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INTRODUÇÃO 
 
Desde a domesticação, o equino tem sido cada vez mais utilizado nos diversos tipos de 
trabalho e desempenho atlético. Como consequência, os animais são exigidos acima 
de seus limites naturais. Sendo assim, surge a importância do aperfeiçoamento do 
conhecimento sobre as doenças que acometem os equinos. A infecção ascendente da 
linha branca do casco é um problema muito 
decorrente na equinocultura, pois acomete de modo geral, o sistema locomotor dos 
animais. Afeta o desempenho tanto morfológico quanto funcional, logo 
que, os mesmos possuem grandes dificuldades de se locomover, atrapalhando o 
seu desenvolvimento e sua produção, pois sua saúde estará debilitada, acarretando 
grandes perdas econômicas. Então, as medidas de prevenção através do manejo 
adequado, o diagnóstico preciso e o tratamento correto são cruciais para não 
debilitar e prejudicar a saúde do animal, sendo ele para fins de trabalho, esporte, 
lazer, reprodução entre outros.      
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
No periodo de janeiro de 2019 no haras Cuatro Piedras em Progresso-Uruguai um 
equino macho de 2 anos da raça Puro sangue Inglês  apresentou um quadro grave de 
infecção ascendente da linha branca do casco sendo diagnosticado por sua postura 
apoiando a pinça do casco sobre o chão e claudicação após as avaliações foi iniciado o 
tratamento. 



 

Foi realizado uma limpeza e desinfecção do casco para que seja possível manejar 
adequadamente o mesmo, após isso, pressionado diferentes pontos estratégicos do 
casco, com ajuda de uma pinça apropriada para tentar localizar algum ponto com 
maior sensibilidade, com o intuito de drenar a secreção estabelecida pela infecção. 
Não havendo sucesso na drenagem foi feita uma liga de casco 2 vezes ao dia, que é 
uma atadura composta por gaze e algodão embebido em iodo 10% na sola do casco e 
iodo 5% na coroa, responsável pela proteção antissepsia do casco, isolando de 
contaminações externas. 
Após foi feito um pedilúvio com água morna, sulfato de cobre e sal, duas vezes ao dia, 
com a finalidade de aumentar a vascularização do casco e acelerar o processo 
inflamatório para que a secreção seja eliminada.  
Todo dia o paciente foi reavaliado para identificar possível melhora, em cerca de 4 
dias, muito antes do esperado ele possuia um prognostico de melhora, não 
apresentando pulso digital, dor e claudicação.  
E também utilizado antibioticoterapia profilatica com intuito de evitar uma infecção 
secundaria impediando outra complicação.  
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
A infecção ascendente da linha branca do casco foi diagnosticado por meio do exame 
clínico , com ênfase na anamnese e histórico dos animais do mesmo plantel por ser 
uma enfermidade recorrente dos animais criados na região por fatores climaticos 
como umidade e solos mal drenados. 
Conclui-se que o tratamento realizado foi efetivo acarretando em uma melhora mas 
rápido que o esperado.      
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