiramento de 

12 a 20%. Os cavalos de corrida podem atingir um estiramento de 10-16% durante o 
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galope, assim nestes animais o tendão trabalha em condições próximas a sua capacidade 

máxima de estiramento (MOFFAT et al., 2008). 

Afecções dorso-lombares 

Os problemas do dorso associados à coluna vertebral toracolombar são causas 

importantes de alteração no desempenho dos cavalos (STASHAK, 1994). Autores como 

Stubbs et al. (2010) e Bailey et al. (1997) verificaram que a dor nas costas é um 

problema comum do cavalo de performance, sendo que em seu estudo, Bailey et al 

(1997), através da aplicação de questionários a treinadores de PSC relataram que os 

problemas de coluna estão no topo do ranking de condições que impedem os cavalos de 

treinar ou correr.  

As afecções da coluna toracolombar podem ser divididas em: lesões congênitas 

da coluna vertebral, como escoliose ou lordose; lesões dos tecidos moles, incluindo 

distensões musculares e ligamentosas e nos discos intervertebrais; e problemas ósseos 

associados às vértebras, como espondiloses, sobreposição e fraturas dos processos 

espinhosos dorsais além de artrose (STASHAK, 1994).  

Através da revisão de 443 casos, Jeffcot et al. (1980) identificaram que a maioria 

das lesões patológicas associadas à dor toracolombar eram: lesões vertebrais 39%; 

lesões de tecidos moles 25%; lesões sacro-ilíaca 13% e lesões não relacionadas à região 

toracolombar 13%.   

A etiologia da dor nas costas não é fácil de definir visto que as lesões do dorso 

podem ser originárias de trauma direto sobre a região, selas mal ajustadas, posição 

inadequada do cavaleiro (STASHAK, 1994), problemas primários como o “kissing 

spines” - sobreposição dos processos espinhosos - relatada como a principal lesão 

vertebral por Stubbs et al. (2010), e ainda secundária às lesões em membros pélvicos, 

que alteram a andadura e a postura do cavalo (ROSS, 2003). 

Alterações degenerativas nas articulações intervertebrais da coluna toracolombar 

também são relatadas (GIRODROUX et al., 2009; COUSTY et al., 2010), assim como 

fraturas de estresse da lâmina vertebral e da pelve em PSC (HAUSSLER & STOVER, 

1998). 

Nos cavalos de corrida as lesões de tecido mole são mais comuns que as de 

vértebras (STASHAK, 1994) e nessas lesões teciduais as estruturas principalmente 

afetadas são o músculo longissimus dorsi e o ligamento supra-espinhoso na região 
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caudal a cernelha e cranial a lombar (QUIROZ-ROTHE et al., 2002; HENSON et al., 

2007). 

 

Lesões musculares 

As lesões musculares, miosite (rabdomiólise ou “tying-up” síndrome), aparecem 

após grandes esforços musculares, como as corridas, que necessitam de partidas rápidas 

(STASHAK, 1994). As manifestações clínicas podem ser agudas, envolvendo 

claudicação severa de ambos os membros pélvicos e contração de toda a musculatura do 

quarto posterior; ou moderadas, quando envolvem claudicação de apenas um dos 

membros pélvicos (DYSON, 2003). Estudos investigando especificamente a ocorrência 

de rabdomiólise, realizados nos EUA (MACLEAY et al., 1999) e Reino Unido 

(MCGOWAN et al., 2002), identificaram o gênero feminino, a faixa etária de 2 anos de 

idade, o temperamento nervoso ou excitado, a existência de um recente período de 

descanso e a existência prévia de claudicação como fatores de risco significativos em 

cavalos puro-sangue de corrida. 

Uma incidência de miosite de 5% foi encontrada por Wilsher et al. (2006), em 

cavalos de corrida de 2 e 3 anos durante o treinamento. Percentual semelhante de lesões 

de rabdomiólise foi encontrado por McGowan et al. (2002) verificando 6,7% de 

incidência ou 85 cavalos de uma população de 1276. 

 

Doença Metacárpica Dorsal 

A doença metacarpiana dorsal (DMD) ou “dor de canela” é amplamente 

reconhecida e está associada a cavalos jovens saudáveis em início de treinamento 

(NUNAMAKER, 2002). É uma síndrome multifatorial amplamente estudada 

envolvendo fatores de risco como a velocidade do treinamento, distância percorrida no 

treino, tempo de treinamento, tipo e condição da pista e idade do animal. 

A descrição clássica dessa patologia é a existência de uma hemorragia 

subperiosteal e micro-fraturas com formação de calo ósseo secundário, causada pela 

concussão e trauma externo devido ao exercício de alta velocidade sobre o osso MCIII 

(NORWOOD, 1978). 

Segundo Bertone (2002) a DMD é classificada em três tipos, sendo do tipo 

aguda as que ocorrem em cavalos em início de treinamento, entre dezoito e trinta e seis 
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meses, e, ocasionalmente, nas demais idades que não tenham iniciado o treinamento aos 

dois anos. Tem inicio agudo com sinais de dor intensa à pressão. Radiografias nessa 

fase não apresentam alterações ósseas; mesmo assim, às vezes são encontradas fraturas, 

como também áreas mínimas de osteólise cortical superficial. As lesões do tipo 

subaguda ou crônica ocorrem em cavalos de vinte e seis a quarenta e dois meses. 

Observa-se apenas grau discreto de irregularidade no andamento, resultante de um tipo 

agudo não responsivo a terapia ou que passou despercebido. Pela palpação a reação de 

dor é variável sendo mais nítida após o exercício. O aumento de volume principalmente 

na face dorso medial é evidente, e a imagem radiográfica é de um calo subperiosteal. 

Por fim, as do terceiro tipo resultam de fratura na face dorsal ou dorsolateral do córtex e 

são normalmente observadas em cavalos mais velhos, entre três e cinco anos. A 

presença de dor é evidente após exercício forte.  

A real incidência da lesão pode variar geograficamente com relatos que vão de 

30 a 70%. Alguns levantamentos estimando a frequência das lesões mostraram 

diferenças entre as regiões estudadas: no Reino Unido incidência de 10% (JEFFCOTT 

et al., 1982; ROSSDALE et al., 1985) e 23,6% (VERHEYEN et al., 2005); nos EUA 

incidência de 70% (NORWOOD, 1978) e 25% (BOSTON & NUNAMAKER, 2000); 

na Austrália um estudo de grupo encontrou 42% de incidência de “dor de canela” em 

um grupo de cavalos de dois anos de idade; e no sul do Brasil 45% de incidência de 

animais com os sinais clínicos (Oliveira et al., 2006). 

Sabe-se que cavalos exercitados em pistas mais duras têm maior tendência de 

desenvolver a DMD do que animais treinando em pistas leves (MOYER et al., 1991; 

NUNAMAKER, 2002) devido ao maior impacto do casco sob o solo. O risco de DMD 

diminui com o acúmulo de distância de exercícios de alta velocidade pelo ajuste das 

propriedades materiais e estruturais do MCIII. Contudo o aumento da distância de 

exercícios em períodos curtos de até um mês aumentam o risco de DMD, 

provavelmente pelo acúmulo de micro lesões em associação ao remodelamento ósseo 

(VERHEYEN et al., 2005). Embora a DMD geralmente seja bilateral, é comum que o 

membro torácico esquerdo manifeste mais sensibilidade ou manifeste os sintomas com 

alguma antecedência em relação ao membro direito (MOHAMMED et al., 1992). Isto 

pode ocorrer devido ao sentido anti-horário em que os cavalos são exercitados nas pistas 

de alguns hipódromos. 
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3.6. Fatores de Risco Relacionados às Lesões Musculoesqueléticas 

Fatores que predispõem os cavalos a falhar durante a corrida podem ser 

intrínsecos (relacionados ao cavalo) ou extrínsecos (relacionado ao ambiente, incluindo 

fatores de manejo). Fatores intrínsecos incluem idade, sexo, conformação e lesões pré-

existentes. Fatores extrínsecos incluem o ambiente, fatores nutricionais, distância da 

corrida, tipo de pista, frequência de provas e treinamento (MOHAMMED et al., 1991). 

Os fatores relacionados ao cavalo incluem a conformação (AXELSSON et al., 2001), 

filiação (GAUSTAD et al., 1995), idade (ROBINSON et al., 1988; WILLIAMS et al., 

2001), lesão anterior (COHEN et al., 1999; HILL et al., 2001) e sexo (ESTBERG et al., 

1996b; CARRIER et al., 1998; HERNANDEZ et al., 2001).  

Fatores de risco específicos quanto à idade e o sexo também têm sido 

identificados, com os machos sendo duas vezes mais propícios a sofrer uma lesão 

musculoesquelética fatal que as fêmeas e os cavalos de quatro anos ou mais sofrerem 

maior risco que os cavalos de três anos (ESTBERG et al., 1996).  

Avaliando problemas clínicos e fatalidades em cavalos de corrida ingleses 

Williams et al. (2001), concluíram que o risco de lesões por largada aumenta 

significativamente com a idade e que as superfícies mais pesadas estão associadas com 

o aumento do risco de lesões fatais. 

 

 

3.6.1 Fatores intrínsecos 

 

3.6.1.1. Idade 

Para padronização, segundo normas internacionais, o ano hípico da maioria dos 

países do hemisfério Sul (com exceção da Austrália) inicia em primeiro de julho e 

termina em 31 de junho do ano seguinte. Todos os animais nascidos no segundo 

semestre (primeiro de julho a 31 de dezembro) completam um ano de idade em primeiro 

de julho do ano seguinte (MATTOS, 1989). Dessa forma os anos turfísticos são 

formados pelo segundo semestre de um ano junto com o primeiro semestre do ano 

seguinte (BRITO, 2001).  

Os cavalos de corrida de dois anos são o principal foco na indústria do turfe na 

Austrália, o que ocorre também em menor grau no Brasil e EUA, devido à oportunidade 
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que oferece aos criadores e proprietários de mais rapidamente gerar retorno do 

investimento requerido para criar ou comprar cavalos e prepará-los para a corrida 

(KNIGHT & THOMPSON, 2011). Porém esse início precoce do exercício atlético é 

polêmico (EVANS, 2001) considerando que os cavalos de dois anos têm um esqueleto 

menos maduro que os cavalos mais velhos (NUNAMAKER et al., 1989), visto que as 

fises dos óssos longos ainda não se encontram fechadas. 

Alguns estudos descritivos relacionados às lesões de treinamento têm encontrado 

diferenças entre as lesões em diferentes grupos etários, sendo que as maiores taxas de 

lesão estariam nos grupos de dois anos de idade (PERKINS et al., 2004). 

A doença metacarpiana dorsal é um exemplo de um problema bastante comum 

em PSC jovens (VERHEYEN et al., 2005) normalmente ocorrendo no primeiro ano de 

treinamento e afetando 70 a 80% dos cavalos (STOVER, 1992).  

Em relação às fraturas de estresse, as fraturas de tíbia ocorrem com maior 

frequência em cavalos de dois anos, enquanto que as fraturas de úmero ocorrem mais 

comumente em cavalos de três anos (O’SULLIVAN & LUMSDEN, 2003). 

Quanto ao risco de lesão catastrófica Wilson et al. (1996) observaram que 

cavalos de dois anos de idade têm menor risco de lesões fatais do sistema 

musculoesquelético e também menor risco de lesão em tecidos moles, fratura de carpo e 

fraturas de ossos longos que cavalos mais velhos.  

Porém a idade não é um fator que possa ser avaliado isoladamente visto que ela 

está relacionada à fase da carreira do animal, ou seja, a fase de treinamento, a distância 

percorrida em treinos e corridas e o número de páreos corridos.  

Com relação à idade no início do treinamento Jackson et al. (2005) relataram 

que cavalos iniciados até 21 meses de idade têm menor risco de desenvolver a doença 

metacarpiana dorsal.  Além disso, o risco de lesão fatal após o período de exercício 

intenso é o mesmo para os cavalos de três anos que iniciam com dois anos e para os 

cavalos de três anos que iniciam com três anos de idade (ESTBERG et al., 1998). O que 

está de acordo com estudos que encontraram que o risco de sofrer LME de cavalos de 

dois anos de idade que começam a treinar no início da temporada não é maior dos que 

iniciam seu treinamento no final da temporada (WILSON et al., 1996). Também já foi 

observado que cavalos que iniciam mais jovens na corrida têm menor propensão a 

morrer durante a corrida e que cavalos que iniciam mais tardiamente e particularmente 

em provas mais longas são significativamente mais propensos a morrer (WOOD et al., 

2000). 
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3.6.1.2. Sexo 

Estudos investigando a associação entre sexo e risco de lesões 

musculoesqueléticas têm produzido resultados conflitantes. Mohammed et al. (1991), 

Peloso et al. (1994), Bailey et al. (1998), Cohen (1999) e Hill et al. (2001) não 

encontraram diferenças significativas entre o sexo dos animais que sofreram lesões em 

seus respectivos estudos. Na avaliação epidemiológica de lesões articulares de carpo, 

metacarpo e metatarso o gênero não afetou significativamente nenhuma das lesões das 

articulações avaliadas (DYSON et al., 2008; REED et al., 2012).  

Em contrapartida, Estberg et al. (1998) e Hernandez et al. (2001) relatam que 

machos têm maior risco de sofrer lesão catastrófica. Já em relação às lesões tendíneas, 

LAM et al. (2007) encontraram maior proporção de garanhões com esse tipo de lesão 

(18,5%) do que machos castrados (13,4%) e fêmeas (11.1%). 

Análises feitas por Wilson & Robinson (1996) e Perkins et al. (2005) relataram 

que machos tiveram 4,6 e 2,57 vezes, respectivamente, maior propensão que fêmeas a 

ter lesões no aparato suspensor do boleto e 0,2 e 1,74 vezes, menor risco de lesão no 

TFDS do que fêmeas. 

 Enquanto Wilsher et al. (2006) observaram que o sexo exerceu influência na 

frequência de alguns problemas musculoesqueléticos. Esses autores verificaram que em 

cavalos de dois anos os machos sofreram significativamente mais lesões de doença 

metacarpiana dorsal que as fêmeas e significativamente menos episódios de Miosite e 

de fraturas. Já em cavalos de três anos além da doença metacarpiana dorsal ser mais 

frequente nos machos, também foram mais frequentes nesse gênero os problemas 

articulares e as fraturas, enquanto que os episódios de Miosite continuaram sendo 

significativamente mais incidentes nas fêmeas. Alguns estudos sugerem que as fêmeas 

têm mais propensão que os machos a apresentar a rabdomiólise (MACLEAY et al., 

1999; MCGOWAN et al., 2002). 

 

3.6.1.3. Conformação 

Poucos estudos têm analisado a correlação entre LME e a conformação nos 

cavalos de corrida, mesmo este sendo um fator essencial para o sucesso atlético do 

equino em qualquer modalidade esportiva.   
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Cavalos com conformação inadequada necessitam de maior esforço na 

realização de sua movimentação natural, sobrecarregando regiões específicas do sistema 

locomotor. Além disso, nos cavalos de corrida durante o exercício intenso, é 

característica a sobrecarga sobre o aparelho suspensor do boleto e os tendões flexores 

devido à hiperextensão do carpo e extensão da articulação metacarpofalangeana durante 

a fase de apoio do membro. Já foi demonstrado que cavalos com carpos mais retos têm 

maior probabilidade de lesões como DMD, epifisite, fratura, além de lesões na 

articulação metacarpofalangeana (MCILWRAITH et al., 2003), e que pequenas 

alterações no ângulo do carpo podem predispor a efusão sinovial e a fratura dessa 

articulação. Sugere-se inclusive, que um aumento no ângulo do carpo (carpus valgus) 

possa ser um mecanismo protetor diminuindo as chances de efusão sinovial 

(ANDERSON et al., 2004). A relação entre quartelas e ombros mais longos, 

conformação do casco e fratura de carpo é citada por Barr (1994). 

