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RESUMO

ANUNCIAÇÃO, A. R. A. da. Aspectos do desenvolvimento morfológico,
morfométrico e ultraestrutural do aparelho ungueal do cavalo Baixadeiro.
[Aspects of morphological development, morphometric and ultrastructural of the nail
apparatus in Baixadeiro horse]. 2016. 52 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) –
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2016.

O cavalo Baixadeiro é encontrado na Baixada Maranhense, região caracterizada por
planície, podendo permanecer alagada por até seis meses. Ainda que diante destas
condições, o cavalo Baixadeiro pode viver sem apresentar doenças da úngula, tais
como, a laminite. Assim, propôs-se identificar elementos morfológicos da úngula
desta raça específica de cavalo com o intuito de explicar tal resistência à umidade.
Foram utilizadas amostras de úngula provenientes de 4 cavalos Baixadeiros (N=16)
e de 4 cavalos Puro Sangue Inglês (N=16). Todas as úngulas foram analisadas por
macroscopia, morfometria e por microscopia eletrônica de varredura e de luz.
Macroscopicamente, a úngula do cavalo Baixadeiro era cuneiforme, com
comprimento médio de 10.22 ± 1.3 cm, largura de 9.83 ± 1.01 cm e comprimento da
parede medial de 5.67 ± 0.76 cm. A úngula do cavalo Puro Sangue Inglês teve um
comprimento médio de 13.47 ± 0.8 cm, largura de 12.54 ± 0.49 cm e comprimento
da parede medial de 7.77 ± 0.54 cm. Na microscopia de luz da camada interna, o
tecido que conecta as lamelas epidérmicas primárias às secundárias e ao estrato
médio foi visualmente mais espesso no Baixadeiro. Além disso, a região distal das
lamelas era mais compacta do que as da região proximal, enquanto que no Puro
Sangue Inglês não foram observadas diferenças. Na microscopia eletrônica de
varredura, o espaço intertubular do estrato médio foi visualmente maior. A partir
desta arquitetura nós sugerimos que existe maior adesão da cápsula da úngula à
falange distal no cavalo Baixadeiro, provavelmente diminuindo a incidência de
rotação da falange distal e, consequentemente, diminuindo a laminite.
Palavras-chave: Equinos. Lamelas epidérmicas. Estrato médio. Resistência.

ABSTRACT

ANUNCIAÇÃO, A. R. A. da. Aspects of morphological development,
morphometric and ultrastructural the nail apparatus horse Baixadeiro.
[Aspectos do desenvolvimento morfológico, morfométrico e ultraestrutural do
aparelho ungueal do cavalo Baixadeiro]. 2016. 52f. Dissertação (Mestrado em
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2016.

The Baixadeiro horse is found in Baixada Maranhense, region is characterized by a
flat land that can be flooded during six months per year. In this region the Baixadeiro
horse can live without ungula diseases, such as, laminitis. Thus, was proposed to
identify morphological elements of the ungula from this specific breed to indicate this
resistance to humidity. We used ungula samples from four Baixadeiro horse (N=16)
and

from

four

Thoroughbred

horse

(N=16).

All

ungulas

were

analyzed

macroscopically, morphometrically and by light and scanning electronic microscopy.
Macroscopically, the ungula of Baixadeiro horse was cuneiform, with average length
10.22 ± 1.3 cm, width of 9.83 ± 1.01 cm and medial wall lenght of 5.67 ± 0.76 cm.
While the Thoroughbred horse ungula had average length 13.47 ± 0.8 cm, width
12.54 ± 0.49 cm and medial wall length 7.77 ± 0.54 cm. Under light microscopy, in
the internal layer, the tissue that connects primary to secondary epidermal lamella
and to middle stratum was visually thicker in the Baixadeiro. In addition, the distal
region of lamellae was more compact than the proximal region, while in
Thoroughbred no differences were observed. By scanning electron microscopy, the
intertubular space of the middle stratum was visually bigger. From this architecture
we suggested that there are greater adhesion of ugula capsule to distal phalanx in
the Baixadeiro horse, probably decreasing incidence of distal phalanx rotation and
consequently diminishing laminitis.

Keywords: Equines. Epidermal lamella. Middle stratum. Resistance.
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1

INTRODUÇÃO

O cavalo Baixadeiro representa um grupamento de animais com grande
diversidade genética e biológica, moldadas pela seleção natural ao longo das
gerações, pois são capazes de sobreviver seis meses em campos alagados e seis
meses de seca, condições em que outras raças de equinos teriam dificuldades em
sobreviver.
Estima-se que a população de equinos tipicamente Baixadeiro esteja em
torno de 4 mil animais, influenciando de maneira marcante as condições
socioeconômicas dos habitantes da região, não apenas por representarem um meio
de transporte para as comunidades locais, como também um grande aliado nas
atividades pecuárias, garantindo a sustentabilidade dos meios de produção da
região (SERRA, 2004).
Segundo os criadores, a cada ano ocorre a diminuição da população do
cavalo Baixadeiro, em decorrência dos cruzamentos indiscriminados com outras
raças, além dos acasalamentos consanguíneos, manejo sanitário e reprodutivo
inadequado, o que a longo prazo, poderá causar a extinção desses animais na
Baixada Maranhense (SANTOS et al., 2013a.). Dessa forma, o estudo das
potencialidades destes animais contribuirá para a valorização deste grupamento
racial, além de chamar a atenção das instituições acadêmicas, médicos veterinários,
zootecnistas e entidades locais para preservação do cavalo Baixadeiro, contribuindo
para o desenvolvimento socioeconômico da região.
O estudo microscópico do aparelho ungueal do cavalo Baixadeiro tornase importante na buscar de informações que comprovem a resistência as
enfermidades podais, uma vez que, este grupamento racial destaca-se por
apresentar características próprias e peculiares, quando comparados à outros
grupos de animais de sua espécie.
Considerando a importância do aparelho ungueal na manutenção do
equilíbrio dos equídeos, estudos adicionais sobre a úngula destes animais são
necessários.

