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2020, que ano!!!
A retrospectiva desse ano pode ser visto de diferentes pon-

tos de vista, de um lado a agonia e o medo gerados pela pan-
demia, a primeira da história onde mídia e política tiveram tanta
relevância e responsabilidade quanto a própria doença, de outro
lado o agradecimento por vivermos numa época em que dispo-
mos de medicamentos e tecnologias capazes de produzir vacinas
em velocidade recorde. Sentimos pelos que perderam familiares
ou amigos nessa pandemia ou por qualquer outra causa.

Numa outra análise vemos nosso mercado equestre, que
sofreu um pouco logo no início, mas rapidamente superou a de-
pressão e surpreendentemente cresceu esse ano, assim como o
mercado pet e claro, a agroindústria em geral. Num ano em que
tivemos de nos adaptar ao uso de tecnologias, ao estudo on line,
às intermináveis lives, mas também pudemos aproveitar mais
nossos familiares próximos, nossa casa e até repensar prioridades.

Se me perguntar o que achei de 2020? Nossa quantos sen-
timentos pra responder essa pergunta:

Foi um ano estranho, cheio de adaptações.
Chato, tanta notícia falsa ou verdadeira, nos intoxicou.
Raiva, tanto político se aproveitando disso das formas mais

hediondas possíveis.
Respeito, cresceu o hábito de fazer coisas por respeito aos

outros.
Medo, pois no início nos foi passado a ideia de que seria o

final dos tempos
Agradecimento, pois além de ter saúde pra trabalhar mais

que nunca, vi muita coisa boa acontecer.
E se me perguntarem como espero que será 2021, diria que

será bem melhor que 2020, teremos crescimento econômico, e
falaremos mais nos nossos sonhos e projetos e menos em pan-
demia...

Silvio Piotto, MV, MSc
Diretor da Equiboard Equipamentos

Coordenador do IBVET
Gestor da Medicina Veterinária do Grupo UNIEDUK

Sócio-fundador  do Hospital Veterinário Rondon
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ATUALIZAÇÕES NA GENÉTICA DA

RESUMO: O conhecimento sobre genética das pelagens dos equinos tem diversas aplicações, variando entre
seleção de características desejáveis, compreensão do processo de domesticação e como diagnóstico auxiliar
na clínica. É essencial ao profissional veterinário que tenha entendimento básico dos mecanismos genéticos e
funcionais das pelagens, para melhor atender pacientes e direcionar criadores ou proprietários de cavalos.
Entretanto, atualmente a literatura sobre genética de pelagens em português encontra-se desatualizada, e muitos
preconceitos infundados continuam sendo disseminados por falta de embasamento científico. Este artigo cobre
os principais pontos sobre a genética de pelagens dos cavalos, abordando características fenotípicas, pleiotropias
detrimentais e mecanismos fisiológicos relacionadas as pelagens dos equinos domésticos.
Unitermos: cor de pelagem, genes, doenças, seleção

ABSTRACT: The knowledge about horse coat color genetics has several applications, ranging from selection of
desirable characteristics, understanding of the domestication process and as an auxiliary diagnosis in the clinic.
It is essential for the veterinary professional to have a basic understanding of the genetic and functional mechanisms
of the coatings, to better serve patients and direct breeders or owners of horses. However, currently the literature
on coat genetics in Portuguese is out of date, and many unfounded prejudices continue to be disseminated due
to a lack of scientific knowledge. This article covers the main points on horse coat color genetics, addressing
phenotypic characteristics, detrimental pleiotropies and physiological mechanisms related to the coat of domestic
horses.
Keywords: coat color, genes, diseases, selection