Portanto, na avaliação da conformação de um cavalo não é possível avaliar 

apenas uma região anatômica, pois alterações persistentes, ocorridas em qualquer região 

do corpo do animal levarão a adaptação e alteração de todo o sistema 

musculoesquelético. Isso está fortemente relacionado à importância do ferrageamento 

adequado com atenção especial à angulação do casco. Anormalidades no casco, 

especialmente o desbalanço podem predispor ao desenvolvimento de dor associada à 

articulação interfalangeana distal (DYSON et al., 1998). Além disso, o ângulo do casco 

tem efeito direto no TFDP e ramos extensores do ligamento suspensor (STEVENS et 

al., 1999), diminuindo de 55 a 78% a tensão no TFDP quando o ângulo do casco 

aumenta. Por essa razão, mudanças no casqueamento e ferrageamento podem ser usadas 

para modificar o risco de LME. (KANE et al., 1998).  

 

3.6.1.4. Lesão pré-existente 

 

Os cavalos PSC com histórico de lesão anterior têm risco aumentado de 

recorrência dessa lesão e de ocorrência de lesões musculoesqueléticas mais severas, 

inclusive lesões que levam o animal ao final da vida atlética (HILL, 2001). Estima-se 

que 11 % dos animais lesionados têm algum tipo de histórico de lesões anteriores 

(MUNDY, 1997). Lesões persistentemente subclinicas, que alteram levemente a 

andadura do cavalo, mas permitem que ele continue na vida esportiva, através do uso de 
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analgésicos e anti-inflamatórios (de uso permitido, quando declarado, no JCRGS) 

podem acabar desenvolvendo lesões mais severas por sobrecarga de outras regiões 

anatômicas. Lesões subclinicas do aparelho suspensor da articulação 

metacarpofalangeana podem resultar no desenvolvimento de lesão musculoesquelética 

(27%), lesão severa do aparelho suspensor (10%) ou fratura condilar de MCIII (7%) 

(HILL et al., 2001). 

Inspeções veterinárias realizadas antes das corridas conseguiram identificar 

animais com risco de lesão durante a corrida, conforme COHEN et al., (1997) que 

relataram anormalidades do TFDS no exame prévio à corrida em 54% dos cavalos que 

sofreram lesão na corrida e anormalidades do aparelho suspensor do boleto em 29% dos 

cavalos que sofreram a lesão posterior. Além disso, em 64% dos cavalos que sofreram 

lesão do aparelho suspensor durante a corrida foi detectada alguma anormalidade da 

articulação metacarpofalangeana no exame de inspeção. As fraturas catastróficas de 

escápula, úmero, tíbia e pelve, fundamentalmente ocorrem em locais de fraturas de 

estresse pré-existentes (STOVER, 1992; JOHNSON, 1994).  

  

 

3.6.2 Fatores extrínsecos 

 

3.6.2.1 Treinamento do Cavalo de Corrida 

O objetivo do treinamento no cavalo de corrida é prevenir o aparecimento de 

fadiga e aumentar a força muscular através de indução de adaptações benéficas 

cardiovasculares e musculares, limitando o risco de lesões (BRONSART et al., 2009). 

O sistema musculoesquelético tem enorme capacidade de adaptação ao exercício 

intenso, mas quando as demandas excedem a capacidade adaptativa ocorrem às lesões 

(STOVER et al., 1988; YOUNG et al., 1991). 

No treinamento clássico de um cavalo de corrida devem ser respeitadas três 

fases: treino de enduro, treino aeróbico/anaeróbico e treino anaeróbico (EVANS, 1994). 

Por essa razão, no início do treinamento os cavalos são montados em baixa velocidade 

por distâncias que aumentam gradativamente, assim que o cavalo se torna apto às 

sessões de treinamento essas se tornam mais intensas tanto com o aumento da 

velocidade quanto com o aumento da distância (PERKINS, 2005), até serem treinados 

nas velocidades de corrida. Os treinos em velocidade de corrida são chamados de 
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treinos de velocidade e sua frequência varia conforme o treinador, podendo ser 

realizados mensalmente, quinzenalmente e em alguns casos semanalmente e servem 

para apurar o desempenho e verificar o preparo do cavalo para a corrida (HARKINS et 

al., 1992). Destaca-se que o excesso do exercício de velocidade realizado muito 

próximo da capacidade atlética máxima do animal, aumenta o risco de LME 

(ESTBERG et al., 1998). Nos EUA Estberg et al. (1995) em um estudo controlado 

observou que cavalos de corrida de dois anos têm aumento do risco de LME fatal 

quando, num período de dois meses, acumulam mais de 3400m entre corridas e treinos 

oficiais. Rápidos e prolongados aumentos na intensidade do treino, comumente 

encontrado em PSC resulta em um acúmulo de micro-lesões. A fase de reabsorção pode 

exceder a capacidade de remodelamento e deixar o osso fraco (CARRIER et al., 1998; 

NUNAMAKER et al., 1990) e susceptível a fraturas completas ou fragmentação mesmo 

em um trabalho com carga fisiológica normal (STOVER, 2003). 

Porém, analisando programas de treinamento 30 dias antecedentes a corrida, 

Verheyen et al. (2009) observaram que a probabilidade de um cavalo vencer a corrida 

aumenta proporcionalmente ao aumento da distância do exercício de alta velocidade 

durante o treinamento e que a quantidade de exercício de alta velocidade está associada 

à quantidade de prêmios ganhos. Pode-se concluir assim que o treinamento adapta o 

osso ao treinamento e o treinamento que simula corrida adapta o osso a corrida 

(NUNAMAKER, 2002). Além disso, também se sugere a existência de um efeito 

protetor do acúmulo do exercício de alta velocidade em relação às lesões esqueléticas 

(VERHEYEN et al., 2006a).  

Uma diferença significativa tem sido relatada em relação aos métodos e padrões 

de treinamento dos cavalos de corrida (KOBLUK et al., 1990), levando a diferenças na 

incidência e distribuição de lesões de cavalos de treinadores diferentes (WILSON et al., 

1997).  

No Jockey Club do Rio Grande do Sul o programa de treinamento envolve 

basicamente trote e galope por um período aproximado de 40 minutos, como base dos 

exercícios, com alguma variação conforme o treinador. Os treinos de velocidade variam, 

entre treinadores, quanto à intensidade dos exercícios e galopes. Em geral é realizado 

um aquecimento ao trote forçado na distância de 700m a 1000m e posteriormente inicia-

se o trabalho de resistência no qual o potro galopa 2200m a 2400m. Sete dias antes da 

corrida frequentemente o treinamento é realizado na distância do páreo, um apronto na 

antevéspera e galopes nos outros dias (OLIVEIRA et al., 2006). 
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Cavalos em treinamento de corrida são particularmente suscetíveis a lesões, pois 

os ossos são constantemente sujeitos a trabalhos intensos e repetitivos. Por essa razão as 

fraturas de estresse ou fadiga são tão comuns em PSC (DAVIDSON, 2007). 

 

3.6.2.2. Pista de corrida  

 

Fatores de risco de lesões musculoesqueléticas relacionados à pista incluem o 

formato da pista (HILL et al., 1986; CLANTON et al., 1991; OIKAWA et al., 1994; 

PELOSO et al., 1994; WILSON et al., 1996), pista irregular e transição de curvas 

inadequadas (EVANS & WALSH, 1997), o tipo de pista (MOHAMMED et al., 1991, 

1992; MUNDY, 1997; WILLIAMS et al., 2001) e as condições da pista (BAILEY et al., 

1998).  

Cavalos treinados sobre superfícies mais duras (pistas leves) recebem estímulo 

para apresentarem remodelação óssea mais rápida que animais exercitados sobre 

superfícies mais macias (NUNAMAKER et al., 1989), mas também são responsáveis, 

mesmo durante a fase de treinamento, por uma maior incidência de doença metacárpica 

dorsal (MOHAMMED et al., 1992).  

As pistas pesadas, por sua vez, apresentam uma camada de areia bem mais 

espessa, resultando na penetração total do casco na pista exigindo maior esforço. Isso 

leva a tempos maiores e velocidades médias inferiores às cronometradas em pistas leves 

(MOYER et al., 1991).  

Em um estudo epidemiológico, Henley et al. (2006) relataram a dureza da 

superfície da pista e a idade do cavalo na corrida como fatores de risco para lesão fatal. 

Assim como WILIAMS et al. (2001) que concluíram que as superfícies mais pesadas 

estão relacionadas com maior risco de lesões fatais. 

A maioria das lesões ocorre na saída da curva quando os membros são sujeitos 

ao maior estresse (UEDA, 1992). Diversos estudos relatam um grupo de lesões severas 

e acidentes durante a corrida próximo à curva final (CLANTON et al., 1991; OIKAWA 

et al., 1994; PELOSO et al., 1994; WILSON et al., 1996). Diminuindo a velocidade em 

que o cavalo entra na curva ou aumentando o raio da curva a força centrifuga é reduzida 

e pode diminuir o risco de LME (FREDRICSON et al., 1975). Esse fato é confirmado 

pela reconstrução de uma pista no Japão, onde a terceira e a quarta curvas do percurso 
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foram alargadas e uma inclinação foi adicionada a reta entre as duas curvas (OIKAWA 

et al., 1994) o que reduziu significativamente as LME naquela pista. 

As fraturas catastróficas de falange proximal foram o principal diagnóstico de 

lesão musculoesquelética em pistas de grama (PARKIN et al., 2004). Já cavalos 

treinados em pista de areia tiveram maior incidência de fraturas de sesamóides 

proximais (MOHAMMED et al.. 1991; PELOSO et al., 1994). O grande número de 

lesões de sesamóides em pista de areia pode ser explicado pela influência na tensão do 

TFDS durante a fase de apoio da passada no trote de alta velocidade (CREVIER-

DENOIX et al., 2009).   

As pistas dos centros de treinamento ou hipódromos onde são realizadas provas 

turfísticas são compostas por areia ou grama e estas apresentam características diversas. 

As características da pista podem determinar condições mais favoráveis para o 

desenvolvimento de lesões específicas (COHEN et al., 2000). 

A pista de areia pode ser seca e leve, seca e dura, seca e pesada, pista molhada e 

pista encharcada. A pista de grama pode ser dura ou macia. Pistas leves têm como 

característica uma menor espessura de areia, o que leva a menor penetração do casco na 

camada de areia da pista, resultando em menor esforço e maior impacto nas passadas. 

Nestas pistas a velocidade média tende a ser mais alta e o tempo cronometrado menor 

(OLIVEIRA et. al.,2006). 

No Jockey Club do Rio Grande do Sul existem duas pistas, uma de grama e uma 

de areia, mas apenas a pista de areia é usada para os treinamentos e, em relação às 

condições da pista de areia, ela pode estar mais pesada ou mais leve conforme o regime 

de chuvas. 

No Brasil as condições da pista (Tabela 5) são verificadas através do 

penetrômetro e do pluviômetro. O penetrômetro consiste de uma haste com peso de 1 kg 

que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa 

haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para 

se obter o índice do penetrômetro é dada através de três quedas do peso de 1 kg sobre a 

haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos 

para se obter o resultado. O pluviômetro serve para medir o volume de água da chuva 

para decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na 

transferência dos páreos de grama para a areia nos dias de corridas (CNC, 1996). 
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Tabela 5 – Condições oficiais da pista de corrida através de análise do penetrômetro (em 

      milímetros – mm), segundo legislação estabelecida pelo Jockey Club         

Brasileiro.  

Condição da Pista Índice do penetrômetro (mm) 

Leve 0 a 3,4 

Macia 3,5 a 4,4 

Pesada acima de 4,5 

Pista encharcada lâmina de 3mm na pista 

Fonte: Jockey Club Brasileiro 

 

3.6.2.3. Estação do ano 

Recentemente alguns estudos têm relacionado a frequência das lesões 

musculoesqueléticas com as estações do ano (MOHAMMED et al., 1991; PERKINS et 

al., 2004). É provável que haja alguma influência visto que fatores como o regime de 

chuvas, a temperatura e o percentual de umidade do ar interferem tanto nas condições 

da pista de corridas quanto no conforto térmico dos animais. 

Na Nova Zelândia, Perkins et al. (2004) observaram um menor risco de lesão 

musculoesquelética nos meses de inverno em relação a todas as outras estações e a 

estação que registrou maior número de lesões foi o verão. A maior incidência de lesões 

nessa estação do ano também foi observada por Mohammed et al. (1991). Enquanto nos 

Estados Unidos, Wilson et al. (1996) verificaram um maior número de lesões no outono 

e Harris (1991) verificou maior frequência de casos de rabdomiólise nos meses de 

inverno. Outros autores como Clanton et al. (1991) não verificaram efeito da estação do 

ano sobre a incidência das lesões musculoesqueléticas. 

Porém é importante destacar que dependendo da localização geográfica em que 

o estudo é realizado há maior ou menor amplitude térmica durante o ano, bem como o 

regime de chuvas pode ser constante, ou apresentar períodos de maior ou menor índice 

pluviométrico. 

 

3.6.2.4. Ferrageamento 

A conformação do casco (MARKS, 2000) e o ângulo do casco (CLAYTON, 

1990) têm importante impacto na solidez do membro como influência aos tendões 

flexores, a cinemática da passada e especialmente a “saída” do casco do solo. 
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O uso das agarradeiras é controverso, pois pode haver uma interferência na 

angulação do casco levando a lesões envolvendo o aparelho suspensor e fraturas 

condilares do osso terceiro metacarpiano (KANE et al., 1996). Em contrapartida o uso 

de ferradura que acompanha o formato do casco do animal pode diminuir o risco de 

lesões. Em 1998 Kane et al. concluíram que, quando se diminui a diferença entre os 

ângulos da pinça e do talão, se diminui o risco de lesões do aparelho suspensor em 

cavalos de corrida. Estes estudos levaram a intervenção da comissão de corridas em 

alguns hipódromos proibindo alguns tipos de ferrageamento em cavalos (KOBLUK, 

2004). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Tipo de Estudo Realizado 

Estudo epidemiológico descritivo e analítico das alterações clínicas que 

acometem cavalos de corrida em atividade turfística no Rio Grande do Sul e a existência 

da influência de fatores - idade, gênero e estação do ano - sobre a frequência dessas 

lesões. 

 

4.2. Grupo de Estudo 

Foram utilizados dados de um universo de 40055 cavalos PSC em atividade 

turfística, entre dois e dez anos, que foram inscritos para participarem de provas de 

corrida no Jockey Club do Rio Grande do Sul, no período de junho de 1999 a junho de 

2009 (excetuando-se o ano de 2007) bem como outros dados da Comissão de Corridas 

do Jockey Club do Rio Grande do Sul relativos aos páreos corridos no mesmo período. 

Um total de 1940 registros de eventos clínicos que não permitiram que os cavalos 

participassem das corridas (forfait veterinário) foi analisado. Os dados de registro 

relativos à saúde dos cavalos que fazem o forfait veterinário são registrados por médico 

veterinário responsável da Comissão de Corridas, em sistema não informatizado, no 

Serviço de Veterinária da Comissão de Corridas. Em cada registro de forfait veterinário 

há a identificação do animal, o páreo para o qual este estava inscrito e o motivo do 

forfait, sendo identificado o sistema acometido e o tipo de lesão.  