Até o presente momento, não foram relatados estudos quanto a

estrutura e ultraestrutura ungueal destes animais, portanto, os dados obtidos neste
trabalho serão inéditos e poderão auxiliar a entender como o cavalo Baixadeiro
consegue

sobreviver

no

ambiente

típico

da

Baixada

Maranhense.
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2

REVISÃO DE LITERATURA

2.1

FILOGENIA E EVOLUÇÃO DOS EQUÍDEOS

A evolução dos equídeos levou ao desenvolvimento de numerosas
características morfológicas, que melhoraram a locomoção desses animais (Figura
1), tais como a redução dos componentes musculares, desenvolvimento de
estruturas tendíneas fortes, vários ligamentos para assegurar o comportamento
autônomo e passivo dos membros, além da simplificação da região distal do
membro a um único dígito envolto por uma cápsula queratinizada denominada de
úngula (DENOIX, 1994).
O cavalo Eohippus é considerado o ancestral mais antigo, viveu no
período Eoceno há aproximadamente 50 milhões de anos atrás. Era um animal com
cerca de 45 cm de comprimento e 30 cm de altura, assemelhando-se a uma raposa
(BECK, 1989). Caracterizado pela presença de quatro dígitos nos membros
torácicos, mais ainda com vestígio do polegar e três dígitos nos membros pélvicos
(HERMSDORFF, 1956). Em decorrência do seu pequeno porte, foi domesticado
para consumo de sua carne e couro, pois, eram pequenos demais para a monta
(MARIANTE; CAVALCANTE, 2000).
No final do período Eoceno aproximadamente 50 milhões de anos atrás,
surge o Orohippus, caracterizado pela ausência do vestígio do quinto dígito e o
terceiro dígito mais proeminente (BENSON, 1940). No início do período Mioceno,a
aproximadamente 36 milhões de anos atrás, surge o Mesohippus, com a presença
de quatro dígitos atrofiados no membro torácico e três dígitos nos membros pélvicos.
Em seguida, surge o Miohippus, com um porte maior e ainda tridáctilo
(HERMSDORFF, 1956).
No período Plioceno, a aproximadamente 17 milhões de anos atrás,
aparece o Protohippus, ainda tridáctilo, mas com os dígitos laterais menos
desenvolvidos que o mediano, único que se apoiava no solo. Finalmente, no final do
Plioceno, (entre 5 a 1,8 milhões de anos atrás), surge o Pliohippus, a última forma
fóssil antes do aparecimento dos Equídeos, sendo por isso, considerado como o
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verdadeiro ancestral dessa família na América. Eles apresentavam os dois dígitos
laterais ainda mais atrofiados do que na forma anterior.
Figura 1 -

Evolução das extremidades dos membros dos Equídeos: do Eohippus ao Equus

Fonte: Anunciação (2016) adaptado de Hermsdorff (1956)
Legenda: II-segundo dígito, III-terceiro dígito, IV- quarto dígito, V- quinto dígito

2.2

CAVALO BAIXADEIRO

O cavalo Baixadeiro é oriundo do cruzamento de raças trazidas da
Península

Ibérica,

provavelmente

dos

cavalos

Garrano

e

Berbere.

Morfologicamente, o porte do cavalo Baixadeiro varia de pequeno a médio, cerca de
1,40 m de cernelha com pelagens predominantemente a tordilha, castanha e rosilha
(SERRA, 2004; GAZOLLA et al., 2009).
São nativos da área de proteção Ambiental da Baixada Maranhense,
região localizada ao norte do estado do Maranhão, que apresenta grande extensão
de campos naturais totalmente inundáveis durante o período chuvoso (janeiro a
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julho) e solos extremamente áridos durante o período de estiagem (agosto a
dezembro (Figura 2) (MOURA, 2004).
Figura 2: Cavalo Baixadeiro durante os dois períodos do ano

Fonte: Anunciação (2016).
Legenda: A- Cavalo Baixadeiro nos campos alagados da Baixada Maranhense e B- Cavalo
Baixadeiro no solo árido da Baixada Maranhense.

Os equídeos dessa região conseguem sobreviver seis meses em campos
alagados e seis meses em solo árido, ou seja, são animais rústicos e com alto
potencial de resistência às intempéries ambientais, assim como as doenças
usualmente decorrentes dessas condições. Esta adaptação ao ambiente local é uma
das características mais valiosas das raças nativas, o que engloba a tolerância e
adaptação ao calor, adaptação às condições de seca e cheia, uso espacial e hábito
alimentar (SANTOS et al., 2003a; SERRA, 2004).
O sistema de Criação realizado na Baixada Maranhense condiz com a
rusticidade adquirida pelos animais, pois são criados soltos sem manejo reprodutivo,
do qual a monta natural não é monitorada (CHAVES et al., 2013). As éguas
apresentam época de parição contínua, com parto natural e o cio ocorre entre junho
e setembro, no qual se observa a maior oferta de alimentos (DIAS et al., 2012;
SILVA e CHAVES, 2012).
É notável a escassez de informações sobre a sanidade destes animais,
entretanto, estudos realizados por Santos et al. (2013b) caracterizaram o perfil
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hematológico do cavalo Baixadeiro, o que é essencial para auxiliar na interpretação
dos achados clínicos e no diagnóstico de possíveis enfermidades que acometem
estes equídeos.
Este tipo étnico de equino exerce importante papel no trabalho e na vida
diária do homem da Baixada Maranhense, que vive da agricultura e pecuária de
subsistência, o mesmo ocorre no pantanal mato-grossense, com o cavalo
Pantaneiro, em Roraima com o Lavradeiro, e no Pará com o Marajoara (SERRA,
2004).
De acordo com Toro et al. (1980), as raças nativas das diferentes
espécies de animais domésticos são consideradas importantes componentes da
biodiversidade mundial em decorrência da presença de genes e combinações
gênicas que são consequência da adaptação a diferentes ambientes.
O Aparelho ungueal destes animais consegue suportar os períodos de
cheias da região local, desempenhando papéis essenciais para a manutenção do
equilíbrio, garantindo funções como absorção de impacto com o solo, resistência ao
desgaste, auxílio na propulsão, suporte ao peso do animal e auxílio no retorno
sanguíneo da extremidade do membro locomotor, tornando essa estrutura uma peça
fundamental para a higidez do equino (FARIA, 2010).

