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Resumo 

Na criação de equinos confinados é observada uma tendência a atividades estereotipadas 

e dessas a aerofagia é um vício relativamente comum na espécie. Com o tempo, o 

movimento de arqueamento e flexão do pescoço, e consequente deglutição de ar, leva ao 

desgaste excessivo dos dentes incisivos, perda de peso, hipertrofia dos músculos ventrais 

do pescoço, cólicas por ulceração gástrica, encarceiramento do forame epiplóico, 

meteorismos ocasionais e desvalorização do animal. Diante do insucesso de técnicas 

conservativas, terapêuticas e cirúrgicas, é realizada uma técnica de implante de anéis 

metálicos inter dentários nos dentes incisivos para coibir o hábito. A avaliação dentária 

revelou dor, retração, diastema, mobilidade, gengivite, exposição dentina dos dentes 

incisivos, além de redução de excursão lateral, aumento de angulação nos dentes molares 

e retorno da aerofagia. Dessa forma verificou-se que o procedimento não é eficaz e afeta 

o bem-estar animal. 
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Introdução 

A criação de equinos confinados levou a restrição e modificação comportamental da 

espécie. São observados em diversos cavalos uma tendência a executarem uma variedade 

de atividades aparentemente sem função e comportamentos repetitivos, denominadas de 

estereotipias (3,4). 

A aerofagia é um vício geralmente adquirido que propicia ao animal engolir ar. Na 

aerofagia com o tempo ocorre desgaste excessivo dos dentes incisivos, perda de peso, 

hipertrofia dos músculos ventrais do pescoço, cólicas por meteorismo ocasionais, 

desvalorização do animal, incômodo ao proprietário, ulceração gástrica, doenças do 

neurônio motor e encarceiramento no forame epiploico (2,3,4). 

Cuidados profiláticos são essenciais para reduzir incidência dos episódios, mas 

primeiramente deve eliminar o fator estressante. Existem alternativas conservativas, 

como projetar as baias optando por evitar superfícies de apoio, uso de eletrochoque, uso 

de colar de pescoço para evitar o movimento de deglutição, colocar o animal em 

companhia de outros em piquetes, aumentar o número de exercícios e fornecer maior 

quantidade de volumoso. Outras opções são técnicas cirúrgicas, como o procedimento de 
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Forssell, procedimento de Forssell modificado e a transecção com laserterapia dos 

músculos esternoioídeo, omoioídeo mais rostralmente que a anterior (3,4). 

 

 

Discussão 

Outro procedimento em estudo é a implantação de anéis metálicos inter dentários nos 

cólons dos dentes incisivos, com o objetivo de coibir a aerofagia por meio da dor ao apoio 

(Figura 01). O objeto impede oclusão e gera alavanca na mastigação, além de outras 

consequências negativas, como diastema de incisivos, gengivite e retração gengival, 

exposição de cólons dentários, acúmulo de matéria orgânica, exposição de dentina, 

redução de excursão lateral mandibular, mobilidade de incisivos e nos molares verificou-

se angulações aumentadas, pontas de esmalte (1,2). 

 

 

Figura 01. Presença de anéis metálicos inter dentários nos cólons dos dentes incisivos, com o objetivo de coibir 

a aerofagia por meio da dor ao apoio. Fonte: BRETAS, et al, 2011. 

 

Todos esses achados podem ser a causa de inflamações, a longo prazo, na ossatura de 

sustentação dos dentes incisivos, resultando em doença periodontal. O aumento de 

pressão nas articulações temporomandibulares gera desconforto devido a dor e 

inflamação local (1,2). 

 

 

Considerações Finais 

Equinos confinados possuem predisposição para desenvolverem comportamentos 

estereotipados, que são resultantes de falhas adaptativas ao manejo imposto e por impedir 

a expressão natural do comportamento podem estar relacionados a diversas alterações na 

saúde e bem-estar dos animais. O vício mais comum é a aerofagia e a implantação inter 

dentária de anéis metálicos como tratamento para esse problema não é eficaz, além de 

gerar sérias consequências que se estendem mesmo após retirada dos anéis. 
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Os melhores resultados, apesar das diversas opções terapêuticas e cirúrgicas, resultam de 

cuidados profiláticos, antes dos vícios se estabelecerem, importante para proporcionar 

qualidade de vida e evitar qualquer tipo de depreciação comercial. 
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