Esses dados encontram-se catalogados em forma de arquivo, em sistema não 

informatizado, na sede da Comissão de Corridas do Jockey Club do Rio Grande do Sul. 

 

4.3. Local de execução 

O presente trabalho foi desenvolvido nas dependências da Faculdade de 

Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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4.4. Coleta de dados 

4.4.1. Roteiros padronizados 

Foram elaborados dois roteiros padronizados para a coleta de dados do 

levantamento realizado. 

Os dados foram coletados a partir dos registros do Serviço de Veterinária da 

Comissão de Corridas do Jockey Club do Rio Grande do Sul e adicionados a um banco 

de dados digital. Registros de animais cujos dados não preenchiam todos os campos 

necessários foram automaticamente excluídos. 

4.5. Primeira coleta de dados 

Nesse levantamento foram verificados os registros relativos à saúde dos cavalos 

que foram submetidos ao forfait veterinário entre junho de 1999 e julho de 2009 (exceto 

do ano de 2007). Nos registros de “forfait” ou retirada veterinária constam a 

identificação do animal, o páreo e a data do páreo para o qual este cavalo estava inscrito 

e o motivo do “forfait” ou retirada veterinária. 

Para análise dos dados os registros das lesões do sistema musculoesquelético 

foram classificados em: membros torácicos; membros pélvicos; lesões dorso-lombares e 

lesões musculares da região da garupa.  

Nos membros torácicos a divisão anatômica adotada foi: casco (todas as 

estruturas contidas no casco), quartela (falanges proximal e média e articulação 

interfalangeana proximal), articulação metacarpofalangeana, metacarpo (terceiro, 

segundo e quarto metacarpianos), doença metacarpiana dorsal (DMD), tendão flexor 

digital superficial, tendão flexor digital profundo e ligamento suspensor do boleto 

(TFDS/TFDP/LSB), carpo, região do rádio-ulna (rádio, ulna e art. úmero-rádio-ulnar), 

região escápulo-umeral (úmero, escápula e art. escápulo-umeral), lesões não 

identificadas (NI) e lesões que afetaram mais de uma região dos membros torácicos 

(MIS). 

 Nos membros pélvicos as estruturas foram classificadas em: casco (todas as 

estruturas contidas no casco), quartela (falanges proximal e média e articulação 

interfalangeana proximal), articulação metatarsofalangeana, metatarso (metatarsianos 

principal e acessórios), tendão flexor digital superficial, tendão flexor digital profundo e 

ligamento suspensor do boleto (TFDS/TFDP/LSB), tarso, e região da tíbia, fíbula fêmur 
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e articulação Femoro-tíbio-patelar, lesões não identificadas (NI) e lesões que afetaram 

mais de uma porção dos membros pélvicos (MIS).  

As lesões dorso-lombares e musculares fizeram referência às lesões ósseas e 

musculares da região da coluna, e às lesões musculares da garupa (músculos do quadril 

e da coxa – músculos glúteos, músculos tendíneos, músculos mediais e músculos 

craniais) e registros de miosite.  

 

4.6. Segunda coleta de dados 

Nesse levantamento foram coletados dados referentes aos animais que tiveram 

registro de forfait veterinário no Jockey Club do Rio Grande do Sul, no período de 

junho de 1999 e julho de 2009 (exceto 2007), através do sistema de busca on-line do 

Stud Book Brasileiro. 

De cada animal foram coletados dados relativos ao sexo, data de nascimento e 

idade e também foi verificada a época e a estação do ano em que ocorreu o registro do 

forfait veterinário. 

Em relação à idade os cavalos foram categorizados em quatro faixas etárias: 

cavalos de dois anos, cavalos de três anos, cavalos de quatro anos e cavalos de cinco 

anos ou mais.  E, em relação ao gênero, os cavalos foram classificados em fêmeas ou 

machos.  

Já os dados relativos à estação do ano foram categorizados da seguinte maneira: 

inverno: relativo ao período compreendido entre 21 de junho a 22 de setembro; outono: 

relativo ao período compreendido entre 21 de março e 20 de junho; primavera: relativa 

ao período compreendido entre 23 de setembro e 21 de dezembro; e, verão: relativo ao 

período compreendido entre 22 de dezembro e 20 de março (INPE, 2012). 

 

4.3. Análise Estatística 

Foi realizada análise de frequência não paramétrica através do teste qui-

quadrado, para comparação de proporções de diferentes problemas clínicos, seguido de 

uma análise de correspondência múltipla, para avaliação de tendência de ocorrência de 

lesões por categoria avaliada. 

Todos os dados foram processados utilizando-se a versão 9.2 do software 

estatístico SAS e adotando o nível de significância de 95% (p<0,05).  
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5. RESULTADOS 

 

Foram analisados 1940 registros de forfait veterinário de cavalos PSC inscritos 

em corridas e a distribuição da frequência de eventos clínicos que levaram os animais a 

não largarem está demonstrada na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Distribuição das causas gerais de forfait veterinário de cavalos Puro Sangue       

      de Corrida no Jockey Club do Rio Grande de Sul. 

Causas gerais Número de ocorrências % 

Alterações musculoesqueléticas 1338 68,97 

Afecções respiratórias 221 11,39 

Outros 173 8,92 

Hipertermia 105 5,41 

Afecções parasitárias 51 2,63 

Alterações do sistema digestório 32 1,65 

Acidentes 20 1,03 

Total 1940 100 

P   <0,0001 

 

A maior incidência de eventos clínicos que levaram ao forfait veterinário esteve 

relacionada às alterações musculoesqueléticas (68,97%), enquanto as afecções do 

sistema respiratório impediram 11,39% dos cavalos inscritos em algum páreo a 

participar da corrida. Já a elevação da temperatura corporal acima dos padrões 

fisiológicos, previamente a corrida, – hipertermia – foi responsável por 5,41% dos 

registros. Afecções do sistema digestório (1,65%) e acidentes (1,03%) ocorridos durante 

os treinamentos ou até mesmo durante o manejo dos animais, também estiveram entre 

as causas gerais registradas de forfait veterinário, mas com menores números de 

ocorrências. Outras causas clínicas diversas resultaram em 8,92% dos forfaits 

veterinários.  

 

5.1. Distribuição das Alterações Musculoesqueléticas 

A distribuição das alterações musculoesqueléticas por região do sistema 

locomotor em membros torácicos: direito, esquerdo e bilateral; membros pélvicos: 

direito, esquerdo e bilateral; e lesões musculares e de coluna está representada na Tabela 

7.  
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Tabela 7 – Distribuição, por porção do sistema musculoesquelético, das causas de        

forfait veterinário de cavalos Puro Sangue de Corrida no Jockey Club do Rio      Grande 

de Sul. 

Local da lesão Número de ocorrências % 

Membro torácico direito 466 34,83
a 

Membro torácico esquerdo 443 33,11
a 

Membros torácicos - alteração bilateral 151 11,35
b 

Membro pélvico direito 77 5,75
bc 

Membro pélvico esquerdo 97 7,25
bc 

Membros pélvicos - alteração bilateral 23 1,72
c 

Muscular e dorso-lombar 81 6,05
bc 

Total 1338 100 

P   <0,0001 

Letras diferentes sobrescritas na mesma coluna indicam diferença significativa pelo teste qui-quadrado 

(p<0,05). 

 

 

As alterações de membros torácicos somadas corresponderam a 79,23% do total 

de alterações musculoesqueléticas, sendo que as alterações de membros torácicos direito 

e esquerdo, quando comparadas, não diferiram estatisticamente (p>0,05). Enquanto que 

a soma das alterações referentes aos membros pélvicos responderam por 14,72% do 

total de alterações, também não mostrando diferença estatística entre os membros 

contralaterais, as alterações musculares e de coluna, por sua vez, respondem por 6,05% 

do total de alterações musculoesqueléticas. 

As alterações bilaterais de membros torácicos (11,29%) tiveram menor 

incidência em relação às alterações unilaterais de membros torácicos direito (34,83%) e 

esquerdo (33,11%) e não diferiram estatisticamente das alterações unilaterais de 

membros pélvicos direito (5,75%) e esquerdo (7,25%) e das alterações musculares e de 

coluna (6,05%). Já as alterações bilaterais de membros pélvicos (1,72%) tiveram menor 

incidência que as demais alterações, podendo ser consideradas eventos clínicos raros na 

causa de forfait veterinário de cavalos de corrida em atividade turfística no Rio Grande 

do Sul. 

Destaca-se que as alterações do carpo foram significativamente (p=0,023) mais 

incidentes sobre o membro torácico direito (57,66%) em relação a seu contralateral, 

esquerdo (42,34%). Comportamento apresentado também pelas alterações não 

identificadas (NI) que foram significativamente (p=0,004) mais frequentes no membro 

torácico direito em relação a seu contralateral. 
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A localização anatômica das alterações musculoesqueléticas foi identificada na 

Tabela 8. 

 

 

Tabela 8 – Distribuição da frequência das alterações musculoesqueléticas por           

localização anatômica que levaram cavalos PSC a forfait veterinário no        Jockey 

Club do Rio Grande do Sul. 

Local de alteração Número de ocorrências % 

Membro Torácico 

  Casco 112 8,37
c 

Quartela 8 0,60
d 

Metacarpofalangeana 428 31,99
a 

Metacarpo 28 2,09
d 

DMD 71 5,31
cd 

TFDS/TFDP/LSB 102 7,62
c 

Carpo 240 17,94
b 

Rádio-ulna 5 0,37
d 

Escápulo-umeral 34 2,54
cd 

MIS 5 0,38
d 

NI 22 1,73
d 

Membro Pélvico 

  Casco 27 2,02
d 

Quartela 8 0,60
d 

Metatarsofalangeana 63 4,71
cd 

Metatarso 10 0,75
d 

TFDS/TFDP/LSB 3 0,22
d 

Tarso 58 4,33
cd 

Femoro-tíbio-patelar 10 0,75
d 

MIS 5 0,38
d 

NI 17 1,20
d 

Muscular e dorso-lombar 

  Dorso-lombar 23 1,72
d 

Garupa 43 3,21
cd 

Miosite 16 1,20
d 

Total 1338 100 

P   <0,0001 

Letras diferentes sobrescritas na mesma coluna indicam diferença significativa pelo teste qui-quadrado 

(p<0,05). 

*DMD: doença metacárpica dorsal. TFDS/TFDP/LSB: Tendão flexor digital superficial, tendão flexor 

digital profundo e ligamento suspensor do boleto. MIS: misto, quando mais de um local da mesma porção 

do sistema musculoesquelético é afetado. NI: lesão não identificada. 

 

Do total de 1338 alterações musculoesqueléticas, a maior frequência de 

alterações (p<0,05), foi verificada na articulação metacarpofalangeana (31,99%), 
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seguida pelas afecções do carpo (17,94%), do casco dos membros torácicos (8,37%) dos 

tendões flexores e ligamentos suspensor do boleto dos membros torácicos (7,62%) e a 

doença metacarpiana dorsal (5,31%). 

 

5.2. Influência da idade na distribuição das alterações musculoesqueléticas 

Dividindo-se as alterações musculoesqueléticas por faixa etária, foram 

registradas 97 ocorrências (7,25%) em cavalos de 2 anos de idade, 408 ocorrências 

(30,49%) em cavalos de 3 anos de idade, 390 ocorrências (29,15%) em cavalos de 4 

anos de idade e por fim, 443 ocorrências (33,11%) em cavalos de 5 anos ou mais de 

idade. 

Na avaliação da influência da idade sobre a frequência das alterações 

musculoesqueléticas, algumas alterações demonstraram diferenças estatísticas 

significativas em cavalos de diferentes idades (Tabela 9). 

Tabela 9 – Ocorrência de alterações musculoesqueléticas que levaram a forfait               

veterinário, em cavalos de diferentes idades no Jockey Club do Rio Grande          do 

Sul. 

Local da alteração Idade 

  2 3 4 5+ p 

Membro Torácico 

     Casco 5,36
b 

31,25
a 

34,82
a 

28,57
a 

<0,0001 

Quartela 0,00 37,50 25,00 37,50 NS 

Metacarpofalangeana 3,50
c 

24,07
b 

30,61
b 

41,82
a 

<0,0001 

Metacarpo 0,00 10,71
c 

53,57
a 

35,71
b 

0,02 

DMD* 29,58
b 

57,75
a 

7,04
c 

5,63
c 

<0,0001 

TFDS/TFDP/LSB* 4,90
c 

28,43
b 

27,45
b 

39,22
a 

<0,0001 

Carpo 7,50
b 

33,75
a 

30,00
a 

28,75
a 

<0,0001 

Rádio/ulna 0,00 40,00 40,00 20,00 NS 

Escápulo-umeral 2,94
c 

38,24
a 

38,24
a 

20,59
b 

0,008 

MIS* 0,00 60,00 20,00 20,00 NS 

NI* 9,09 31,82 22,73 36,36 NS 

Membro Pélvico           

Casco 11,11 33,33 33,33 22,22 NS 

Quartela 0,00 25,00 12,50 62,50 NS 

Metatarsofalangeana 7,94
c 

23,81
b 

31,75
ab 

36,51
a 

0,0079 

Metatarso 10,00 10,00 30,00 50,00 NS 

TFDS/TFDP/LSB* 0,00 33,33 0,00 66,67 NS 

Tarso 5,17
c 

39,65
a 

27,59
b 

27,59
b 

0,002 

Femoro-tíbio-patelar 10,00 40,00 20,00 30,00 NS 

Muscular e dorso-lombar           
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Dorso-lombar 8,70 26,09 30,43 34,78 NS 

Garupa 19,05 35,71 11,90 33,33 NS 

Miosite 18,75 18,75 43,75 18,75 NS 

Letras diferentes sobrescritas na mesma linha indicam diferença significativa pelo teste qui-quadrado 

(p<0,05).  

NS: dado não apresentou diferença significativa pelo teste qui-quadrado (p>0,05). 

*DMD: doença metacárpica dorsal. TFDS/TFDP/LSB: Tendão flexor digital superficial, tendão flexor 

digital profundo e ligamento suspensor do boleto. MIS: misto, quando mais de um local da mesma porção 

do sistema musculoesquelético é afetado. NI: lesão não identificada. 

 

As alterações musculoesqueléticas que sofreram influência da idade em relação 

a sua frequência (p<0,05) foram as alterações do casco, da articulação 

metacarpofalangeana, do metacarpo, a doença metacarpiana dorsal (DMD), dos tendões 

flexores e ligamentos suspensores, do carpo e da articulação escápulo-umeral dos 

membros torácicos e a articulação metatarsofalangeana e o tarso dos membros pélvicos. 

As alterações musculoesqueléticas de tarso e a doença metacarpiana dorsal 

(DMD) foram mais frequentes (p<0,05) em cavalos de 3 anos de idade com 39,65% e 

57,75% respectivamente. Sendo que na DMD, secundariamente, o maior número de 

alterações ocorreu em cavalos de 2 anos (29,58%) e ainda foi observada sua menor 

frequência em cavalos de 4 (7,04%) e 5 anos ou mais (5,63%) de idade. Já as alterações 

do tarso em cavalos de 4 e 5 anos ou mais de idade apresentaram maior frequência 

(27,59%) do que em animais de 2 anos (5,17%).  

Alterações da articulação do ombro foram mais incidentes (p<0,05) em cavalos 

de 3 e 4 anos de idade, que apresentaram a mesma frequência (38,24%), seguidos pelos 

cavalos de 5 anos ou mais de idade (20,59%) e menos frequentes nos cavalos de 2 anos 

de idade (2,94%). 