2.3

ANATOMIA E FUNÇÃO DO APARELHO UNGUEAL

A úngula ou envolve a terceira falange, o osso navicular e parte da
segunda falange, constituindo uma estrutura especializada, projetada para resistir ao
desgaste, suportar o peso do animal e absorver o impacto do solo. Além disso,
contribui para a proteção dos tecidos vivos, reduzindo assim o surgimento de injúrias
no aparelho locomotor (POLLITT, 1992; THOMASON et al., 2001; KASAPI e
GOSLINE, 1997).
Morfologicamente, a úngula é dividida em parede ou muralha, sola e
ranilha. A parede apresenta espessura entre 0,2 a 0,5 e cresce de cima para baixo,
a partir do extrato germinativo (banda coronária), onde as células germinativas
produzem os queratinócitos que se maturam na parede da úngula (REZENDE et al.,
2013). A sola constitui a maior parte da superfície ventral da úngula, de aspecto
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semilunar. A borda convexa se une a parede por meio de substância córnea,
relativamente macia, denominada “zona branca” na superfície ventral da úngula
(SISSON, 1986; BUDRAS; KONING, 2004).
A parede da úngula divide-se em pinça, mamas, quartos, talões e barras,
apresenta duas faces (externa e interna) duas margens (proximal e plantar). A face
externa é convexa e revestida pela faixa perióplica (fino extrato que circunda a parte
proximal da parede), chamada também de extrato superficial, verniz ou extrato
vítreo. Apresentam estrias verticais que são dadas pelo arranjo dos túbulos córneos.
A face interna é côncava em relação à externa, e apresenta as lâminas córneas. A
margem proximal (coronária) é percorrida por um sulco circular (sulco coronário). A
margem inferior ou plantar está em contato com o solo, da qual se aplicam as
ferraduras, porém a parte que se estende aos talões e barras não toca o solo
(PARKS, 2003a; KONIG; LIEBCH, 2004).
A úngula também é dividida em pinça, quartela e talões. Os talões são a
continuação traseira das barras da úngula. As barras aplicam força nos talões e são
responsáveis pela resistência da úngula ao impacto do peso do equino quando a
úngula se apoia no solo (ANDRADE, 1986).
Apêndices queratinizados nas pontas dos dígitos dos mamíferos refletem
funcionalmente as adaptações alcançadas por estes indivíduos para sobreviverem
em diferentes ambientes (HAMRICK, 2003). A resistência mecânica da úngula
depende da queratinização de células nas camadas germinais da epiderme, da
integridade das interações célula-célula e na organização macromolecular de
filamentos de queratina no interior desta matriz (FRASER; MCCRAE, 1980;
HENDRY, 1995).
Histologicamente, a úngula é composta de um epitélio superficial
(epiderme) e uma camada fibrosa resistente (derme), que repousa em um extrato de
tecido conjuntivo frouxo (subcutâneo). A epiderme é queratinizada e a derme é uma
estrutura altamente vascularizada que tem como função a nutrição e inervação da
úngula. Por último, o tecido subcutâneo forma a almofada digital (HOOD,1999).
A epiderme divide-se em: estrato basal, estrato germinativo e estrato
córneo. O estrato córneo também é segregado nas seguintes camadas: estrato
externo, médio e interno. O estrato externo é constituído de uma camada córnea que
se estende até o perioplo. Já o estrato médio é composto por túbulos córneos e
tecido córneo intertubular, sendo responsáveis por ocasionar uma configuração mais
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volumosa. A porção interna da úngula constitui-se de lâminas epidérmicas primárias
e secundárias, sendo esta última, mais o córion, as estruturas capazes de
receberem terminações nervosas sensitivas. (PARKS, 2003b; KONIG; LIEBCH,
2004; KAINER, 2006).
Vale ressaltar que, o arranjo microscópico da parede da úngula não é
uniforme, possuindo modificações estruturais de acordo com as raças, idade e
influencia ambiental (MENDONÇA et al., 2003; FARIA et al., 2010). Estudos
realizados por Peterse (1992), retrataram que a composição química da úngula, o
número de túbulos, a espessura da parede e a quantidade de queratina no estojo
córneo, são fatores importantes que proporcionam a resistência da úngula. Para
Kasapi & Gosline (1997), a composição bioquímica, o arranjo molecular somado a
viscoelasticidade da parede da úngula o tornam mais rígido a medida que aumentam
as tensões sobre sua estrutura.

2.4

BIOMECÂNICA EQUINA

A biomecânica da úngula constitui uma importante função protetora para
os equinos, pincipalmente quando se considera a elasticidade da úngula e a
capacidade de absorção do impacto em terrenos irregulares (Figura 3) (RASCH,
2015).
O contato inicial da úngula no solo, pode ocorrer com toda a sola (em
nível) ou primeiro com a pinça ou com o talão. Na maioria dos equinos o impacto
ocorre primeiro com o talão ou com toda a sola (PARKS, 2003b; MARRISON, 2007).
Após o contato inicial, começa a fase de impacto, caracterizada por
frequentes oscilações das forças reativas do solo sobre o membro locomotor do
cavalo. Essas oscilações estão reduzidas ao nível da falange proximal, indicando
que os tecidos moles da úngula, articulações interpostas e os plexos venosos estão
absorvendo a energia de impacto (PARKS, 2003b).
A fase de posição estende-se do fim da fase de impacto até a rotação da
úngula. É uma fase transitória entre a fase de impacto e de rotação da úngula,
sendo bastante estressante para as estruturas internas da úngula e do membro
pélvico, na qual há o deslocamento do centro de gravidade do cavalo, que estava
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sobre a úngula, e que progride cranialmente, à medida que o aparelho flexor eleva o
peso do cavalo e do cavaleiro, afastando-se do solo (STASK et al., 2006).
A fase de rotação estende-se desde a elevação dos talões até o momento
em que a pinça da úngula deixa o solo. O tendão flexor digital profundo permanece
contraído uma vez que ainda deve agir aplicando uma força contrária superior
aquela exercida pelo peso do animal e cavaleiro (STASK et al., 2006).
A fase de elevação ou suspensão começa quando a ponta do dígito deixa
o solo, os músculos flexores do dedo puxam a falange distal para trás á medida que
o membro sofre retração, e termina ao primeiro contato dos talões com o chão.
Durante esse período, o movimento do membro distal é passivo, secundário a
atividade muscular da região proximal (PARKS, 2003b; CLAYTON, 2004).
As forças que agem sobre o membro durante a fase de suspensão são
relativamente pequenas, principalmente na porção distal do membro e por isso,
desvios no padrão do movimento que ocorrem nesta fase não influenciam na
normalidade do andamento. Entretanto, as forças que suportam o peso do equino na
fase de apoio são a causa da maioria das lesões em ossos, articulações, ligamentos
e tendões (CLAYTON, 2004).
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Figura 3: Desenho esquemático das forças que atuam dentro do membro distal estático

Fonte: VAN EPS; COOLINS; POLLIT, (2010)
Legenda: C-componente compressivo de g agindo em direção distoproximal da parede da úngula, Dação do tendão flexor digital profundo; G-componente da força de reação do solo em
resposta a w, T-força de tração atuando através do aparelho suspensor da falange distal,
W-peso do cavalo atuando sobre o peso da úngula.

Ressalta-se que a sensibilidade da úngula não está restrita somente ao
local em que ele pisa, mas também na medida em que as paredes da úngula
dobram, comprimem e esticam, em combinação com a sua capacidade de flexão na
parte traseira isso permite uma aterrissagem suavizada no solo (RASCH, 2015).

