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Limpeza de cascos em 
Equinos

Ano do Grupo: 1ºano  +

Aviso Legal: Foi desenvolvida uma série de manuais pela equipa do Laboratório de 

Competências Clínicas – Clinical Skills Lab (funcionários, recém-formados e alunos) da 

Faculdade de Ciências Veterinárias da Universidade de Bristol, Reino Unido. 

• Cada manual exemplifica uma forma de executar uma técnica, existindo muitas 

vezes outras abordagens. Antes de usar os manuais, os alunos devem confirmar 

com a sua faculdade/docentes responsáveis, se a abordagem apresentada é aceite 

no seu programa ou se deve ser utilizado um método alternativo.

• Os manuais são disponibilizados de boa-fé, e podem estar sujeitos a alterações.

• Ao usar estes manuais, devem-se adotar procedimentos de trabalho seguros e fazer 

as suas próprias avaliações de risco, verificadas pela sua faculdade. A Universidade 

de Bristol não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante do não 

cumprimento de tais práticas.
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Equipment for this station:

Considerations for this station:

Equipment list:

Anyone working in the Clinical Skills Lab must read the ‘CSL_I01 Induction’ and 
agree to abide by the ‘CSL_I00 House Rules’ & ‘CSL_I02 Lab Area Rules’

Please inform a member of staff if equipment is damaged or about to run out.

Lista de material:

Limpeza de Cascos em Equinos

Equipamento para este posto/estação:

• Ferro de cascos

Qualquer elemento que exerça/pratique no Laboratório de Competências Clínicas deve ler a "Introdução 

CLS_I01" e concordar em cumprir as "Regras do CSL_I00" e "Regras da Área de Laboratório CLS_I02"

Por favor, informe o responsável se o equipamento estiver danificado ou prestes a acabar.

Considerações para este posto/estação:

• Existem outros manuais de competências clínicas relativos a equinos no 
CSL, consulte-os.

• Uma vez confiante ao praticar no manequim, pode praticar num pónei ou 
cavalo no Hospital de Equinos ou em visitas de ambulatório.

• NOTA: é convenção abordar inicialmente um cavalo pelo seu lado 
esquerdo (sempre por perto/junto); nunca circule atrás de um cavalo. É 
extremamente perigoso.



Clinical Skills:

1 2 3

4 5 6

O cavalo deve ser devidamente
contido, com um cabeção e 
uma guia.

Para levantar um casco do 
membro torácico

Certifique-se que o cavalo está 
consciente da sua presença. 
Posicione-se ao seu lado, 
voltado caudalmente.
Passe a sua mão sobre o 
ombro, descendo pela face 
caudal do antebraço.

Continue a descer no 
membro pela face palmar da 
canela, com a sua mão em 
forma de concha a envolver 
os tendões atrás do osso 
metacarpo.

Alguns cavalos saberão como 

levantar o casco durante este 

processo. Se o cavalo não 

levantar o casco, desça a sua 

mão até ao boleto segurando-o 

pela face dorsal. Peça ao cavalo 

para levantar o casco (diga por 

exemplo: levanta).

Pode encostar-se ao cavalo, 

para que este desloque o peso 

para o membro contralateral.

Para levantar um casco do 
membro pélvico

Certifique-se que o cavalo 
está consciente da sua 
presença. Posicione-se ao 
seu lado, voltado 
caudalmente.
Passe a mão sobre os 
quadricípetes, descendo-a 
pela face cranial do 
membro.

Continue a descer a sua 
mão, passando-a sobre a 
face dorsal do osso 
metatarso.

Alguns cavalos saberão como 

levantar o casco durante este 

processo. Se o cavalo não 

levantar o casco, desça a sua 

mão até ao boleto segurando-o 

pela face dorsal.  Peça ao cavalo 

para levantar o casco (diga por 

exemplo: levanta ou dá).

Pode encostar-se ao cavalo, para 

que este desloque o peso para o 

membro contralateral.

Competências Clínicas:

Limpeza de Cascos em Equinos



Clinical Skills:

Pega correta:

Pega incorreta:

7
8

9

10

11

Segure o casco pela sua face 
dorsal.
Segure o ferro de cascos 
com a palma da sua mão 
dominante, mantendo o 
gancho próximo do dedo 
mindinho.

Não se incline demasiado 
sobre o cavalo, pois este 
pode dar um coice.

Anatomia da sola do 
casco:

Limpe no sentido dos talões
para a pinça. Remova toda a 
sujidade e fezes ao redor da 
ranilha e da sola do casco. 
Seja cuidadoso para evitar 
lesionar estas estruturas. 
A ranilha é particularmente 
sensível, não deve ser 
pressionada.

Assim que o casco estiver
devidamente limpo, deixe-o 
descair suavemente, até que 
pouse no chão. 
Devem recolher-se (para um 
balde ou estrumeira) todos os 
dejetos provenientes deste
processo para que o estábulo
permaneça limpo e arrumado.

Talões

Barra

Ranilha

Pinça

Competências Clínicas:

Limpeza de Cascos em Equinos



Resetting the station:

Station ready for the next person:

Please inform a member of staff if equipment is damaged or 
about to run out.

1. Arrume o ferro de cascos no estojo de limpeza.

Reiniciando a estação:

Limpeza de Cascos em Equinos

Estação pronta para o próximo docente/aluno

Informe um docente ou responsável se o equipamento estiver danificado ou prestes a 

esgotar.



I wish I’d known:

• Não se ajoelhe no chão enquanto contém o casco de um cavalo, pois 
dificilmente se conseguirá afastar com a prontidão necessária caso o 
cavalo se assuste ou tente dar um coice.

• Seja sempre cauteloso enquanto circula ao redor de um cavalo – alguns 
podem dar coices. Certifique-se que permanece num local seguro.

• Aproxime-se do cavalo pelo lado esquerdo; esta é uma premissa básica do 
maneio equestre, estando os cavalos habituados a esta abordagem.

• A contenção do cavalo deve ser adequada enquanto se faz a limpeza dos 
cascos. Pode por exemplo, pedir a um assistente que segure a guia do 
cabeção.

• Utilize equipamento de proteção individual (EPI) enquanto trabalha com 
cavalos, como botas robustas (por exemplo, biqueira de aço) e toque.

• Para transitar para o outro lado do cavalo de modo a limpar os cascos 
contralaterais, nunca passe por baixo do pescoço ou por trás do cavalo, é 
extremamente perigoso.

O que devo saber:

Limpeza de Cascos em Equinos