Em relação à articulação metacarpofalangeana a maior frequência (p<0,05) das 

alterações ocorreu em cavalos de 5 anos ou mais (41,82%). Não houve diferença 

estatística na frequência dessa lesão entre os cavalos de 3 (24,07%) e 4 anos de idade 

(30,61%) e houve menor frequência nos cavalos de 2 anos de idade (3,5%). 

A frequência das alterações de carpo e casco dos membros torácicos não 

apresentou diferença estatística entre cavalos de 3, 4 e 5 anos ou mais de idade. Já 

cavalos de 2 anos de idade foram significativamente menos acometidos (p<0,05).  

O metacarpo apresentou maior (p<0,05) frequência - mais da metade do total de 

alterações - nos cavalos de 4 anos de idade (53,57%), seguidos pelos cavalos de 5 anos 

ou mais de idade (35,71%) e pelos cavalos de 3 anos (10,71%), enquanto que cavalos de 

2 anos de idade não apresentaram ocorrências dessa lesão. 
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As alterações da articulação metatarsofalangeana foram mais incidentes em 

cavalos de 4 e 5 anos de idade ou mais, porém a frequência das alterações em cavalos de 

4 anos de idade não foi estatisticamente diferente da frequência de alterações em 

cavalos de 3 anos de idade (23,81%), mas foi maior do que em cavalos de 2 anos de 

idade (7,94%). 

Na análise de correspondência múltipla foi relacionada a frequência das 

alterações musculoesqueléticas à idade dos animais (Figura 2) verificando-se tendências 

de correlação. 

 
Figura 2 – Gráfico resultante da análise de correspondência múltipla, relacionando as         

alterações musculoesqueléticas com a faixa etária dos animais. 
        *2: 2 anos. 3: 3 anos. 4: 4 anos. 5: 5 anos. CA*: casco dos membros torácicos. CA: casco             dos 

membros pélvicos. CP: carpo. DM: doença metacarpiana dorsal. DL: dorso-lombar.           EU: escapulo-

umeral. FT: Femoro-tíbio-patelar. G: Garupa. MF*: metacarpofalangeana.           MF: 

metatarsofalangeana. MC: metacarpo, MI: miosite. MT: metatarso. Q*: quartela dos           membros 

torácicos. Q: quartela de membros pélvicos. RU: rádio/ulna. TA: tarso. TF*:           tendões flexores e 

ligamento suspensor dos membros torácicos. TF: tendões flexores e          ligamento suspensor dos 

membros pélvicos. 

 

 

A análise de correspondência múltipla identifica grupos semelhantes e realiza o 

agrupamento gráfico que identifica tendências de acontecimentos. Ao analisar o gráfico 

o que mais se destaca é a posição da faixa etária de 2 anos de idade em relação aos 

demais grupos etários, esse fato é dado pelo perfil de alterações que acometem esse 

grupo ser diferente dos demais. Ao observar o ponto (DM) que é relativo às alterações 

da doença metacarpiana dorsal observamos que ele está posicionado mais próximo do 
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grupo 2, apesar de o maior número dessas alterações terem sido verificadas no grupo de 

3 anos. O mesmo ocorre com o ponto (G) que é relativo às alterações de garupa, que 

apesar de ter maior frequência de acontecimentos nos cavalos de 3 e 5 anos está mais 

próximo ao grupo dos 2 anos. Isso ocorre, pois apesar da maior frequência da alterações 

DMD ocorrer no grupo de 3 anos, é na faixa etária de 2 anos que essa lesão é mais 

incidente e o mesmo ocorre com as alterações de garupa. Ao analisar o grupo etário de 2 

anos temos um total de 97 alterações musculoesqueléticas que estão distribuídas por 

ordem decrescente de ocorrência: DMD (21,65%), carpo (18,56%), 

metacarpofalangeana (15,46%) e garupa (8,25%). Conclui-se com esses dados que ao 

analisar-se apenas cavalos de 2 anos de idade há uma tendência a que esses cavalos 

apresentem mais DMD e alterações de garupa que os demais grupos etários. Já as 

alterações de carpo (CP) e da articulação metacarpofalangeana (MF) são identificadas 

por pontos mais próximos ao centro do gráfico por serem alterações que incidem com 

grande frequência em todos os grupos etários, sendo assim não mostram tendências 

claras de ocorrência maior em nenhum dos grupos.  

5.3. Influência do gênero na distribuição da frequência das alterações 

musculoesqueléticas 

Foram registradas 476 alterações em fêmeas e 862 alterações 

musculoesqueléticas em machos no período analisado. 

 Em relação a influencia do gênero sobre a frequência das alterações 

musculoesqueléticas (Tabela 10) verificou-se que todas as alterações que apresentaram 

diferença estatística (p<0,05) tiveram maior incidência em machos do que em fêmeas. 

Tabela 10– Influência do gênero na distribuição da frequência de alterações          

musculoesqueléticas, que levaram ao forfait veterinário de cavalos do         Jockey Club 

do Rio Grande do Sul. 

Local da alteração 

Gênero 

 p 

Membro Torácico F M 

 Casco 26,79 73,21 <0,0001 

Quartela 50,00 50,00 NS 

Metacarpofalangeana 33,64 66,36 <0,0001 

Metacarpo 25,00 75,00 0,008 

DMD 28,17 71,83 0,0002 

TFDS/TFDP/LSB 25,49 74,51 <0,0001 

Carpo 38,33 61,67 0,0003 

Rádio/ulna 60,00 40,00 NS 

Escápulo-umeral 32,35 67,65 0,039 
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Membro Pélvico 

   Casco 33,33 66,67 NS 

Quartela 25,00 75,00 NS 

Metatarsofalangeana 33,33 66,67 0,0008 

Metatarso 70,00 30,00 NS 

TFDS/TFDP/LSB 66,67 33,33 NS 

Tarso 43,1 56,9 NS 

Femoro-tíbio-patelar 40,00 60,00 NS 

Muscular e dorso-lombar 

   Dorso-lombar 65,22 34,78 NS 

Garupa 54,14 41,86 NS 

Miosite 68,75 31,25 NS 

NS: dado não apresentou diferença significativa pelo teste qui-quadrado (p>0,05). 

*DMD: doença metacárpica dorsal. TFDS/TFDP/LSB: Tendão flexor digital superficial, tendão flexor 

digital profundo e ligamento suspensor do boleto. MIS: misto, quando mais de um local da mesma porção 

do sistema musculoesquelético é afetado. NI: lesão não identificada. 

 

Sendo assim, as alterações musculoesqueléticas de casco e tendões flexores e 

ligamentos dos membros torácicos, articulação metacarpofalangeana, metacarpo, DMD, 

carpo, articulação escapulo-umeral e articulação metatarsofalangeana tiveram maior 

(p<0,05) frequência de ocorrências em machos em relação às fêmeas. 

Porém, através da análise de correspondência (Figura 3) é possível verificar uma 

clara tendência das alterações de metatarso, miosite, de tendões flexores e ligamentos 

suspensores dos membros pélvicos, dorso-lombares, apresentarem-se mais 

frequentemente em fêmeas em relação aos machos.  
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FIGURA 3 - Gráfico resultante da análise de correspondência múltipla relacionando o     

          gênero dos cavalos em relação à frequência e distribuição das alterações           

musculoesqueléticas. 
           *CA*: casco dos membros torácicos. CA: casco dos membros pélvicos. CP: carpo. DM:                

doença metacarpiana dorsal. DL: dorso-lombar. EU: escapulo-umeral. FT: Femoro-tíbio-            patelar. 

G: Garupa. MF*: metacarpofalangeana. MF: metatarsofalangeana. MC:                 metacarpo, MI: 

miosite. MT: metatarso. Q*: quartela dos membros torácicos. Q: quartela             de membros pélvicos. 

RU: rádio/ulna. TA: tarso. TF*: tendões flexores e ligamento              suspensor dos membros torácicos. 

TF: tendões flexores e ligamento suspensor dos             membros pélvicos. 

 

Mostram tendência a acometer mais fêmeas em relação aos machos também as 

alterações de rádio-ulna e de garupa. Já as alterações de boleto têm leve tendência a 

atingir mais os machos. Em dados gerais as alterações de membros pélvicos, coluna e 

musculares mostram tendência de acometer mais as fêmeas em relação aos machos. 

5.4. Influência das estações do ano na distribuição da frequência das alterações 

musculoesqueléticas 

O inverno foi a estação com o maior registro de alterações musculoesqueléticas 

(31,17%) seguido pelo outono (25,18%), verão (23,77%) e com menor registro ficou a 

primavera (19,8%). Foi verificada também a ocorrência de influencia das estações do 

ano sobre a frequência de distribuição das alterações musculoesqueléticas e as 

consequentes observações estão demonstradas na Tabela 11 e na Figura 4. 

Tabela 11 – Influencia da estação do ano na distribuição da frequência de alterações           

musculoesqueléticas, que ocasionaram forfait veterinário de cavalos do          JCRGS. 

Local da alteração Estação do ano 

  Inverno Outono Primavera Verão p 

Membro Torácico 

     Casco 29,46 24,11 16,07 30,36 NS 

Quartela 100,00 0,00 0,00 0,00 NS 

Metacarpofalangeana 30,84
a 

25,23
ab 

22,2
b 

21,73
b 

0,02 

Metacarpo 35,71
a 

3,57
c 

35,71
a 

25,00
b 

0,05 

DMD 32,39 25,35 16,90 25,35 NS 

TFDS/TFDP/LSB 29,41 21,57 24,51 24,51 NS 

Carpo 35,00
a 

24,58
b 

18,33
b 

22,08
b 

0,001 

Rádio/ulna 40,00 20,00 20,00 20,00 NS 

Escápulo-umeral 29,41 20,59 23,53 26,47 NS 

MIS 40,00 0,00 20,00 40,00 NS 

NI 22,73 27,27 18,18 31,82 NS 

Membro Pélvico 

     Casco 25,93 40,74 11,11 22,22 NS 

Quartela 0,00 20,00 20,00 60,00 NS 

Metatarsofalangeana 28,57 26,98 23,81 20,63 NS 

Metatarso 30,00 40,00 10,00 20,00 NS 
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TFDS/TFDP/LSB 66,67 33,33 0,00 0,00 NS 

Tarso 29,31 29,31 13,79 27,59 NS 

Femoro-tíbio-patelar 40,00 20,00 20,00 20,00 NS 

Muscular e dorso-lombar 

     Dorso-lombar 26,09 17,39 26,09 30,43 NS 

Garupa 18,6
b 

46,51
a 

13,95
b 

20,93
b 

0,01 

Miosite 31,25 31,25 18,75 18,75  NS 

Letras diferentes sobrescritas na mesma linha indicam diferença significativa pelo teste qui-quadrado 

(p<0,05).  

NS: dado não apresentou diferença significativa pelo teste qui-quadrado (p>0,05). 

*DMD: doença metacárpica dorsal. TFDS/TFDP/LSB: Tendão flexor digital superficial, tendão flexor 

digital profundo e ligamento suspensor do boleto. MIS: misto, quando mais de um local da mesma porção 

do sistema musculoesquelético é afetado. NI: lesão não identificada. 

 

Algumas alterações musculoesqueléticas como as da articulação 

metacarpofalangeana, metacarpo, carpo e de garupa sofreram influencia significativa 

(p<0,05) das estações do ano sobre sua frequência. 

As alterações da articulação metacarpofalangeana foram mais frequentes 

(p<0,05) no inverno (30,84%) quando comparadas ao outono (25,23%), a primavera 

(22,2%) e ao verão (21,73%), assim como as alterações do carpo. Já as alterações de 

metacarpo foram mais frequentes no inverno e na primavera, apresentando a mesma 

frequência de ocorrência (35,71%) seguida pelo verão (25%) e tendo a menor 

frequência no outono (3,57%). As alterações de garupa foram mais frequentes (p<0,05) 

no outono (46,51%) e não demonstraram diferenças nas demais estações do ano. 

Através da análise de correspondência (Figura 4) observa-se há uma distribuição 

uniforme das alterações musculoesqueléticas em relação às estações do ano.  
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Figura 4- Gráfico resultante da análise de correspondência múltipla relacionando as       

estações do ano a frequência e distribuição das alterações musculoesqueléticas 
     *DMD: doença metacárpica dorsal. TFDS/TFDP/LSB: Tendão flexor digital superficial,        tendão 

flexor digital profundo e ligamento suspensor do boleto. MIS: misto, quando mais de        um local da 

mesma porção do sistema musculoesquelético é afetado. NI: lesão não            identificada. 

 

Na observação inicial destaca-se a proximidade em que se encontram os pontos 

relativos às estações do ano, que mostra que há pouca variação entre a incidência das 

alterações nesses grupos. Pode-se destacar uma tendência das alterações de garupa (G) 

incidir mais no outono, bem como as alterações de casco de membro posterior (CA) e 

de tarso (TA). As alterações de quartela de membro torácico (Q*) não mostraram 

correlação com nenhum dos grupos estacionais. As alterações de DMD (DM) e casco de 

membro torácico (CA*) e articulação metacarpofalangeana (MF*) encontram-se no 

centro do gráfico mostrando que apresentam tendência semelhante a ocorrer em todas as 

estações. 
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6. DISCUSSÃO  

O presente trabalho é o primeiro a verificar a epidemiologia das alterações 

musculoesqueléticas de cavalos de corrida em atividade turfística no Sul do Brasil. Dos 

1940 casos clínicos analisados que levaram cavalos em treinamento inscritos 

previamente em um páreo a não participarem da corrida as principais ocorrências - 1338 

ocorrências (69%) - foram relativas às alterações do sistema musculoesquelético. Por 

sua vez, as afecções do sistema respiratório mantiveram 11,4% dos cavalos fora das 

corridas as quais participariam. Esses resultados estão de acordo com os estudos de 

Williams et al. (2001) que, na análise de 2358 alterações clínicas ocorridas antes e 

durante as corridas, verificaram que 1937 (82,14%) destas estavam relacionadas ao 

sistema musculoesquelético. O mesmo foi descrito pelos estudos de Perkins et al. 

(2005) que, analisando as condições clínicas que interferem no treinamento e na corrida, 

observaram que 78,8% estavam relacionados às alterações do sistema 

musculoesquelético e 15,6% associadas a afecções do sistema respiratório. Em um 

estudo sobre a perda de dias de treinamento, Rossdale et al. (1985) também encontraram 

as alterações musculoesqueléticas (67,6%) e as afecções do sistema respiratório (20,5%) 

como principais responsáveis pela perda de dias de treinamentos de cavalos de corrida. 

Números já esperados visto que o sistema musculoesquelético é o mais afetado na 

maioria das modalidades esportivas, principalmente na corrida por ser um esporte 

extremamente intenso levando o sistema musculoesquelético ao limiar máximo de sua 

capacidade física.  

A maior incidência das alterações musculoesqueléticas foi sobre os membros 

torácicos (79,23%) que foram significativamente mais afetados que os membros 

pélvicos (14,72%). Resultados que corroboram com os já publicados por Peloso et al. 