2.5

LAMINITE EQUINA

A laminite é uma patologia complexa, grave e comum, definida pela
inflamação das lâminas sensíveis da úngula (STASHAK, 2004), sendo reconhecida
como uma das mais importantes síndromes clínicas em equinos, atingindo milhares
de animais no mundo todo (HUNT; WHARTON, 2010). Inicialmente foi definida como
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uma inflamação das lâminas sensitivas da úngula, no entanto também envolve uma
sequência complicada e inter-relacionada de processos que resultam num grau
variável de rotura da interdigitação das lâminas primárias e secundárias epidérmicas
e dérmicas (MOORE et al., 1989; STASHAK, 2004).
A laminite pode ser classificada em estágios agudo, subagudo, refratário
e crônico (KATZ; BAILEY, 2012), não podendo ser considerada uma doença
primária e, sim, de etiologia multifatorial, como em doenças associadas à sepse/
endotoxemia (TÓTH et al., 2009); laminite no membro contralateral (VAN EPS;
COLLINS; POLLITT, 2010); síndrome de Cushing em cavalos velhos (McGOWAN.;
NEIGER, 2003); síndrome metabólica equina (JOHNSON et al., 2010) e trauma
(WYLIE et al., 2011).
São consideradas três fases distintas de laminite, que implicam
tratamento diferenciado consoante à fase em que o animal se encontra. A fase de
desenvolvimento da laminite ocorre antes do aparecimento dos primeiros sinais
clínicos, com o início do processo de lesão laminar, apesar do animal não ter dor.
Quando o animal começa a apresentar os primeiros sinais de dor/claudicação, iniciase a denominada fase aguda (FRALEY, 2007). A laminite é considerada crônica a
partir de 72 horas ou a partir dos primeiros sinais de deslocamento da terceira
falange em relação à parede da úngula, observados nas radiografias (HOOD, 1999).
Cavalos com laminite crônica sofrem de deformação da úngula e claudicação
variável, dependendo do estágio e severidade da doença, como integridade laminar,
presença de sepse e grau de instabilidade da interface falange distal/ parede da
úngula (HUNT; WHARTON, 2010; BELKNAP; PARKS, 2011).
A laminite causa alterações anatômicas progressivas, resultando em
ruptura da comunicação entre a falange distal e os elementos cutâneos da parede
lamelar da

úngula

(ENGILES, 2010). Tais

alterações

causam

mudanças

degenerativas, dor excessiva, claudicação, anormalidades da postura e marcha e
consequente perda da performance atlética, ocasionando em necessidade de
eutanásia dos animais (WYLIE et al., 2011). Esta patologia pode envolver mais de
um membro, inclusive havendo relatos que indicam que os membros torácicos são
os mais comumente acometidos Katz e Bailey (2012).
O diagnóstico da laminite é baseado na anamnese, nos sinais clínicos
radiográficos, na venografia e na anestesia local. A anamnese é importante para o
reconhecimento de possíveis causas predisponentes ao desenvolvimento de
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laminite, que podem ajudar a orientar o diagnóstico (ADAMS, 1994). O exame
radiográfico é fundamental para o prognóstico. Por meio deste exame, pode-se
observar o deslocamento distal ou a rotação da terceira falange, com ou sem áreas
radioluscentes, sugestivas de acúmulo de ar na região submural ou subsolear
(MIKAIL; PEDRO, 2006). A venografia é uma técnica radiográfica que contrasta as
veias por via retrógrada, onde são destacados pela utilização de uma solução
radiopaca, sendo possível avaliar sua integridade, distribuição e posição anatômica
(FRAZÃO, BORJA; FERNANDES; HAGEN, 2007). Já o uso da anestesia local é
realizado nos nervos palmares, ao nível da superfície abaxial na região dos ossos
sesamóideos proximais, ou por bloqueio de campo ao nível da quartela. Este
método, no entanto, é somente utilizado, quando não é possível o diagnóstico por
outros métodos (STASHAK, 2004).
Os tratamentos de laminite variam de acordo com quadro clínico da
patologia em que o animal se encontra (HUNT, 2002). Tratamento com
antiinflamatório não esteróides (AINEs), como fenilbutazona, flunixin meglumine,
dimetil sulfóxido (DMSO) são utilizados para diminuir a inflamação, o edema e a dor,
com a diminuição da dor agentes vasodilatadores são introduzidos como
catecolaminas, acepromazina e pentoxilina (PARKS, 2003c; STOKES et al., 2004).
Recentemente, foi descrita a técnica de infusão intraóssea na falange distal de
drogas inibidoras (batimastat e marimastat) de metaloproteinases (MMP), haja vista
que as MMP estão associadas com a quebra da membrana basal lamelar na fase
inflamatória da laminite. No entanto, mais estudos ainda são precisos para investigar
a ação terapêutica dos inibidores de MMP na laminite, especialmente na
sintomatologia de rotação óssea e dor (UNDERWOOD et al., 2015).
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(I

ARTIGO)

CARACTERIZAÇÃO

MORFOLÓGICA,

MORFOMÉTRICA E

ULTRAESTRUTURAL DO APARELHO UNGUEAL DO CAVALO BAIXADEIRO

Resumo

O cavalo Baixadeiro é encontrado na Baixada Maranhense, região caracterizada por
planície, podendo permanecer alagada por até seis meses. Ainda que diante destas
condições, o cavalo Baixadeiro pode viver sem apresentar doenças da úngula, tais
como, a laminite. Assim, propôs-se identificar elementos morfológicos da úngula
desta raça específica de cavalo com o intuito de explicar tal resistência à umidade.
Foram utilizadas amostras de úngula provenientes de 4 cavalos Baixadeiros (N=16)
e de 4 cavalos Puro Sangue Inglês (N=16). Todas as úngulas foram analisadas por
macroscopia, morfometria e por microscopia eletrônica de varredura e de luz.
Macroscopicamente, a úngula do cavalo Baixadeiro era cuneiforme, com
comprimento médio de 10.22 ± 1.3 cm, largura de 9.83 ± 1.01 cm e comprimento da
parede medial de 5.67 ± 0.76 cm. A úngula do cavalo Puro Sangue Inglês teve um
comprimento médio de 13.47 ± 0.8 cm, largura de 12.54 ± 0.49 cm e comprimento
da parede medial de 7.77 ± 0.54 cm. Na microscopia de luz da camada interna, o
tecido que conecta as lamelas epidérmicas primárias às secundárias e ao estrato
médio foi visualmente mais espesso no Baixadeiro. Além disso, a região distal das
lamelas era mais compacta do que as da região proximal, enquanto que no Puro
Sangue Inglês não foram observadas diferenças. Na microscopia eletrônica de
varredura, o espaço intertubular do estrato médio foi visualmente maior. A partir
desta arquitetura nós sugerimos que existe maior adesão da cápsula da úngula à
falange distal no cavalo Baixadeiro, provavelmente diminuindo a incidência de
rotação da falange distal e, consequentemente, diminuindo a laminite.
.

