
 
UTILIZAÇÃO DE CASQUEAMENTO TERAPÊUTICO 
ASSOCIADO AO USO DE RESINA ACRÍLICA PARA 

CORREÇÃO DE DEFORMIDADE FLEXURAL CONGÊNITA 
EM POTRO – RELATO DE CASO  

Mayra L. Aguiar¹; Maurício G. Silva¹ ; Guilherme A.M. Colares¹; Jéssika 
Daniel¹; Tiago M.C. Lucera¹; Fábio L.. R. Doricci¹ ; Renan Grigoletto²; Bianca 
M. Grizendi²; Mariana S. Invernizzi²; Bruna B. Alonso²;  Renata S.G. Dória³ 

1.ALUNOS FZEA -USP- UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, PIRASSUNUNGA - SP - BRASIL 
2.RESIDENTE EM MEDICINA VETERINÁRIA FZEA-USP- UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, PIRASSUNUNGA –SP- BRASIL 

3.DOCENTE FZEA-USP- UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, PIRASSUNUNGA –SP- BRASIL 
  

FZEA-USP. Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos-Universidade de São Paulo Pirassununga – SP; 
e-mail: mayra.aguiar@usp.br 

 

A hiperextensão é caracterizada por um alto grau de alongamento dos 
músculos flexor digital superficial e profundo assim como seus 
respectivos tendões, favorecendo o levantamento da pinça dos membros 
afetados, expondo a sola do casco e permitindo que o boleto entre em 
contato com o solo (AUER, 2006). 

Dentre as causas relacionadas, as principais são defeitos na ligação de 
colágeno e elastina, alterações neuromusculares, deficiências nutricionais 
durante o período gestacional, exposição a substâncias teratogênicas, 
alteração no posicionamento intrauterino, gestação gemelar, placentite e 
prematuridade (SANTOS E NOGUEIRA, 2013). 

Um potro, sem raça definida, com nove meses de idade, foi 
encaminhado à Unidade Didática Clínico Hospitalar (UDCH) da 
Universidade de São Paulo (USP) campus de Pirassununga, apresentando, 
segundo o proprietário, desde o nascimento, hiperextensão dos membros 
torácicos e pélvicos em regiões de articulação metacarpo e metatarso 
falangeanas. O potro, filho de uma égua que não foi alimentada 
adequadamente durante sua gestação, também não passou por um 
aleitamento que suprisse todas suas necessidades, logo, apresentava um 
desenvolvimento muito inferior que o esperado para idade (imagem 1). 

Introdução 

Relato de Caso 

Ao exame físico, observava-se em todos os membros uma ausência de 
contato da superfície solear do casco com o solo, resultando na elevação 
da pinça, bem como uma hiperextensão das articulações metacarpo e 
metatarso falangeanas, com aparente frouxidão dos tendões flexores 
digitais superficial e profundo e do ligamento suspensor do boleto, com 
maior intensidade no membro torácico direito (Imagens 2 e 3). 

Desta forma definiu-se o diagnóstico como sendo hiperextensão flexural 
congênita de todos os membros. Como tratamento clínico foi realizado o 
casqueamento terapêutico com remoção mais intensa de pinça e preservação 
de talão, seguido pela colocação da resina acrílica (metilmetacrilato) com 
prolongamento plantar a fim de diminuir a tensão sobre os tendões flexores e 
ligamentos (Imagem 4 e  5).  

Após duas semanas, o animal apresentou uma ligeira melhora, então optou-
se por repetir o casqueamento terapêutico e a colocação da resina acrílica. 
Após um mês do último tratamento, o potro retornou à UDCH apresentando 
melhora geral do quadro, portanto optou-se pela  retirada da resina acrílica e 
realizou-se apenas o casqueamento terapêutico corretivo (imagem 6), o qual 
foi instituído como tratamento periódico a cada duas semanas mediante a um 
acompanhamento do desenvolvimento ósseo e musculotendíneo do animal. 

Imagem 4. Potro após receber massa de resina 
acrílica nos cascos dos quatro membros. 

Imagem 5. 
Membro 
torácico com 
massa de 
resina acrílica. 

Imagem 1. Potro com hiperextensão de flexores 

Imagem 2. Membro torácico  direito 
com hiperextensão. 

Imagem 3. Membro pélvico com 
hiperextensão. 

Imagem 6. Potro após tratamento clínico: casqueamento 
terapêutico e uso de resina acrílica.  
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Conclusão 
O casqueamento terapêutico associado à utilização da resina acrílica 

com prolongamento plantar mostrou-se efetivo na correção do caso de 
hiperextensão flexural, pois permitiu um posicionamento correto dos 
membros e consequente das estruturas anatômicas, diminuindo desta 
forma a tensão sobre os tendões flexores e ligamentos, possibilitando um 
remodelamento destas estruturas.  

Abstract : Hyperextension is a pathological process that is inserted between the flexural deformations, and thus a change and the musculoskeletal ligamentous, 
characterized by a deviation from the normal orientation member. These deformities are classified as congenital or acquired. The hyperextension is characterized by a 
high degree of elongation of the superficial digital flexor muscles and the deep as well as their tendons, favoring the lifting of the clamp of the affected limbs, exposing 
the soles of the hull and allowing the slip contact with the ground. Describes the treatment of this condition in a foal with 8 months of corrective trimming through use 
of associated with the use of acrylic resin to a member of the correct positioning. In this case, the treatment used is efficient because it allowed the adjustment of the 
animal's limbs, without the use of surgery. 
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