(1994) que, através da avaliação de 132 alterações musculoesqueléticas ocorridas 

durante o páreo, observaram que 90,2% das alterações incidiram sobre os membros 

torácicos. Números bastante próximos dos verificados por Cohen et al. (1997) que 

registraram o envolvimento dos membros torácicos em 204 de 216 (94,4%) cavalos com 

lesão de membros. Williams et al. (2001) também verificaram uma incidência maior de 

alterações sobre os membros torácicos 81%, assim como Oikawa & Kusunose (2005) 

avaliando as causas de fratura de cavalos PSC que verificaram que 86,26% destas 
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fraturas incidiram sobre esses membros. No galope da corrida estudos mostram que há 

um marcado pico de força vertical sobre os membros torácicos em relação aos membros 

pélvicos (MERKENS et al., 1993) e esse pico de força vertical pode chegar a 

25,19Kg/Kg de peso corporal (WITTE et al., 2006). Isto pode ser explicado pela 

conformação do cavalo que tem o centro de gravidade corporal deslocado cranialmente 

além do peso da sela e do cavaleiro incidir principalmente sobre os membros torácicos.   

As alterações musculares e de coluna, por sua vez, responderam por 6,05% do 

total de alterações musculoesqueléticas, sendo 1,72% relativos a alterações dorso-

lombares e os restantes 4,33% relativos a alterações de garupa e de rabdomiólise.  

Números bem próximos aos encontrados por Wilsher et al. (2006) que relataram uma 

incidência de 5% e 4% de rabdomiólise em cavalos de 2 e 3 anos, respectivamente, em 

treinamento. Outros autores verificaram a incidência em cavalos de corrida de 5,4% de 

casos de rabdomiólise (COLE et al., 2003). Já em relação às alterações dorso-lombares, 

os resultados são bastante variáveis. Peloso et al. (1994) verificaram uma incidência de 

0,75% de alterações de coluna, enquanto Perkins et al. (2005) verificaram uma 

incidência de 3,2% de lesões de coluna de 834 lesões musculoesqueléticas analisadas. O 

fato é que os percentuais podem variar, pois um diagnóstico bastante minucioso é 

necessário para afirmar se a claudicação, aparentemente em razão de dor na região 

dorso-lombar, é de fato por uma lesão primária (localizada na região da coluna) ou é 

secundária a uma lesão de membro pélvico e vice-versa. 

As alterações bilaterais de membros torácicos (14,25%) tiveram menor 

incidência em relação às alterações unilaterais (85,75%), bem como as alterações 

bilaterais de membros pélvicos (11,44%) foram menos frequentes que as alterações 

unilaterais (86,57%).  Números bem diferentes dos encontrados por Williams et al. 

(2001) que registraram lesões bilaterais de membros torácicos ou pélvicos em menos de 

0,5% de um total de 1937 lesões musculoesqueléticas, considerando esse tipo de lesão 

como uma ocorrência rara, porém esses dados se referem a quatro diferentes tipos de 

corrida, incluindo as com obstáculos e não somente as provas de turfe, como no caso do 

presente trabalho. As lesões bilaterais de membros torácicos também foram menos 

frequentes (7%) que as lesões unilaterais (93%) em dados verificados por Peloso et al. 

(1994) analisando 132 lesões musculoesqueléticas de cavalos de corrida nos EUA. Em 

um estudo sobre lesões tendíneas e ligamentares no Jockey Club de Hong Kong, Lam et 

al. (2007) verificaram que somente 8,6% das lesões eram bilaterais. Segundo Ross 

(2003) em cavalos de corrida com claudicação em membro torácico esquerdo pode 
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ocorrer lesões compensatórias no membro torácico direito e pélvico esquerdo, devido à 

força transferida a esses membros na tentativa de reduzir o desconforto do membro 

lesionado. O fato de o atual levantamento ter encontrado uma maior incidência de 

alterações bilaterais em relação aos demais estudos pode estar associado ao tipo de 

estudo realizado, pois analisamos alterações que impediram que animais participassem 

da prova, algumas das alterações bilaterais podem ser apenas compensatórias conforme 

descreve Ross (2003), pois esse cavalo esteve em treinamento intenso, pelo menos, nos 

últimos 30 dias, tendo assim tempo para desenvolver uma lesão compensatória, já os 

demais estudos relacionam alterações que ocorreram principalmente durante as corridas 

– assim além do caso ser agudo, dificilmente a lesão irá incidir bilateralmente.  

Destaca-se que as alterações do carpo foram significativamente (p=0,023) mais 

incidentes sobre o membro torácico direito (57,66%) em relação a seu contralateral, 

esquerdo (42,34%). O mesmo verificado por outros estudos recentes (REED et al., 

2012; RANZAM & PALMER, 2010) que encontraram maior incidência das lesões de 

carpo sobre o membro direito. Diversos estudos afirmam que os cavalos que correm em 

sentido anti-horário apresentam maior incidência de alterações de carpo sobre o 

membro torácico direito (MASON et al., 1973; PARK et al., 1970 apud STASHAK, 

1994). Existem algumas hipóteses para a lateralidade dessas lesões, segundo Stashak 

(1994) o fato ocorre devido às forças concussivas serem maiores sobre a superfície 

lateral do membro interno na curva – membro torácico esquerdo - e sobre a superfície 

medial no membro externo – membro torácico direito e o fato de a maioria das lesões de 

carpo ocorrer na face medial da articulação. A possível compensação da força 

centrífuga durante a curva foi observada por Mason et al. (1973) podendo fazer com que 

o equino apoie a maior parte do peso no membro de fora da curva. Em relação à 

lateralidade da andadura, Auer (1980) relata que alguns cavalos ao entrar na reta final, 

em grande parte das vezes, iniciam a andadura com o membro torácico direito que 

acaba sofrendo maior estresse quando o cavalo está fatigado, a lateralidade da andadura 

também é citada por Williams & Norris (2007) como um fator determinante. 

Quando se avaliam as principais alterações musculoesqueléticas que acometem 

cavalos de corrida, o atual estudo verificou como alterações mais incidentes – sobre os 

membros torácicos - as da articulação metacarpofalangeana (31,99%), seguida pelas 

afecções do carpo (17,94%), do casco (8,37%) e dos tendões flexores e ligamentos 

suspensores do boleto (7,62%). Esses dados estão de acordo com o verificado por 

Cohen et al. (1997) que analisaram 270 lesões musculoesqueléticas envolvendo 
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membros em 216 cavalos verificaram como principais lesões as da articulação do boleto 

(27%) e de ligamento suspensor do boleto (21,5%) e por Peloso et al. (1994) analisando 

132 lesões musculoesqueléticas de 117 cavalos encontraram como principais lesões as 

da articulação do boleto (16,1%), seguidas pelas lesões tendíneas e ligamentares (13%), 

pelas alterações de McIII (6,3%) e de carpo (5,9%). Já Williams et al. (2001) 

observaram que as lesões mais incidentes em cavalos de corrida foram as de tendões e 

ligamentos (25,37%) seguidas pelas lesões envolvendo a articulação 

metacarpo/metatarsofalangeana (11,46%) e carpo (8,29%). Algumas diferenças na 

incidência das principais lesões podem ocorrer por fatores regionais e especialmente 

pelo tipo e condição da pista de corrida. Em geral pistas mais duras tendem a provocar 

mais lesões osteoarticulares e pistas mais macias provocam mais lesões tendíneas e 

musculares, hipótese corroborada por Williams et al. (2001) que verificaram maior 

incidência de lesões em tecidos moles nas pistas de corrida do Reino Unido. 

No presente estudo as alterações da região escápulo-umeral corresponderam a 

2,54% do total de alterações, número bastante próximo dos relatados por Stover & 

Murray (2008) que, analisando lesões e fraturas em cavalos de corrida, verificaram uma 

incidência de 2% de fratura de escápula. 

As tendinites e desmites de membros posteriores foram os locais de alteração 

com a menor frequência de registros (0,22%) o que concorda com os estudos de 

Kasashima et al. (2004) que avaliando 1520 casos de tendinites e desmites em cavalos 

de corrida consideraram raros os casos de tendinites (0,06%) e desmites (0,14%) nos 

membros pélvicos. 

Conforme o esperado as afecções distais - carpo e distal ao carpo - de membros 

torácicos (93,78%) e distais - tarso e distais ao tarso- de membros pélvicos (81,02%) 

foram as mais incidentes. O mesmo foi registrado por Mundy (1997) que, através de um 

sistema de banco de dados, verificou que 88,8% das fraturas ocorridas durante o páreo 

envolviam o carpo e estruturas distais. Outros autores também afirmam que a maior 

parte das lesões musculoesqueléticas incide na região distal dos membros (COHEN et 

al., 1997; WILSON & ROBINSON, 1996).  

Influência da idade na distribuição das alterações musculoesqueléticas 

Diferente do encontrado por alguns estudos (LINDNER & DINGERKUS, 1993; 

PERKINS et al., 2004; WILSON et al., 1996), a maior incidência de alterações 

musculoesqueléticas em cavalos de corrida não esteve na faixa etária de 2 anos, mas sim 
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na faixa dos 3 e dos 5 anos de idade, 30,49% e 33,11%, respectivamente, porém esse 

estudo não leva em consideração a população total de cavalos de corrida em atividade 

turfística no Jockey Club do Rio Grande do sul, somente a população de cavalos que foi 

submetido ao “forfait” veterinário, o que pode mascarar os dados populacionais reais. 

Outros autores (DYSON et al., 2008; REED et al., 2012), por sua vez,  verificaram que 

não houve diferença entre a incidência de alterações musculoesqueléticas em cavalos de 

2 e 3 anos. Em grande parte dos estudos que revelam a maior incidência de alterações 

em cavalos de 2 anos de idade, isso está associado ao início do treinamento de 

velocidade (PERKINS et al., 2004). Já Williams et al. (2001) consideram que cavalos 

jovens podem ter menor incidência de lesões musculoesqueléticas por ainda não terem 

acumulado distância percorrida em trabalho intenso o suficiente para acumular micro-

lesões e, consequentemente, causar danos ao sistema. A busca da explicação para esse 

fato pode estar relacionada, entre outros fatores, com o tipo de pista e de treinamento 

dos cavalos no Sul do Brasil. 

Nos membros torácicos as afecções localizadas no casco foram menos 

frequentes (p<0,05) em cavalos de 2 anos de idade, bem como as localizadas no carpo. 

Em estudos realizados por Reed et al. (2012) a incidência das lesões de carpo foi a 

mesma para ambas as faixas etárias de 2 e 3 anos  

Nas alterações tendíneas e ligamentares é visível uma predisposição que 

aumenta com a idade e a maior frequência da alteração foi encontrada na faixa etária 

dos 5 anos de idade ou mais. O mesmo fato foi observado por Hill et al. (2003), que 

relataram que o risco de lesão no ligamento suspensor do boleto é 2,3 vezes maior em 

cavalos de 5 anos ou mais em relação aos cavalos mais jovens.  Dados um pouco 

diferentes dos encontrados por Kasashima et al. (2004) que, apesar de verificarem um 

aumento do risco dessa lesão com o aumento da idade, verificaram a maior frequência 

de ocorrência desse tipo de lesão nos cavalos de 3 anos de idade. Por sua vez, Lam et al. 

(2007) observaram uma frequência maior das lesões tendíneas e ligamentares em 

cavalos de 3 e 4 anos de idade em comparação com os cavalos de 2 e 5 anos ou mais de 

idade. Com base nos resultados parece natural haver o aumento da incidência dessas 

alterações com o aumento da idade, visto que o acúmulo de exercício intenso repetitivo 

pelo aparelho locomotor causa o acúmulo de alterações degenerativas nas estruturas 

tendíneas que ao causar dano direto sobre a matriz não possibilitam a reparação pelos 

tenócitos (PATTERSON-KANE & FIRTH, 2009). 
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A doença metacarpiana dorsal (DMD) é um exemplo clássico de um problema 

associado a cavalos de corrida jovens e, normalmente, ocorre no primeiro ano de 

treinamento (VERHEYEN et al., 2005). Entre os autores pode haver alguma variação 

entre a incidência da DMD nos cavalos na faixa etária de 2 e 3 anos de idade. No atual 

estudo registrou-se maior número de DMD (p<0,05) em animais na faixa etária de 3 

anos (57,75%), seguidos pelos de 2 anos de idade (29,58%) e a incidência diminuiu 

significativamente com a idade. É importante destacar ao verificar a análise de 

correspondência múltipla relativa à idade (Figura 2) que, apesar de ter havido um maior 

registro de DMD em cavalos de 3 anos, quando se avalia individualmente o grupo etário 

dos 2 anos a lesão da doença metacárpica dorsal foi a mais incidente nessa faixa etária, 

correspondendo a 22% (21 de 97 ocorrências) dessa população, já na faixa etária de 3 

anos a lesão mais incidente foi a da articulação metacarpofalangeana com 25,25% das 

408 lesões musculoesqueléticas ocorridas nessa idade, enquanto que a DMD 

correspondeu por 10,05% (41 ocorrências de 408 registros). Dados muito próximos dos 

encontrados por Wilsher et al. (2006) que relatam uma incidência de 29% de DMD em 

cavalos de 2 anos e de 12% em cavalos de 3 anos de idade em treinamento. E 

semelhantes aos relatados por Cogger et al. (2006) que verificaram uma incidência de 

23% de DMD em cavalos em treinamento de 2 e 3 anos de idade. Por sua vez, Dyson et. 

al. (2008) verificaram uma incidência maior de DMD em cavalos de 2 anos em relação 

aos de 3 anos e, Perkins et al (2004) afirmaram que, quando diferentes tipos de lesões 

são consideradas, as lesões de DMD são maiores nos cavalos de 2 anos e diminuem 

com o aumento da idade. Nos EUA um estudo mostrou que cavalos treinados em pistas 

mais leves – fibra de madeira – tiveram menor incidência de DMD (13,5%) em 

comparação a cavalos treinados em pistas mais duras (34%) (MOYER & FISHER, 

1992).  

A porção escápulo-umeral foi significativamente mais afetada em cavalos de 2 e 

3 anos de idade no presente estudo o que concorda com os relatos de Vallance et al. 

(2009) que, analisando a ocorrência de fraturas escapulares em cavalos PSC e quarto de 

milha de corrida, verificaram que a média de idade em que os cavalos PSC 

apresentaram maior frequência das lesões foi em média aos 2 anos de idade. 

Nas alterações localizadas na articulação metacarpofalangeana e 

metatarsofalangeana, é visível uma predisposição crescente na medida em que a idade 

vai avançando, sendo que na segunda não houve diferença significativa entre cavalos de 

4 e 5 anos ou mais de idade. Diferente do verificado por Reed et al. (2012) que 
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encontraram maior incidência de alterações da articulação do boleto em cavalos de 3 

anos de idade. A explicação mais plausível para as alterações articulares aumentarem 

com o avanço da idade é o fato de cavalos de esporte acumular micro-lesões intra-

articulares que, com o passar dos anos, acabam resultando em osteoartrose. 

Em relação às alterações do tarso os cavalos de 3 anos de idade foram os que 

mais (p<0,05) apresentaram afecções dessa região. 

Alterações localizadas na coluna e alterações de garupa não apresentaram 

diferença significativa em função da idade dos animais, mas destaca-se que, utilizando a 

análise de correspondência múltipla, foi verificada uma tendência maior das alterações 

musculares de garupa ocorrerem na faixa etária de 2 anos. O que corrobora com 

McGowan et al. (2012) que verificaram a idade jovem (2 anos) como um fator de risco 

para a rabdomiólise.  

Influência do gênero sobre as alterações musculoesqueléticas 

No presente estudo, algumas alterações musculoesqueléticas demonstraram 

predisposição por um dos gêneros. É o caso dos tendões e ligamentos, a DMD, as 

afecções do carpo, da articulação metacarpofalangeana e as afecções musculares. 