Palavras-chave: Equinos. Lamelas epidérmicas. Estrato médio. Resistência.
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Abstract

The Baixadeiro horse is found in Baixada Maranhense, region is characterized by a
flat land that can be flooded during six months per year. In this region the Baixadeiro
horse can live without ungula diseases, such as, laminitis. Thus, was proposed to
identify morphological elements of the ungula from this specific breed to indicate this
resistance to humidity. We used ungula samples from four Baixadeiro horse (N=16)
and

from

four

Thoroughbred

horse

(N=16).

All

ungulas

were

analyzed

macroscopically, morphometrically and by light and scanning electronic microscopy.
Macroscopically, the ungula of Baixadeiro horse was cuneiform, with average length
10.22 ± 1.3 cm, width of 9.83 ± 1.01 cm and medial wall lenght of 5.67 ± 0.76 cm.
While the Thoroughbred horse ungula had average length 13.47 ± 0.8 cm, width
12.54 ± 0.49 cm and medial wall length 7.77 ± 0.54 cm. Under light microscopy, in
the internal layer, the tissue that connects primary to secondary epidermal lamella
and to middle stratum was visually thicker in the Baixadeiro. In addition, the distal
region of lamellae was more compact than the proximal region, while in
Thoroughbred no differences were observed. By scanning electron microscopy, the
intertubular space of the middle stratum was visually bigger. From this architecture
we suggested that there are greater adhesion of ugula capsule to distal phalanx in
the Baixadeiro horse, probably decreasing incidence of distal phalanx rotation and
consequently diminishing laminitis.

Keywords: Equines. Epidermal lamella. Middle stratum. Resistance.
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3.1

INTRODUÇÃO

O cavalo Baixadeiro é encontrado na região da Baixada Maranhense,
localizada ao norte do estado do Maranhão. Representa um grupamento racial
caracterizado pela rusticidade, força para o trabalho e resistência a vastas áreas
planas de campos alagados no período chuvoso e solo árido no período seco, ou
seja, sobrevivem em condições em que outras raças de equinos teriam dificuldades
em sobreviver (GAZOLLA et al., 2009; CHAVES et al., 2015).
Estudos sobre raças nativas, especialmente de cavalos selvagens, têm se
tornado cada vez mais importantes em decorrência do potencial de adaptação ao
ambiente local, o que envolve a tolerância ao calor, adaptação às condições de seca
e cheia e hábito alimentar, características resultantes da presença de genes e
combinação gênicas oriundas da seleção natural (TORO et al., 1980; SOLIS et al.,
2005; COSTA et al., 2009). Algumas pesquisas com cavalos selvagens vêm se
concentrado principalmente no dígito equino (FRACKOWIAK, 2006; HAMPSON et
al., 2010; HAMPSON; POLLITT 2011; HAMPSON et al., 2013a, b; enquanto outras,
no comportamento e nutrição (PERELADOVA et al., 1999) e genética (GOTO et al.,
2011; ORLANDO et al., 2013).
A conformação da úngula equina é um parâmetro importante que afeta o
desempenho esportivo, a duração e qualidade de vida e a sobrevivência no meio
ambiente, além de possibilitar o desenvolvimento de injúrias, incluindo lesões
musculoesqueléticas (KANE et al., 1998; KUMMER et al., 2006a; CUST et al., 2008;
DUCRO et al., 2009a; FARAMARZI et al., 2015). A conformação e bem estar do pé
equino são influenciados por vários fatores incluindo raça, hereditariedade, nutrição
(bKUMMER et al., 2006; VAN HEEL; VAN WEEREN; BACK, 2006), umidade da
úngula, manejo e interação com o ambiente (BOYDY et al., 1998; HOOD; TAYLOR;
WAGNER, 2001; bDUCRO; BOVENHUIS; BACK, 2009; HAMPSON; POLLITT 2011).
Os pés dos cavalos são afetados de forma diferente, dependendo do
ambiente em que vivem, sofrendo influências principalmente do tipo de solo e
distâncias percorridas (HAMPSON et al., 2011). Com isso, a biometria das diversas
estruturas da úngula, levando em consideração o ambiente em que vivem, tem sido
aplicada como um modelo de investigação para parâmetros estruturais ideais,
auxiliando na descrição anatomofuncional, diagnóstico e investigações dos
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desequilíbrios podais, bem como na indicação de práticas inadequadas de manejo
(BURD; CRAIG; CRAIG, 2014; ENGILES et al., 2015; THIEME; EHRLE; LISCHER,
2015).
No Brasil, pesquisas com equinos do grupamento racial Baixadeiro são
escassos e, segundo relatos dos criadores da região da Baixada Maranhense, esses
animais não apresentam doenças da úngula, especialmente a laminite. Assim,
objetivou-se estudar vários aspectos do aparelho ungueal, incluindo a estrutura
anatômica macro e microscópicas, buscando encontrar características anatômicas
que justifiquem e comprovem a sua adaptação aos campos alagados da região no
período chuvoso e aos solos com rachaduras no período seco.
Dessa forma, o estudo das potencialidades do cavalo Baixadeiro
contribuirá para a valorização desse grupamento racial, principalmente por haver
poucos relatos na literatura quanto ao grupamento racial. Assim, este primeiro relato
das características morfológicas da úngula de cavalo Baixadeiro pode servir de
alerta para as diversas instituições acadêmicas, médicos veterinários, zootecnistas e
entidades locais para preservação desses animais, assim como contribuírá para o
desenvolvimento socioeconômico da região.

3.2 MATERIAL E MÉTODO

3.2.1 Local e delineamento do experimento

A pesquisa foi desenvolvida nas dependências da Fazenda Escola de
São Bento/ MA- Brasil, pertencente a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e
no Laboratório de Anatomia Microscópica e do Desenvolvimento da Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP),
estando de acordo com o Comitê de Ética e experimentação animal (CEUA nº
1846030214).
Foram utilizados 4 animais do grupamento racial Baixadeiro, com idades
variando entre 3 e 4,5 anos, provenientes da Baixada Maranhense e 4 animais da
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raça Puro Sangue Inglês (Grupo Controle), com idade variando ente e 2 e 5 anos
provenientes do Jóquei Clube do Estado de São Paulo.

3.2.2 Análise macroscópica e morfométrica da úngula

As úngulas foram analisadas frescas quanto à sua forma, e foram
fotografados na vista lateral e solear para caracterizar a parede, sola, talões e
ranilha. Realizou-se mensurações com o auxílio do paquímetro manual (Western)
para as variáveis: comprimento da úngula (CC), comprimento da parede medial
(CPM), comprimento da pinça (CP), largura da úngula (LC), comprimento da ranilha
(CR), largura da ranilha (LR), altura do talão (AT) e ângulo da úngula (α) (Figura 4).
Os dados foram analisados comparando-se as médias dos dois grupos e
comparando as medias das úngulas torácicas e pélvicas de cada grupo. Foi utilizado
o teste de Tukey, adotando nível de significância p≤0,05 no programa Instat.

3.2.3 Maceração

Após as mensurações, amostras do membro torácico direito e membro
pélvico direito do cavalo Baixadeiro e do grupo controle foram colocados em um
recipiente com água que se manteve fechado por 30 dias. Em seguida, retirou-se as
sobras de tecidos moles (músculos e fáscias, tendões e ligamentos), seguidos do
clareamento com água oxigenada a 10% por dois dias para a descrição morfológica.
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Figura 4 -

Esquema de biometria da úngula

Fonte: Anunciação (2016).
Legenda: CP-Comprimento da pinça; CC-Comprimento da úngula; CPM-Comprimento da parede
medial; AT-Altura do talão; α-ângulo da úngula; CR-Comprimento da ranilha; LR-Largura
da ranilha; LC-Largura da úngula

3.2.4 Análise histológica

As amostras das úngulas foram cortadas com uma serra de fita no plano
mediano-sagital para retirada de fragmentos medindo 1,0 cm x 0,5 cm de
comprimento e espessura de 0,1 cm (Figura 5), foram incubadas em solução de
osteomol 100% e trocadas 3 vezes na semana para a descalcificação, por um
período de 30 dias. Em seguida, as amostras foram desidratadas em uma série de
etanóis em concentrações crescentes (70% a 100%) e diafanizadas em xilol, para
posterior inclusão em parafina Histosec-Merck, de acordo com protocolo proposto
por Tolosa et al. (2003).
Cortes histológicos de 5 µm de espessura foram obtidos em micrótomo
automático (Leica RM 2165, Germany), sendo realizada a coloração de HE
(Hematoxilina/Eosina) de acordo com Tolosa et al. (2003). Posteriormente, a
fotomicrografia foi realizada através de microscópio de luz (Olympus BX40).
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Figura 5 -

Esquema de corte para retirada de fragmentos para processamento histológico

Fonte: Anunciação (2016).
Legenda: 1-estrato externo, 2-estrato médio, 3-estrato interno

3.2.5

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Para a análise de Microscopia Eletrônica de Varredura as amostras das
úngulas do Baixadeiro e do grupo controle foram cortadas com uma serra de fita no
plano mediano-sagital para retirada de fragmentos contendo o estrato esterno,
estrato médio e estrato interno e fragmentos contendo a sola. Em seguida foram
colocadas em solução de paraformol a 4% por 72 horas e posteriormente lavadas
com água destilada (3 lavagens), sendo realizado a troca da água a cada 10
minutos. Após a lavagem, as amostras foram colocadas em álcool 70% overnight.
No

dia

seguinte,

seguiu-se

com

desidratação

utilizando-se

concentrações

crescentes de álcool, consecutivamente, álcool 80%, 90%, 100% por 10 minutos
cada.
Após o processo de desidratação das amostras foi realizado o ponto
crítico no ‘Aparelho CPD020 Balzers Union’, metalizado com ouro utilizando-se
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equipamento ‘Emitec 14550’ e análise no ‘Microscópio Eletrônico de Varredura Leo
435 VP’.
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4 RESULTADOS

4.1 ANÁLISE MORFOLÓGICA E MORFOMÉTRICA

As úngulas de ambos os grupos (Baixadeiro e Puro Sangue Inglês)
apresentaram formato cuneiforme, com a parede ou muralha bem resistente e
encurvada no sentido a recobrir a extremidade do dedo. Na face posterior da úngula,
observou-se uma inflexão formando as barras entre a sola e ranilha. A face externa
da parede da úngula apresentou convexidade de aspecto brilhante e revestida pela
faixa perioplica, possuindo estrias transversais (cavalo Baixadeiro) e /ou estrias
longitudinais (Puro Sangue Inglês). A margem coronária era percorrida pelo sulco
coronário. Este sulco mostrou-se mais largo na região das pinças e vai diminuindo
até quase desaparecer nas barras (Figura 6).
Tanto no Baixadeiro quanto no Puro Sangue Inglês foi observado na
superfície palmar ou plantar a sola de aspecto discoidal com uma superfície ventral
profunda (côncava), apresentando uma margem periférica que mantinha contato
direto com o solo, exceto nas partes que se estendem aos talões e barras. A ranilha
completa a superfície plantar e/ ou palmar da úngula com formato de triângulo
isósceles, possuindo o sulco central e lateral da ranilha. No cavalo Baixadeiro, a sola
era visivelmente mais discoidal do que no Puro Sangue Inglês, além de apresentar
uma margem solear mais proeminente, e um sulco central da ranilha mais raso. O
comprimento médio da ranilha foi de 6,82 ±1,20 cm e 9,075±0,59 cm,
consecutivamente para o Baixadeiro e o Puro Sangue Inglês. Além disso, os talões
do cavalo Baixadeiro eram visivelmente maiores e mais inclinados, embora não
houvesse diferença estatística para esta variável entre os dois grupos (Figura 6).
Ao se analisar a conformação geral da úngula, somente houve diferença
significativa (p ≤ 0,05) entre o Baixadeiro e o Puro Sangue Inglês para as variáveis
de comprimento da parede medial e comprimento da ranilha (Tabela 1).
Embora não houvesse diferença significativa no comprimento e largura da
úngula p ≥ 0,05 para os dois grupos analisados. Os valores numéricos eram
inferiores para os membros torácicos. Estes, por sua vez, eram visualmente mais
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arredondados e os pélvicos mais pontiagudos na região da pinça (Figura 7 e 8;
Tabela 2).
Figura 6 -

Análise morfológica da úngula do cavalo Baixadeiro e Puro Sangue Inglês

-PSI

Bx-

bc
bc
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3’
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2
1

2
1

1
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Fonte: Anunciaçao (2016).
Legenda: A- Vista lateral do membro torácico direito do cavalo Baixadeiro (Bx) e do Puro sangue
Inglês (PSI) mostrando a banda coronária e respectivamente as estrias longitudinais e
transversais. B- Imagem das úngulas do membro torácico direito após técnica de
maceração do cavalo Baixadeiro e do PSI, C - Vista solear da úngula do membro torácico
direito do Baixadeiro e do Grupo controle; D- Vista solear do membro pélvico direito,
respectivamente. 1-sola, 2-ranilha, 3’- bulbo do talão medial, 3”- bulbo do talão lateral, bcbanda coronária. Barra: barra=1cm.
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Tabela 1

Comparação entre os valores médios e desvio-padrão das medidas das úngulas entre o
cavalo Baixadeiro e Puro Sangue Inglês

Variáveis

Úngulas

do

Cavalo

Úngulas

do

Puro

Baixadeiro (cm)

Sangue Inglês (cm)

Comprimento da úngula (CC)

a

a

Comprimento da parede medial

a

10,22 ± 1,30

13,47 ± 0,80

5,67±0,76

b

7,77 ± 0,54

(Cpm)
Comprimento da pinça (Cp)

a

Largura da úngula (LC)

a

a

7,62 ± 0,80

6,67 ± 1,17

a

12,54 ± 0,49

9,83± 1,01

Comprimento da ranilha (Cr)

a

Largura da ranilha (LR)

a

Altura do talão lateral (ATL)

9,075 ± 0,59

4,18 ±0,71

a

a

3,09 ± 0,53

a

43,71±5,83

a

a

Ângulo da úngula (α)

b

6,82±1,20

5,42±1,32
3,09 ± 0,53
53,03 ± 2,56

ab=Médias seguidas, na mesma linha, dentro dos grupos, diferem (p≤0,05) entre si pelo teste de
Tukey.