As alterações de tendões flexores e ligamentos dos membros torácicos foram 

mais incidentes em machos, o mesmo dado encontrado por Kasashima et al. (2004) que, 

analisando 1520 casos de tendinite dos flexores e desmite do ligamento suspensor do 

boleto, verificaram uma maior prevalência dessa lesão entre os machos. O que concorda 

com os dados de Lam et al. (2007) que encontraram uma proporção maior de tendinites 

em machos (18,5%) comparados com os machos castrados (13,4%) e as fêmeas 

(11,1%). Em sua análise multivariável de fatores de risco Perkins et al. (2005) também 

verificaram uma predisposição em machos a apresentarem maior frequência de lesões 

de tendões e ligamentos. Já Hill et al. (2001) avaliando apenas as lesões do aparelho 

suspensor do boleto, não verificaram influência do gênero na frequência dessa lesão. 

Alguns dados podem se apresentar conflitantes pela divisão anatômica das lesões nos 

respectivos estudos. As razões para a maior incidência de alterações tendíneas e 

ligamentares não são claras, variações e diferenças hormonais e temperamentais já 

foram citadas como fatores de risco para esse tipo de lesão (LAM  et al., 2007). 

Em relação à doença metacarpiana dorsal também há uma predisposição do 

gênero masculino na incidência da lesão. Dados também verificados por Wilsher et al. 
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(2006), que observaram que as lesões tendíneas e ligamentares foram significativamente 

(p= 0,008) mais prevalentes nos machos (976 de 1520 casos).  

As alterações localizadas nas articulações metacarpofalangeana e do carpo foram 

mais incidentes nos machos. Esses dados vão de encontro a outros estudos que não 

encontraram diferença entre os gêneros na incidência dessas lesões (DYSON et al., 

2008; REED et al., 2012). Esses autores estudando o risco de lesões de carpo e da 

articulação metacarpofalangeana não encontraram diferença entre machos e fêmeas, 

mas verificaram diferença entre essas categorias no tipo de lesão apresentada. As 

fêmeas apresentaram maior frequência de lesões leves, diagnosticadas por exame 

clínico de rotina em que o tratamento foi conservativo, por sua vez, as lesões verificadas 

nos machos já eram mais severas demonstrando algum tipo de comprometimento visível 

radiograficamente, como osteólise subcondral e presença de osteófitos. 

Uma hipótese levantada por Reed et al. (2012) é o fato das diferenças de gênero 

refletirem a variabilidade biológica entre os sexos no metabolismo do tecido e nas 

respostas adaptativas ao exercício e cita como exemplo os estudos de Jackson et al. 

(2003) que relataram concentrações séricas de marcadores de turnover ósseo 

significativamente diferentes em potros em comparação com potrancas. Já se verificou 

que os hormônios sexuais têm influencia direta no metabolismo e na estrutura da 

cartilagem articular e receptores de estrógenos e andrógenos já foram identificados 

(MACDONALD et al., 2002).  

Usando a análise de correspondência múltipla foi possível verificar uma clara 

tendência das alterações de metatarso, de miosite, de tendões flexores e ligamentos 

suspensores dos membros pélvicos e as alterações dorso-lombares, ocorrerem mais 

frequentemente em fêmeas em relação aos machos. Esse fato pode ter relação com a 

diferença de conformação entre os gêneros, visto que as fêmeas têm uma musculatura 

de garupa mais desenvolvida e uma musculatura torácica menos desenvolvida em 

comparação a do macho. 

Influencia das estações do ano nas alterações musculoesqueléticas 

A estação do ano que apresentou maior frequência de registro de alterações foi o 

inverno (31,17%), dado semelhante ao encontrado na Alemanha em que a maior 

incidência de lesões deu-se no mês de fevereiro (LINDNER & DINGERKUS, 1993). Já 

Mohammed et al. (1991) relataram maior chance de lesões musculoesqueléticas 

ocorrerem no verão em relação ao inverno. Na Nova Zelândia, Perkins et al. (2004) 
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também observaram um menor risco de lesão musculoesquelética nos meses de inverno 

em relação a todas as outras estações e a estação que registrou maior número de lesões 

foi o verão.  

As alterações articulares (carpo e boleto) foram mais frequentes (p<0,05) no 

inverno. Enquanto que as alterações de metacarpo foram mais frequentes no inverno e 

na primavera, apresentando a mesma frequência de ocorrência (35,71%) seguida pelo 

verão (25%) e tendo a menor frequência no outono (3,57%). 

As alterações de garupa foram mais frequentes (p<0,05) no outono (46,51%) e 

não demonstraram diferenças nas demais estações do ano. Dados diferentes dos 

encontrados por Harris (1991) que verificou maior incidência de rabdomiólise no 

inverno.  

Algumas hipóteses podem ser levantadas para a maior ocorrência de alterações 

musculoesqueléticas no inverno, como a maior necessidade de aquecimento antes dos 

treinamentos e a possibilidade da pista encontrar-se mais pesada devido à ocorrência 

maior de chuvas e da mais alta umidade nessa estação do ano. Também é nessa estação 

que há o início do ano hípico, portanto se considerarmos que os cavalos de 2 anos estão 

completando 3 anos nessa estação pode ser que a maior incidência de alterações em 

cavalos de 3 anos influencie a ser o inverno a estação com a maior frequência de 

alterações musculoesqueléticas. Tais hipóteses precisam ser confirmadas em outros 

estudos.   
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7. CONCLUSÃO 

Com base nesses resultados é possível afirmar que as afecções do sistema 

musculoesquelético são as principais causas que levam um cavalo de corrida inscrito em 

um páreo a não participar da prova.  

Os membros torácicos são os mais acometidos pelas alterações 

musculoesqueléticas em relação aos membros pélvicos. 

As alterações mais incidentes são:  

 alterações da articulação metacarpofalangeana;  

 alterações do carpo; 

 alterações do casco;   

 alterações tendíneas e ligamentares.  

Sofrem influência da faixa etária as seguintes alterações: 

 alterações de casco; 

 alterações da articulação metacarpofalangeana; 

 alterações do metacarpo; 

 lesões de DMD; 

 alterações tendíneas e ligamentares ; 

 alterações do carpo; 

 alterações da articulação escápulo umeral; 

 alterações da articulação metatarsofalangeana; 

 alterações da articulação do tarso. 

As alterações musculoesqueléticas de casco, tendões flexores e ligamentos, 

articulação metacarpofalangeana, metacarpo, DMD, carpo, articulação escápulo-umeral 

e articulação metatarsofalangeana são mais frequentes em machos em relação as 

fêmeas. 

As estações do ano têm influencia sobre os seguintes locais de alteração 

musculoesquelética: 

 articulação metacarpofalangeana; 

 metacarpo; 

 carpo; 

 garupa. 
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A análise de correspondência múltipla complementou a análise do qui-quadrado 

permitindo verificarmos tendências de ocorrência nos diferentes grupos. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

Roteiro padronizado para a primeira coleta de dados do levantamento: 

1. Classificação por sistema ou causa geral (lesão musculoesquelética, afecção 

respiratória, afecção do sistema digestório, hipertermia, afecção parasitária, acidente e 

outro). 

2. Subdivisão do sistema ou causa geral:  

Alteração musculoesquelética: membro torácico direito, membro torácico 

esquerdo, membro torácico- afecção bilateral, membro pélvico direito, 

membro pélvico esquerdo, membro pélvico – afecção bilateral, alteração 

muscular e/ou dorso-lombar; 

Afecção respiratória: epistaxe, hemiplegia laríngea idiopática, obstrução 

recorrente das vias aéreas, hemorragia pulmonar induzida pelo exercício, 

pneumonia, infecção respiratória, secreção nasal, outro. 

Afecção do sistema digestório: cólica, enterite, outro. 

Hipertermia 

Afecção parasitária: babesiose, outro. 

Acidente 

 

3. Local da alteração musculoesquelética 

Membros torácicos: casco e estruturas, quartela, articulação 

metacarpofalangeana, metacarpo, doença metacarpiana dorsal (DMD), 

tendão flexor digital superficial, tendão flexor digital profundo e 

ligamento suspensor do boleto (TFDS/TFDP/LSB), carpo, região do 

rádio/ulna, região escápulo-umeral, alterações não identificadas (NI) e 

alterações que afetaram mais de uma porção dos membros torácicos 

(MIS). 

Membros pélvicos: casco e estruturas, quartela, articulação 

metatarsofalangeana, metatarso, tendão flexor digital superficial, tendão 

flexor digital profundo e ligamento suspensor do boleto 

(TFDS/TFDP/LSB), tarso, e região femoro-tíbio patelar, alterações não 

identificadas (NI) e alterações que afetaram mais de uma porção dos 

membros pélvicos (MIS).  
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Alterações dorso-lombares e musculares: alterações ósseas e musculares de 

coluna – dorso-lombares, e alterações musculares de garupa, e miosite.  
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ANEXO II 

Roteiro padronizado para a segunda coleta de dados: 

1.Idade do animal na ocorrência da lesão: dois anos (2), três anos (3), quatro 

anos (4), cinco anos ou mais (5+) 

2.Sexo do animal: macho (M) ou fêmea (F). 

3.Estação do ano em que ocorreu a lesão: 

Inverno: relativo ao período compreendido entre 21 de junho a 22 de 

setembro;  

Outono: relativo ao período compreendido entre 21 de março e 20 de 

junho; 

 Primavera: relativa ao período compreendido entre 23 de setembro e 21 

de dezembro;  

Verão: relativo ao período compreendido entre 22 de dezembro e 20 de 

março. 
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ANEXO III 

Artigo a ser submetido a publicação na periódico Equine Veterinary Journal. 

Epidemiologia descritiva das alterações musculoesqueléticas de cavalos 

de corrida em treinamento no Brasil 

Descriptive epidemiology of musculoskeletal injuries in Brazilian Thoroughbred 

racehorses in training. 

Razões para a realização do estudo: Enquanto há dados de diversos países sobre as alterações 

musculoesqueléticas que atingem os cavalos Puro sangue de corrida, nenhum estudo 

epidemiológico foi realizado para quantificar a ocorrência das alterações musculoesqueléticas 

dos cavalos de corrida em atividade turfística no Brasil. 

Objetivos: Estimar a frequência e a distribuição das alterações musculoesqueléticas, que 

impediram que cavalos de corrida em atividade turfística no Sul do Brasil, participassem de 

provas às quais foram previamente inscritos. Verificar a influência dos fatores: idade, gênero do 

animal e estação do ano na distribuição da frequência das alterações musculoesqueléticas em 

cavalos de corrida. 

Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo dos registros de exames clínicos veterinários 

que descreveram alterações que impediram cavalos de corrida a participarem das provas para as 

quais estavam inscritos, nos anos de 1999 a 2009. Foi realizada análise de frequência não 

paramétrica através do teste qui-quadrado para estimar a incidência das alterações e uma análise 

de correspondência múltipla para verificar a influencia dos fatores sexo, idade e estação do ano. 

Resultados: Foram analisadas 1940 ocorrências veterinárias e desse total, 69% (1338) estavam 

relacionadas ao sistema musculoesquelético. As alterações mais incidentes foram as de 

membros torácicos que corresponderam por mais de 79% do total. As afecções mais frequentes 

(p<0,05) foram as da articulação metacarpofalangeana, seguidas pelas afecções do carpo e 

casco. Houve significativa influência (p<0,05) da faixa etária na maior parte das alterações 

avaliadas, sendo a maior incidência observada em cavalos de 3 anos de idade. O gênero também 
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influiu significativamente em algumas alterações, sendo os machos mais acometidos.  Por sua 

vez, as estações do ano também apresentaram diferenças significativas, sendo no inverno a 

maior incidência de alterações musculoesqueléticas. 

Conclusões e potencial relevância: Alterações musculoesqueléticas são uma importante causa 

de perda para a indústria do cavalo de corrida no Brasil. É fundamental a identificação dessas 

alterações e principalmente os fatores que possam reduzir sua incidência. 

Key words: Brazilian, thoroughbred, musculoskeletal injury. 

INTRODUÇÃO 

As corridas de cavalo são um esporte global. O turfe, apesar da diminuição do público 

espectador e da ligação aos jogos de azar ainda é uma modalidade equestre bastante 

representativa economicamente no mundo.  

As alterações musculoesqueléticas têm sido identificadas como o principal problema dos 

cavalos de corrida. Essas lesões representam um custo econômico à indústria em relação à perda 

em dias de treinamento e corrida, tratamentos medicamentosos, retirada de um animal de uma 

prova e ainda, em longo prazo, o possível comprometimento da carreira atlética do animal. 

Além das perdas econômicas, significante perda animal tem sido documentada com mais de 

83% das mortes em PSC sendo atribuídas a lesões relacionadas ao exercício (JOHNSON et al., 

1994). O alto número dessas lesões também levanta preocupações com relação ao bem-estar 

animal (MUNDY, 2000). 

O médico veterinário tem papel fundamental na implementação de medidas que reduzam a 

ocorrência e o impacto das lesões, bem como na orientação para o bem-estar animal, garantindo 

assim a saúde de todos os envolvidos no esporte. Contudo, para que seja possível a adoção 

dessas medidas é essencial o acesso à informação descritiva básica sobre os incidentes 

veterinários encontrados durante a corrida ou os treinamentos (WILLIAMS et al., 2001). 

Os primeiros autores a observarem a frequência de distribuição dos principais locais de 

claudicação em cavalos de corrida foram Jeffcott et al. (1982), as principais lesões observadas 
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por eles foram as lesões de casco (15,4%), seguidas pelas lesões de boleto (15%), carpo (12,6%) 

e lesões musculares (11,4%) . 

Porém, analisando resultados de trabalhos sobre lesões musculoesqueléticas em PSC, nota-se 

diferença em relação à distribuição e incidência dessas lesões entre autores de diferentes países 

e em diferentes temporadas. No Reino Unido, em cavalos de corrida observados por Williams et 

al. (2001) as lesões de tendões e ligamentos foram responsáveis por 25,37% do total de lesões, 

seguidas pelas lesões envolvendo os ossos sesamóides proximais e a articulação 

metacarpo/metatarsofalangeana (11,46%), o carpo (8,29%), e o  terceiro metacarpiano (7,8%). 

Na Austrália foi verificado como principal lesão a afetar cavalos de corrida jovens a doença 

metacarpiana dorsal (COGGER et al., 2008). No Japão a incidência das lesões tendíneas e 

ligamentares já foi destacada em diversos trabalhos (KASASHIMA et al., 2004; LAM et al., 

2007). Já nos EUA, as fraturas de ossos sesamóides proximais são o tipo mais comum de lesão 

catastrófica (JOHNSON et al., 1994; PELOSO et al., 1994). O que difere dos achados de 

estudos na Grã-Bretanha, que relatam a fratura condilar lateral de McIII e MtIII como a fratura 

mais comum em todas as modalidades de corrida analisadas (CLEGG, 2011) e do Japão onde as 

fraturas de rádio, ulna e metatarso são mais incidentes que as lesões de ossos sesamóides 

proximais (OIKAWA & KUSUNOSE, 2005). 

Esse artigo descreve a frequência de ocorrência de lesões musculoesqueléticas em cavalos de 

corrida em atividade turfística no Sul do Brasil, bem como a influencia das variáveis sexo e 

idade dos cavalos e estação do ano em que ocorreram as lesões a fim de identificar fatores de 

risco para que futuramente possam ser estabelecidas medidas que previnam ou pelo menos 

diminuam a incidência dessas lesões. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizados dados de um universo de 40055 cavalos PSC em atividade turfística, entre dois 

e dez anos, que foram inscritos para participarem de provas de corrida no Jockey Club do Rio 

Grande do Sul, no período de junho de 1999 a junho de 2009 (excetuando-se o ano de 2007). 