Tabela 2 -

Comparação entre os valores médios e desvio-padrão das medidas das úngulas entre
membros torácicos direito e esquerdo (MTD, MTE) e membros pélvicos direito e
esquerdo (MPD e MPE) do cavalo Baixadeiro e do Puro Sangue Inglês
Membros Torácicos (média)

Membros Torácicos (média)

Cavalo Baixadeiro

Puro Sangue Inglês

Variáveis
MTD

MTE

Comprimento da úngula
(CC)

9,37±1,41

MTD

MPD

14±0,49

13,65±0,9

10,61± 0,96

Largura da úngula (LC)

12,71± 0,67
10,25±1,07
10,09±0,74
Membros Pélvicos (média)

Membros Pélvicos (média)

Cavalo Baixadeiro
MPD
Comprimento da úngula

12,17±0,19

Puro sangue Inglês

MPE

MPD

MPE

9,95± 1,25

10,97±0,89

13,11±0,66

13,1±0,9

9,52±0,96

9,47±1,01

12,74±0,74

12,67±0,3

(CC)
Largura da úngula (LC)
p≥0,05 (Teste Tukey)
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Figura 7-

Comparação morfológica entre o membro torácico e pélvico do cavalo Baixadeiro

Fonte: Anunciaçao (2016).
Legenda: A e B- Vista dorsal da úngula torácica e pélvica do cavalo Baixadeiro respectivamente. C e
D- Vista solear da úngula do membro torácico e pélvico, respectivamente.1-sola, 2-ranilha,
3-bulbo do talão. Barra: barra=1cm.

Figura 8 - Comparação morfológica entre o membro torácico e pélvico do cavalo Puro Sangue Inglês
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Fonte: Anunciaçao (2016).
Legenda: A e B- Vista dorsal da úngula do membro torácico e pélvico do cavalo Puro Sangue Inglês,
respectivamente, C e D- Vista solear da úngula do membro torácico e pélvico,
respectivamente.1-sola, 2-ranilha, 3-bulbo do talão. Linha: barra=1cm.

4.2 ANÁLISE HISTOLÓGICA

Na análise do estrato interno, constatou-se em ambos os grupos
(Baixadeiro e Puro Sangue Inglês) que as lamelas primárias eram continuas com as
células que formavam o estrato externo. As extremidades destas estruturas eram
arredondadas e tinham aparência de folhas. Intercaladas entre as lamelas
epidérmicas primárias, encontravam-se as lamelas epidérmicas secundárias e estas
apresentavam a forma de bastão. As lamelas epidérmicas primárias eram sempre
visivelmente mais largas que as lamelas epidérmicas secundárias e paralelas umas
com as outras. Porém, o tecido que conectava as lamelas epidérmicas primárias
com as secundárias, bem como o tecido que conectava as lamelas primárias ao
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estrato médio, eram visivelmente mais espessos no cavalo Baixadeiro. Esta
característica não foi observada no Puro Sangue Inglês (Figura 9).
Figura 9 -

Análise de microscopia de luz da úngula do cavalo Baixadeiro e Puro Sangue Inglês

Fonte: Anunciaçao, A. R. A (2016).
Legenda: A e B- Fotomicrografia do estrato médio e estrato interno da úngula, ilustrando a

disposição das lamelas epidérmicas secundárias e primárias respectivamente do
cavalo Baixadeiro e Puro Sangue Inglês. C e D- Fotomicrografia da Junção das
lamelas ao estrato médio, respectivamente do cavalo Baixadeiro e do Puro Sangue
Inglês. tc-túbulos córneos, c-tecido conectivo, lp- lamelas epidérmicas primárias, lslamelas epidérmicas secundarias, ei-espaço intertubular.
Coloração de
Hematoxilina e Eosina

4.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Os túbulos córneos presentes no estrato externo e médio do cavalo
Baixadeiro e do Puro Sangue Inglês estavam dispostos de forma ordenada, sendo
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bem alongados (a partir do estrato externo), tornando-se mais concêntricos à
medida que se aproximam do estrato interno (Figura 9). Entretanto, quando
comparado às regiões do estrato médio próximo as lamelas de ambos os grupos,
notou-se que o espaço intertubular na úngula do cavalo Baixadeiro era visualmente
maior enquanto os túbulos córneos do grupo controle estavam de forma paralela as
lamelas (Figuras 10 e11).
Figura 10-

Diagrama da composição dos túbulos córneos da parede da úngula

Fonte: Anunciaçao (2016).
Legenda: A- Estrato externo, B-Estrato médio, C-Estrato interno, tc-túbulos córneos, ei- espaço
intertubular.

As mesmas características observadas na análise histológica quanto ao
tecido que conecta as lamelas epidérmica primárias com as secundárias também
foram observadas na análise de MEV. Além disso, no cavalo Baixadeiro, as lamelas
eram mais compactas na região distal do que na região proximal, enquanto que no
Puro sangue Inglês não foram observadas tais características (Figura 11). Ainda
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assim, quando analisada a morfologia dos túbulos córneos do Puro Sangue Inglês
na

região

solear em

comparação

com o

Baixadeiro,

evidenciou-se

apresentavam-se de forma visualmente mais alongado no grupo controle.

que
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Figura 10- Análise de Microscopia Eletrônica de Varredura da úngula do cavalo Baixadeiro e Puro
Sangue Inglês

Fonte: Anunciaçao (2016).
Legenda: A e B- Microscopia eletrônica de varredura do estrato médio e interno da úngula, ilustrando
a disposição das lamelas epidérmicas primárias aderidas às lamelas secundárias,
respectivamente do cavalo Baixadeiro e Puro Sangue Inglês. C e D- Região da Junção das
lamelas epidérmicas primárias e secundárias; E e F- Região distal das lamelas,
respectivamente do cavalo Baixadeiro e do Puro Sangue Inglês, G e H- Região solear do
cavalo Baixadeiro e do Puro Sangue Inglês, C-tecido conectivo, lp-lamelas epidérmicas
primárias, em seta lamelas epidérmicas secundárias.
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5

DISCUSSÃO

A maior proeminência da margem solear da úngula do cavalo Baixadeiro
pode ser resultado do menor desgaste desta estrutura em decorrência da interação
com o ambiente, uma vez que, o solo argiloso é predominante na região da Baixada
Maranhense, tornando-se de consistência pastosa em decorrência da formação dos
campos alagados, podendo-se inferir que ocorre menor desgaste da margem solear
no período chuvoso do que no período seco, onde o solo é mais rígido. Esta mesma
característica presente no cavalo Baixadeiro foi encontrada em cavalos selvagens
que vivem em condições do qual o solo é menos rígido, pois acredita-se que o grau
de dureza e a distância do deslocamento percorridos por estes animais têm um
efeito sobre a morfologia da úngula (HAMPSOM et al., 2013).
O ângulo da úngula é um dos fatores que afetam o equilíbrio dos equinos
e varia de acordo com a conformação e tipo de trabalho que o animal desenvolve,
além de influenciar a posição da úngula no momento da aterrisagem. O cavalo
Baixadeiro apresentou um ângulo numericamente menor (41,6° no membro torácico
e 45,83° no membro pélvico), embora sem apresentar diferença significativa (p ≥
0,05) quando comparado ao grupo controle. Entretanto, esteve numericamente
abaixo aos parâmetros já descritos na literatura para os equinos em geral (45-50° e
50-55°), respectivamente, para os membros torácicos e pélvicos (BUSHE et al.,
1987; STASHAK, 1994). A menor angulação da úngula do cavalo Baixadeiro está
relacionado ao fato de que durante as fases de andamento o contato inicial da
úngula com o solo ocorre primeiro com a pinça, o que concorda com a premissa de
que animais com angulação menor tocam a pinça primeiro no solo (FRANDSON et
al., 1978, BAREY, 1990).
Em um estudo conduzido por Barrey (1991), mensurando-se a influência
da angulação da úngula na distribuição do peso sobre a úngula, o autor encontrou
os seguintes resultados: cavalos com ângulo de pinça de aproximadamente 39° têm
75% de seu peso posto sobre os talões; cavalos cujo o ângulo é de 47° repousam
63° de seu peso sobre os talões; e 43% do peso corporal é posto sobre a região nos
talões naqueles equinos cujo ângulo de pinça é de aproximadamente 55°. Ainda
assim, Frandson et al. (1978), Barey (1990) afirmam que quanto menor a angulação
maior o peso colocado na região dos talões, o que provavelmente ocorre com o
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cavalo Baixadeiro, pois obteve média de 43, 71° (±5,83) (Tabela 1). Dessa forma,
pode-se inferir que o fato do cavalo Baixadeiro possuir os talões visualmente mais
aberto do que o grupo controle pode estar relacionado a necessidade de suportar o
peso e a força que é colocado nesta estrutura durante o seu andamento.
Diretrizes sobre o comprimento adequado da pinça, para a maioria das
raças de equino são baseadas no peso corporal. Balch et al. (1991) propuseram os
seguintes comprimentos de pinça: (a) 7,6 cm para animais pesando entre 360 e
400kg; (b) 8,25 para animais pesando entre 425 e 475kg e (C) 8,9 cm para animais
pesando entre 525 e 575 kg. O cavalo Baixadeiro apresentou o comprimento médio
da pinça de 6,67±1,17, porém não podemos usar os parâmetros descritos por Balch
et al. (1991) pois somente retrata o peso de animais a partir de 360 kg, o que não se
enquadra para o grupamento racial Baixadeiro pois são animais com um porte e
peso menor, em média 237,69 kg (SERRA, 2004).
Os membros torácicos sustentam cerca de 55% a 60% de todo o peso do
equino, enquanto os pélvicos sustentam somente cerca de 40% a 45% (DYCE et al.,
2010), o que pode justificar as diferenças de conformação morfológicas entre as
úngulas, uma vez que, os membros torácicos são mais arredondados do que os
membros pélvicos. Embora estatisticamente não houvesse diferença, é possível que
amostras maiores possam demonstrar tais características em estudos futuros.
No que se refere às características encontradas na arquitetura da úngula
do cavalo Baixadeiro e do Puro sangue inglês, em especial a disposição gradual dos
túbulos córneos, pode estar relacionado as descrições de Parks (2003b), que retrata
a ocorrência de uma diminuição da rigidez da parede a medida que se direciona
para seu interior, de modo que existe uma gradual diminuição da dureza dessa
estrutura e ganho de elasticidade.
Outra característica marcante se refere às diferenças visuais encontradas
no estrato lamelar, o que pode proporcionar maior aderência e firmeza entre as
lamelas, garantindo a estes animais uma maior resistência ao impacto durante a
locomoção. Sugere-se ainda que estas características morfológicas dificultaria a
ruptura das lamelas epidérmicas primárias e secundárias no processo de laminite,
pois nas úngulas de animais afetados pela laminite a força mecânica das lamelas
que conectam a cápsula da úngula com a falange distal fica comprometida, podendo
apresentar diferentes graus de perda ou colapso da junção lamelar, até ocasionar a
rotação da falange distal (RAMSEY; HUNTER; NASH, 2011). Vale ressaltar que
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durante a locomoção dos equídeos, no momento em que o choque com o solo
atinge a falange distal, cerca de 90% da energia é dissipada principalmente na
interface lamelar (POLLITT,1998), o que demonstra que a junção lamelar
desempenha um papel vital na transferência das forças de sustentação de peso
entre a epiderme da parede da úngula e a falange distal. Ou seja, no processo de
biomecânica da úngula (DOUGLAS et al.,1998; FARAMARZI et al., 2014).
Trabalhos realizados por Hampson (2011) e Lancaster (2007) relataram
diferenças na densidade das lamelas epidérmicas primárias em úngulas de cavalos
selvagens, quando comparados com cavalos domésticos, sugerindo que seja o
efeito de uma adaptação dos cavalos selvagens para as intempéries ambientais.
Salientamos que embora estatisticamente a maioria dos parâmetros
morfométricos do cavalo Baixadeiro não tenham demonstrado diferença significativa,
as diferenças visuais de conformação e de arquitetura da úngula foram nitidamente
observadas, podendo-se inferir que foram resultantes do processo de adaptação ao
ambiente da região.
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6

CONCLUSÃO

A úngula do cavalo Baixadeiro apresenta uma conformação morfológica
que garante uma melhor absorção do impacto durante a locomoção em seu hábitat.
Além disso, possui um arranjo estrutural que pode proporcionar maior aderência da
cápsula da úngula à falange distal, fazendo com que estes animais tenham baixa
incidência de rotação da falange distal e consequentemente a laminite.
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