Um total de 1940 registros de eventos clínicos que não permitiram que os cavalos participassem 

das corridas (forfait veterinário) foi analisado. Os dados relativos à saúde dos cavalos que fazem 
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o forfait veterinário foram registrados por médico veterinário responsável, em sistema não 

informatizado, no Serviço de Veterinária da Comissão de Corridas contendo a identificação do 

animal, o páreo para o qual este estava inscrito e o motivo do forfait, sendo identificado o 

sistema acometido e o tipo de lesão.  

Para análise dos dados os registros das alterações do sistema musculoesquelético foram 

classificados em: membros torácicos; membros pélvicos; alterações dorso-lombares e alterações 

musculares. Nos membros torácicos a divisão anatômica adotada foi: casco e estruturas, 

quartela, articulação metacarpofalangeana, metacarpo, doença metacarpiana dorsal (DMD), 

tendão flexor digital superficial, tendão flexor digital profundo e ligamento suspensor do boleto 

(TFDS/TFDP/LSB), carpo, rádio/ulna, articulação escápulo-umeral, alterações não identificadas 

(NI) e alterações que afetaram mais de uma porção dos membros torácicos (MIS). Nos membros 

pélvicos as estruturas foram classificadas em: casco e estruturas, quartela, articulação 

metatarsofalangeana, metatarso, tendão flexor digital superficial, tendão flexor digital profundo 

e ligamento suspensor do boleto (TFDS/TFDP/LSB), tarso, e articulação Femoro-tíbio patelar, 

alterações não identificadas (NI) e alterações que afetaram mais de uma porção dos membros 

pélvicos (MIS). As alterações dorso-lombares e musculares fizeram referência às alterações 

ósseas e musculares da região da coluna, e às alterações musculares da garupa, bem como às 

alterações de miosite.  

De cada animal foram coletados dados relativos ao sexo, data de nascimento e idade e também 

foi verificada a época e a estação do ano em que ocorreu o registro do forfait veterinário. 

Em relação à idade os cavalos foram categorizados em quatro faixas etárias: cavalos de dois 

anos, cavalos de três anos, cavalos de quatro anos e cavalos de cinco anos ou mais.  E, em 

relação ao gênero, os cavalos foram classificados em fêmeas ou machos. Já os dados relativos à 

estação do ano foram categorizados da seguinte maneira: inverno: relativo ao período 

compreendido entre 21 de junho a 22 de setembro; outono: relativo ao período compreendido 

entre 21 de março e 20 de junho; primavera: relativa ao período compreendido entre 23 de 

setembro e 21 de dezembro; e, verão: relativo ao período compreendido entre 22 de dezembro e 

20 de março.  
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Foi realizada análise de frequência não paramétrica através do teste qui-quadrado, para 

comparação de proporções de diferentes problemas clínicos, seguido de uma análise de 

correspondência múltipla, para avaliação de tendência de ocorrência de alterações por categoria 

avaliada. Todos os dados foram processados utilizando-se a versão 9.2 do software estatístico 

SAS e adotando o nível de significância de 95% (p<0,05). 

RESULTADOS 

As alterações de membros torácicos somadas corresponderam a 79,23% do total de alterações 

musculoesqueléticas, sendo que as alterações de membros torácicos direito e esquerdo, quando 

comparadas, não diferiram estatisticamente (p>0,05). Enquanto que a soma das alterações 

referentes aos membros pélvicos responderam por 14,72% do total de alterações, também não 

mostrando diferença estatística entre os membros contralaterais, as alterações musculares e de 

coluna, por sua vez, respondem por 6,05% do total de alterações musculoesqueléticas. 

As alterações bilaterais de membros torácicos (11,29%) tiveram menor incidência em relação às 

alterações unilaterais de membros torácicos direito (34,83%) e esquerdo (33,11%) e não 

diferiram estatisticamente das alterações unilaterais de membros pélvicos direito (5,75%) e 

esquerdo (7,25%) e das alterações musculares e de coluna (6,05%). Já as alterações bilaterais de 

membros pélvicos (1,72%) tiveram menor incidência que as demais alterações. 

Destaca-se que as alterações do carpo foram significativamente (p=0,023) mais incidentes sobre 

o membro torácico direito (57,66%) em relação a seu contralateral, esquerdo (42,34%).  

Do total de 1338 alterações musculoesqueléticas, a maior frequência de alterações (p<0,05), foi 

verificada na articulação metacarpofalangeana (31,99%), seguida pelas afecções do carpo 

(17,94%), do casco dos membros torácicos (8,37%) dos tendões flexores e ligamentos suspensor 

do boleto dos membros torácicos (7,62%) e a doença metacarpiana dorsal (5,31%). 

Influencia da idade: Dividindo-se as alterações musculoesqueléticas por faixa etária, foram 

registradas 97 ocorrências (7,25%) em cavalos de 2 anos de idade, 408 ocorrências (30,49%) em 

cavalos de 3 anos de idade, 390 ocorrências (29,15%) em cavalos de 4 anos de idade e por fim, 

443 ocorrências (33,11%) em cavalos de 5 anos ou mais de idade. As alterações 

musculoesqueléticas de tarso e a doença metacarpiana dorsal (DMD) foram mais frequentes 
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(p<0,05) em cavalos de 3 anos de idade. Alterações da articulação do ombro foram mais 

incidentes (p<0,05) em cavalos de 3 e 4 anos de idade. Em relação à articulação 

metacarpofalangeana a maior frequência (p<0,05) das alterações ocorreu em cavalos de 5 anos 

ou mais (41,82%), mostrando o aumento da frequência com o avanço da idade. A frequência das 

alterações de carpo e casco dos membros torácicos não apresentou diferença estatística entre 

cavalos de 3, 4 e 5 anos ou mais de idade. Já cavalos de 2 anos de idade foram 

significativamente menos acometidos (p<0,05). O metacarpo apresentou maior (p<0,05) 

frequência - mais da metade do total de alterações - nos cavalos de 4 anos de idade (53,57%), 

enquanto que cavalos de 2 anos de idade não apresentaram ocorrências dessa lesão.  

Na análise de correspondência múltipla foi relacionada a frequência das alterações 

musculoesqueléticas à idade dos animais (Figura 1) verificando-se tendências de correlação.

 

Figura 1 – Gráfico resultante da análise de correspondência múltipla, relacionando as lesões 

musculoesqueléticas com a faixa etária dos animais.*2: 2 anos. 3: 3 anos. 4: 4 anos. 5: 5 anos. CA*: casco dos 

membros torácicos. CA: casco dos membros pélvicos. CP: carpo. DM: doença metacarpiana dorsal. DL: dorso-

lombar. EU: escapulo-umeral. FT: Femoro-tíbio-patelar. G: Garupa. MF*: metacarpofalangeana. MF: 

metatarsofalangeana. MC: metacarpo, MI: miosite. MT: metatarso. Q*: quartela dos membros torácicos. Q: quartela 

de membros pélvicos. RU: rádio/ulna. TA: tarso. TF*: tendões flexores e ligamento suspensor dos membros 

torácicos. TF: tendões flexores e ligamento suspensor dos membros pélvicos. 
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Ao analisar o gráfico o que mais se destaca é a posição da faixa etária de 2 anos de idade em 

relação aos demais grupos etários, esse fato é dado pelo perfil de lesões que acometem esse 

grupo ser diferente dos demais. Ao observar o ponto (DM) que é relativo às lesões da doença 

metacarpiana dorsal observamos que ele está posicionado mais próximo do grupo 2, apesar de o 

maior número dessas lesões terem sido verificadas no grupo de 3 anos. O mesmo ocorre com o 

ponto (G) que é relativo às lesões de garupa, que apesar de ter maior frequência de 

acontecimentos nos cavalos de 3 e 5 anos está mais próximo ao grupo dos 2 anos. Isso ocorre, 

pois apesar da maior frequência das lesões de DMD ocorrer no grupo de 3 anos, é na faixa etária 

de 2 anos que essa lesão é mais incidente e o mesmo ocorre com as lesões de garupa. Ao 

analisar o grupo etário de 2 anos temos um total de 97 lesões musculoesqueléticas que estão 

distribuídas por ordem decrescente de ocorrência: DMD (21,65%), carpo (18,56%), 

metacarpofalangeana (15,46%) e garupa (8,25%). Conclui-se com esses dados que ao analisar-

se apenas cavalos de2 anos de idade há uma tendência a que esses cavalos apresentem mais 

lesões de DMD e de garupa que os demais grupos etários. Já as lesões de carpo (CP) e da 

articulação metacarpofalangeana (MF) são identificadas por pontos mais próximos ao centro do 

gráfico por serem lesões que incidem com grande frequência em todos os grupos etários, sendo 

assim não mostram tendências claras de ocorrência maior em nenhum dos grupos, apesar de 

estarem posicionados a certa distancia do grupo etário de 2 anos, pois em relação à frequência e 

a incidência há maiores tendências de que essas lesões ocorrem em cavalos de 3, 4 e 5 anos. 

Influência do gênero: Verificou-se que todas as lesões que apresentaram diferença estatística 

(p<0,05) tiveram maior incidência em machos. Sendo assim, as lesões musculoesqueléticas de 

casco e tendões flexores e ligamentos dos membros torácicos, articulação metacarpofalangeana, 

metacarpo, DMD, carpo, articulação escapulo-umeral e articulação metatarsofalangeana tiveram 

maior (p<0,05) frequência de ocorrências em machos em relação às fêmeas. 

Porém, através da análise de correspondência (Figura 2) é possível verificar uma clara tendência 

das lesões de membros pélvicos, musculares e dorso-lombares, apresentarem-se mais 

frequentemente em fêmeas em relação aos machos
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FIGURA 2 - Gráfico resultante da análise de correspondência múltipla relacionando o gênero dos cavalos em 

relação à frequência e distribuição das lesões musculoesqueléticas. *CA*: casco dos membros torácicos. CA: 

casco dos membros pélvicos. CP: carpo. DM: doença metacarpiana dorsal. DL: dorso-lombar. EU: escapulo-umeral. 

FT: Femoro-tíbio-patelar. G: Garupa. MF*: metacarpofalangeana. MF: metatarsofalangeana. MC: metacarpo, MI: 

miosite. MT: metatarso. Q*: quartela dos membros torácicos. Q: quartela de membros pélvicos. RU: rádio/ulna. TA: 

tarso. TF*: tendões flexores e ligamento suspensor dos membros torácicos. TF: tendões flexores e ligamento 

suspensor dos membros pélvicos. 

Influência das estações do ano: O inverno foi a estação com o maior registro de lesões 

musculoesqueléticas (31,17%) seguido pelo outono (25,18%), verão (23,77%) e com menor 

registro ficou a primavera (19,8%). As lesões da articulação metacarpofalangeana foram mais 

frequentes (p<0,05) no inverno (30,84%) quando comparadas ao outono (25,23%), a primavera 

(22,2%) e ao verão (21,73%), assim como as lesões do carpo. Já as lesões de metacarpo foram 

mais frequentes no inverno e na primavera, tendo a menor frequência no outono (3,57%). As 

lesões de garupa foram mais frequentes (p<0,05) no outono (46,51%) e não demonstraram 

diferenças nas demais estações do ano. 

Através da análise de correspondência (Figura 3) observa-se há uma distribuição uniforme das 

lesões musculoesqueléticas em relação às estações do ano. Na observação inicial destaca-se a 



93 

 

proximidade em que se encontram os pontos relativos às estações do ano, que mostra que há 

pouca variação entre a incidência das lesões nesses grupos. Pode-se destacar uma tendência das 

lesões de garupa (G) incidir mais no outono, bem como as lesões de casco de membro posterior 

(CA) e de tarso (TA). As lesões de quartela de membro torácico (Q*) não mostraram correlação 

com nenhum dos grupos estacionais. As lesões de DMD (DM) e casco de membro torácico 

(CA*) e articulação metacarpofalangeana (MF*) encontram-se no centro do gráfico mostrando 

que apresentam tendência semelhante a ocorrer em todas as estações. 

Figura 4- Gráfico resultante da análise de correspondência múltipla relacionando as estações do ano a 

frequência e distribuição das lesões musculoesqueléticas. *DMD: doença metacárpica dorsal. TFDS/TFDP/LSB: 

Tendão flexor digital superficial, tendão flexor digital profundo e ligamento suspensor do boleto. MIS: misto, quando 

mais de um local da mesma porção do sistema musculoesquelético é afetado. NI: lesão não identificada. 

 



DISCUSSÃO 

O presente trabalho é o primeiro a verificar a epidemiologia das lesões musculoesqueléticas de 

cavalos de corrida em atividade turfística no Sul do Brasil. Dos 1940 casos clínicos analisados 

que levaram cavalos em treinamento inscritos previamente em um páreo a não participarem da 

corrida as principais ocorrências - 1338 ocorrências (69%) - foram relativas às lesões do sistema 

musculoesquelético. A maior incidência das lesões musculoesqueléticas foi sobre os membros 

torácicos (79,23%) que foram significativamente mais afetados que os membros pélvicos 

(14,72%). Resultados que corroboram com os já publicados por Peloso et al. (1994) que, através 

da avaliação de 132 lesões musculoesqueléticas ocorridas durante o páreo, observaram que 

90,2% das lesões incidiram sobre os membros torácicos. Números bastante próximos dos 

verificados por Cohen et al. (1997) que registraram o envolvimento dos membros torácicos em 

204 de 216 (94,4%) cavalos com lesão de membros. Williams et al. (2001) também verificaram 

uma incidência maior de lesões sobre os membros torácicos 81%, assim como Oikawa & 

Kusunose (2005) avaliando as causas de fratura de cavalos PSC que verificaram que 86,26% 

destas fraturas incidiram sobre esses membros. No galope da corrida estudos mostram que há 

um marcado pico de força vertical sobre os membros torácicos em relação aos membros 

pélvicos (MERKENS et al., 1993) e esse pico de força vertical pode chegar a 25,19Kg/Kg de 

peso corporal (WITTE et al., 2006). Isto pode ser explicado pela conformação do cavalo que 

tem o centro de gravidade corporal deslocado cranialmente além do peso da sela e do cavaleiro 

incidir principalmente sobre os membros torácicos.   

As lesões musculares e de coluna, por sua vez, responderam por 6,05% do total de lesões 

musculoesqueléticas, sendo 1,72% relativos a lesões dorso-lombares e os restantes 4,33% 

relativos a lesões de garupa e de rabdomiólise.  Números bem próximos aos encontrados por 

Wilsher et al. (2006) que relataram uma incidência de 5% e 4% de rabdomiólise em cavalos de 

2 e 3 anos, respectivamente, em treinamento. Outros autores verificaram a incidência em 

cavalos de corrida de 5,4% de casos de rabdomiólise (COLE et al., 2003). Já em relação às 

lesões dorso-lombares, os resultados são bastante variáveis. Peloso et al. (1994) verificaram 

uma incidência de 0,75% de lesões de coluna, enquanto Perkins et al. (2005) verificaram uma 
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incidência de 3,2% de lesões de coluna de 834 lesões musculoesqueléticas analisadas. O fato é 

que os percentuais podem variar, pois um diagnóstico bastante minucioso é necessário para 

afirmar se a claudicação, aparentemente em razão de dor na região dorso-lombar, é de fato por 

uma lesão primária (localizada na região da coluna) ou é secundária a uma lesão de membro 

pélvico. 

As lesões bilaterais de membros torácicos (14,25%) tiveram menor incidência em relação às 

lesões unilaterais (85,75%), bem como as lesões bilaterais de membros pélvicos (11,44%) foram 

menos frequentes que as lesões unilaterais (86,57%).  Números bem diferentes dos encontrados 

por Williams et al. (2001) que registraram lesões bilaterais de membros torácicos ou pélvicos 

em menos de 0,5% de um total de 1937 lesões musculoesqueléticas, considerando esse tipo de 

lesão como uma ocorrência rara, porém esses dados se referem a quatro diferentes tipos de 

corrida, incluindo as com obstáculos e não somente as provas de turfe, como no caso do 

presente trabalho. As lesões bilaterais de membros torácicos também foram menos frequentes 

(7%) que as lesões unilaterais (93%) em dados verificados por Peloso et al. (1994) analisando 

132 lesões musculoesqueléticas de cavalos de corrida nos EUA. Em um estudo sobre lesões 

tendíneas e ligamentares no Jockey Club de Hong Kong, Lam et al. (2007) verificaram que 

somente 8,6% das lesões eram bilaterais. O fato de o atual levantamento ter encontrado uma 

maior incidência de lesões bilaterais em relação aos demais estudos pode estar associado ao tipo 

de estudo realizado, pois analisamos lesões que impediram que animais participassem da prova, 

algumas das lesões bilaterais podem ser apenas compensatórias pois esse cavalo esteve em 

treinamento intenso nos últimos 30 dias, tendo assim tempo para desenvolver esse tipo de lesão, 

já os demais estudos relacionam lesões que ocorreram principalmente durante as corridas – 

assim além do caso ser agudo, dificilmente a lesão irá incidir bilateralmente.  

Destaca-se que as lesões do carpo foram significativamente (p=0,023) mais incidentes sobre o 

membro torácico direito (57,66%) em relação a seu contralateral, esquerdo (42,34%). O mesmo 

verificado por outros estudos recentes (REED et al., 2012; RANZAM & PALMER, 2010) que 

encontraram maior incidência das lesões de carpo sobre o membro direito. Diversos estudos 

afirmam que os cavalos que correm em sentido anti-horário apresentam maior incidência de 
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lesões de carpo sobre o membro torácico direito (MASON et al., 1973). Existem algumas 

hipóteses para a lateralidade dessas lesões. A possível compensação da força centrífuga durante 

a curva foi observada por Mason et al. (1973) podendo fazer com que o equino apoie a maior 

parte do peso no membro de fora da curva. Em relação à lateralidade da andadura, alguns 

cavalos ao entrar na reta final, em grande parte das vezes, iniciam a andadura com o membro 

torácico direito que acaba sofrendo maior estresse quando o cavalo está fatigado, a lateralidade 

da andadura também é citada por Williams & Norris (2007) como um fator determinante. 

Quando se avaliam as principais lesões musculoesqueléticas que acometem cavalos de corrida, 

o atual estudo verificou como lesões mais incidentes – sobre os membros torácicos - as da 

articulação metacarpofalangeana (31,99%), seguida pelas afecções do carpo (17,94%), do casco 

(8,37%) e dos tendões flexores e ligamentos suspensores do boleto (7,62%). Esses dados estão 

de acordo com o verificado por Peloso et al. (1994) que analisando 132 lesões 

musculoesqueléticas também observaram uma maior incidência de afecções sobre a articulação 

do boleto (31,06% de 132 lesões musculoesqueléticas), seguidas pelas lesões tendíneas e 

ligamentares (28,03%) e de carpo (12,12%). Já Williams et al. (2001) observaram que as lesões 

mais incidentes em cavalos de corrida foram as de tendões e ligamentos (25,37%) seguidas 

pelas lesões envolvendo a articulação metacarpo/metatarsofalangeana (11,46%) e carpo (8,29%) 

e Cohen et al. (1997) registraram a maior incidência de lesões musculoesqueléticas sobre os 

tendões flexores e ligamento suspensor (35,93% de 270 ocorrências), seguidas das lesões da 

articulação metacarpofalangeana (27,78%) e de metacarpo/metatarso (15,18%). Algumas 

diferenças na incidência das principais lesões podem ocorrer por fatores regionais e 

especialmente pelo tipo e condição da pista de corrida. Em geral pistas mais duras tendem a 

provocar mais lesões osteoarticulares e pistas mais macias provocam mais lesões tendíneas e 

musculares, hipótese corroborada por Williams et al. (2001) que verificaram maior incidência 

de lesões em tecidos moles nas pistas de corrida do Reino Unido. 

No presente estudo as lesões de escápula e da articulação escápulo-umeral corresponderam a 

2,54% do total de lesões, número bastante próximo dos relatados por Stover & Murray (2008) 
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que, analisando lesões e fraturas catastróficas em cavalos de corrida, verificaram uma incidência 

de 2% de fratura de escápula. 

As tendinites e desmites de membros posteriores foram as lesões com a menor frequência de 

registros (0,22%) o que concorda com os estudos de Kasashima et al. (2004) que avaliando 

1520 casos de tendinites e desmites em cavalos de corrida consideraram raros os casos de 

tendinites (0,06%) e desmites (0,14%) nos membros pélvicos. 

Diferente do encontrado por alguns estudos (PERKINS et al., 2004; WILSON et al., 1996), a 

maior incidência de lesões musculoesqueléticas em cavalos de corrida não esteve na faixa etária 

de 2 anos, mas sim na faixa dos 3 e dos 5 anos de idade, 30,49% e 33,11%, respectivamente. 

Outros autores (DYSON et al., 2008; REED et al., 2012), por sua vez,  verificaram que não 

houve diferença entre a incidência de lesões musculoesqueléticas em cavalos de 2 e 3 anos. A 

busca da explicação para esse fato pode estar relacionada, entre outros fatores, com o tipo de 

pista e de treinamento dos cavalos no Sul do Brasil. Em grande parte dos estudos que revelam a 

maior incidência de lesões em cavalos de 2 anos de idade, isso está associado ao início do 

treinamento de velocidade (PERKINS et al., 2004). Já Williams et al. (2001) consideram que 

cavalos jovens podem ter menor incidência de lesões musculoesqueléticas por ainda não terem 

acumulado distância percorrida em trabalho intenso o suficiente para acumular micro-lesões e, 

consequentemente, causar danos ao sistema. 

Nas lesões tendíneas e ligamentares é visível uma predisposição que aumenta com a idade e a 

maior frequência da lesão foi encontrada na faixa etária dos 5 anos de idade ou mais. O mesmo 

fato foi observado por Hill et al. (2003), que relataram que o risco de lesão no ligamento 

suspensor do boleto é 2,3 vezes maior em cavalos de 5 anos ou mais em relação aos cavalos 

mais jovens.  Dados um pouco diferentes dos encontrados por Kasashima et al. (2004) que, 

apesar de verificarem um aumento do risco dessa lesão com o aumento da idade, verificaram a 

maior frequência de ocorrência desse tipo de lesão nos cavalos de 3 anos de idade. Com base 

nos resultados parece natural haver o aumento da incidência dessas lesões com o aumento da 

idade, visto que o acúmulo de exercício intenso repetitivo pelo aparelho locomotor causa o 
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acúmulo de alterações degenerativas nas estruturas tendíneas que ao causar dano direto sobre a 

matriz não possibilitam a reparação pelos tenócitos (PATTERSON-KANE & FIRTH, 2009). 

A doença metacarpiana dorsal (DMD) é um exemplo clássico de um problema associado a 

cavalos de corrida jovens e, normalmente, ocorre no primeiro ano de treinamento (VERHEYEN 

et al., 2005). No atual estudo registrou-se maior número de lesões de DMD (p<0,05) em animais 

na faixa etária de 3 anos (57,75%), seguidos pelos de 2 anos de idade (29,58%) e a incidência 

diminuiu significativamente com a idade. É importante destacar ao verificar a análise de 

correspondência múltipla relativa à idade (Figura 1) que, apesar de ter havido um maior registro 

de lesões de DMD em cavalos de 3 anos, quando se avalia individualmente o grupo etário dos 2 

anos a lesão da doença metacárpica dorsal foi a mais incidente nessa faixa etária, 

correspondendo a 22% (21 de 97 ocorrências) dessa população, já na faixa etária de 3 anos a 

lesão mais incidente foi a da articulação metacarpofalangeana com 25,25%, enquanto que a 

DMD correspondeu por 10,05%. Dados muito próximos dos encontrados por Wilsher et al. 

(2006) que relatam uma incidência de 29% de DMD em cavalos de 2 anos e de 12% em cavalos 

de 3 anos de idade em treinamento. E semelhantes aos relatados por Cogger et al. (2006) que 

verificaram uma incidência de 23% de DMD em cavalos em treinamento de 2 e 3 anos de idade.  

A porção escápulo-umeral foi significativamente mais lesionada em cavalos de 2 e 3 anos de 

idade no presente estudo o que concorda com os relatos de Vallance et al. (2009) que, 

analisando a ocorrência de fraturas escapulares em cavalos PSC e quarto de milha de corrida, 

verificaram que a média de idade em que os cavalos PSC apresentaram maior frequência das 

lesões foi em média aos 2 anos de idade. 

Nas lesões da articulação metacarpofalangeana e metatarsofalangeana, é visível uma 

predisposição crescente na medida em que a idade vai avançando, sendo que na segunda não 

houve diferença significativa entre cavalos de 4 e 5 anos ou mais de idade. Diferente do 

verificado por Reed et al. (2012) que encontraram maior incidência de lesões da articulação do 

boleto em cavalos de 3 anos de idade. A explicação mais plausível para as lesões articulares 

aumentarem com o avanço da idade é o fato de cavalos de esporte acumular micro-lesões intra-

articulares que, com o passar dos anos, acabam resultando em osteoartrose. 
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Lesões de coluna e musculares não apresentaram diferença significativa em função da idade dos 

animais, mas destaca-se que, utilizando a análise de correspondência múltipla, foi verificada 

uma tendência maior das lesões musculares de garupa ocorrerem na faixa etária de 2 anos. O 

que corrobora com McGowan et al. (2012) que verificaram a idade jovem (2 anos) como um 

fator de risco para a rabdomiólise.  

Foi verificado também que algumas lesões musculoesqueléticas demonstraram predisposição 

por um dos gêneros. É o caso dos tendões e ligamentos, a DMD, as lesões do carpo, da 

articulação metacarpofalangeana e as lesões musculares. 

As lesões de tendões flexores e ligamentos dos membros torácicos foram mais incidentes em 

machos, o mesmo dado encontrado por Kasashima et al. (2004) que, analisando 1520 casos de 

tendinite dos flexores e desmite do ligamento suspensor do boleto, verificaram uma maior 

prevalência dessa lesão entre os machos. O que concorda com os dados de Lam et al. (2007) que 

encontraram uma proporção maior de tendinites em machos (18.5%) comparados com os 

machos castrados (13.4%) e as fêmeas (11.1%). Já Hill et al. (2001) avaliando apenas as lesões 

do aparelho suspensor do boleto, não verificaram influência da idade na frequência dessa lesão. 

Alguns dados podem se apresentar conflitantes pela divisão anatômica das lesões nos 

respectivos estudos. 

Em relação à doença metacarpiana dorsal também há uma predisposição do gênero masculino 

na incidência da lesão. Dados também verificados por Wilsher et al. (2006), que observaram 

que as lesões tendíneas e ligamentares foram significativamente mais prevalentes nos machos 

(976 de 1520 casos).  

As lesões das articulações metacarpofalangeana e do carpo foram mais incidentes nos machos. 

Esses dados vão de encontro a outros estudos que não encontraram diferença entre os gêneros 

na incidência dessas lesões (DYSON et al., 2008; REED et al., 2012). Esses autores estudando o 

risco de lesões de carpo e da articulação metacarpofalangeana não encontraram diferença entre 

machos e fêmeas, mas verificaram diferença entre essas categorias no tipo de lesão apresentada. 

As fêmeas apresentaram maior frequência de lesões leves, diagnosticadas por exame clínico de 

rotina em que o tratamento foi conservativo, por sua vez, as lesões verificadas nos machos já 
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eram mais severas demonstrando algum tipo de comprometimento visível radiograficamente, 

como osteólise subcondral e presença de osteófitos.  

Uma hipótese levantada por Reed et al. (2012) é o fato das diferenças de gênero refletirem a 

variabilidade biológica entre os sexos no metabolismo do tecido e nas respostas adaptativas ao 

exercício e cita como exemplo os estudos de Jackson et al. (2003) que relataram concentrações 

séricas de marcadores de turnover ósseo significativamente diferentes em potros em 

comparação com potrancas. Já se verificou que os hormônios sexuais têm influencia direta no 

metabolismo e na estrutura da cartilagem articular e receptores de estrógenos e andrógenos já 

foram identificados (MACDONALD et al., 2002).  

Usando a análise de correspondência múltipla foi possível verificar uma clara tendência das 

lesões de membros pélvicos e dorso-lombares, ocorrerem mais frequentemente em fêmeas em 

relação aos machos. Esse fato pode ter relação com a diferença de conformação entre os 

gêneros, visto que as fêmeas têm uma musculatura de garupa mais desenvolvida e uma 

musculatura torácica menos desenvolvida em comparação a do macho. 

Em relação às estações do ano verificamos maior frequência de lesões no inverno (31,17%), 

dado semelhante ao encontrado na Alemanha em que a maior incidência de lesões deu-se no 

mês de fevereiro (LINDNER & DINGERKUS, 1993). Já Mohammed et al. (1991) relataram 

maior chance de lesões musculoesqueléticas ocorrerem no verão. Na Nova Zelândia, Perkins et 

al. (2004) também observaram um menor risco de lesão musculoesquelética nos meses de 

inverno em relação a todas as outras estações e a estação que registrou maior número de lesões 

foi o verão.  

As lesões articulares (carpo e boleto) foram mais frequentes (p<0,05) no inverno. Enquanto que 

as lesões de metacarpo foram mais frequentes no inverno e na primavera. As lesões de garupa 

foram mais frequentes (p<0,05) no outono (46,51%) e não demonstraram diferenças nas demais 

estações do ano. Dados diferentes dos encontrados por Harris (1991) que verificou maior 

incidência de rabdomiólise no inverno.  

Algumas hipóteses podem ser levantadas para a maior ocorrência de lesões musculoesqueléticas 

no inverno, como a maior necessidade de aquecimento antes dos treinamentos e a possibilidade 
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da pista encontrar-se mais pesada devido à ocorrência maior de chuvas nessa estação do ano. 

Também é nessa estação que há o início do ano hípico, portanto se considerarmos que os 

cavalos de 2 anos estão completando 3 anos nessa estação pode ser que a maior incidência de 

lesões em cavalos de 3 anos influencie a ser o inverno a estação com a maior frequência de 

lesões musculoesqueléticas. Tais hipóteses precisam ser confirmadas em outros estudos.   

CONCLUSÃO 

Com base nesses resultados é possível afirmar que as afecções do sistema musculoesquelético 

são as principais causas que levam um cavalo de corrida inscrito em um páreo a não largar. Os 

membros torácicos são os mais acometidos pelas lesões musculoesqueléticas e as lesões mais 

incidentes são as osteoarticulares (articulação metacarpofalangeana), de casco e tendíneas e 

ligamentares. A distribuição das lesões musculoesqueléticas sofre influência da faixa etária do 

animal, do gênero e, em parte, das estações do ano. A análise de correspondência múltipla 

complementou a análise do qui-quadrado permitindo verificarmos tendências de ocorrência. 

Esse estudo é o passo inicial para que seja possível definir medidas em relação à prevenção e a 

antecipação de situações de risco que possam levar os animais a diminuir suas participações 

turfísticas e assim, evitar prejuízos econômicos para os envolvidos além de preservar o bem-

estar dos animais. 
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