RESUMEN: El conocimiento sobre la genética del color del pelaje del caballo tiene varias aplicaciones, que van
desde la selección de características deseables, la comprensión del proceso de domesticación y como diagnóstico
auxiliar en la clínica. Es fundamental que el profesional veterinario tenga un conocimiento básico de los
mecanismos genéticos y funcionales de los recubrimientos, para atender mejor a los pacientes y criadores
directos o propietarios de caballos. Sin embargo, actualmente la literatura sobre genética del pelaje en portugués
está desactualizada y se siguen difundiendo muchos prejuicios infundados debido a la falta de conocimiento
científico. Este artículo cubre los puntos principales sobre la genética del color del pelaje de los caballos, abordando
las características fenotípicas, las pleiotropías perjudiciales y los mecanismos fisiológicos relacionados con el
pelaje de los caballos domésticos.
Palabras clave: color del pelaje, genes, enfermedades, selección
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INTRODUÇÃO
Possivelmente uma das primeiras características a serem sele-

cionadas, as cores das pelagens nos cavalos parecem ser objeto de
fascínio humano desde o princípio da domesticação dos cavalos2,21.
Atualmente a cor da pelagem tornou-se um ponto crítico no regis-
tro zootécnico e valor de mercado de um cavalo, porém a importân-
cia da cor da pelagem na clínica equina ainda não alcançou a relevân-
cia necessária no Brasil. Em média, algumas pelagens podem du-
plicar o valor de um potro ou potra, como a presença de padrões de
manchas brancas em Paint Horses; em 2006, o valor médio de um
potro Paint sem manchas brancas era de USD$1.540, enquanto um
animal Tobiano valia em média USD$2.803 dólares6. Apesar de
algumas associações raciais possuírem padrões que exigem ou ex-
cluem determinadas pelagens – a exemplo do Friesian ou Frisão,
onde todos os animais devem ser pretos – o conhecimento e lite-
ratura científica atualizada em português não tem acompanhado as
descobertas recentes. A melhor forma de se entender a genética das
pelagens é partindo do princípio de que a pelagem final é deter-
minada por um conjunto de genes, cada qual alterando ou trans-
formando um pouco do fenótipo. Neste artigo, abordarei a literatu-
ra científica recente em genética de pelagens incluindo publicações
relevantes para a clínica médica equina (Tabela 1).

PIGMENTOS BASE: EUMELANINA E FEOMELANINA
As pelagens dos equinos são baseadas unicamente em dois

pigmentos produzidos pelos melanócitos: eumelanina (preto) e
feomelanina (vermelho/marrom). A capacidade de produzir es-
tes pigmentos é função de um gene chamado Receptor de Mela-
nocortina 1 (MC1R), ou popularmente denominado locus de Ex-
tensão. O gene em sua função normal ou wild type é capaz de
produzir ambos os pigmentos, porém um polimorfismo de nucleo-
tídeo único (SNP) altera a proteína produzida pelo MC1R, causan-
do perda parcial de função e produção exclusiva de feomelanina. O
alazão é resultado desta alteração no MC1R, onde os melanócitos
não conseguem mais produzir eumelanina. Como a mutação que
leva a produção exclusiva de feomelanina age de forma recessiva,
para que o cavalo seja alazão ele obrigatoriamente será homozigo-
to para este SNP no MC1R. Em outras espécies, alterações no MC1R
são correlacionadas a fenótipos de pigmento vermelho (ruivos), e
também a resistência aumentada à anestésicos, com maior sensibi-
lidade a dor2,28.

A pelagem preta origina-se pela função normal do MC1R, e é
dominante sobre a mutação que causa o alazão. Sendo assim, um
cavalo de base preta pode ter “escondido” um alelo alazão (E/e),
porém um alazão jamais terá um alelo preto. Logo, cavalos alazões

TABELA 1: TESTES GENÉTICOS DE PELAGENS DISPONÍVEIS COMERCIALMENTE

Pelagem Alelo (símbolo reconhec. Modo de Ação Raças Ano
internacionalmente) Descoberto

Preto E Dominante Diversas 1996

Alazão e Recessivo Diversas 1996

Frame Overo (OWLS) O (OWLS) Dom (manchas brancas), Rec (OWLS) Paint, Pampa, etc. 1998

Castanho A Dominante, age apenas sobre eumelanina Diversas 2001

Creme CR Aditivo, complexo Diversas 2003

Sabino (1) SB1 Aditivo, complexo Diversas 2005

Silver/Prata (MCOA) Z Dominante (diluição em eumelanina), Diversas 2006
aditivo/complexo para MCOA

Tobiano/Pampa TO Dominante Diversas 2007

Tordilho (melanoma) G Dominante Diversas 2008

Champagne CH Dominante Diversas 2008

Branco Dominante W (W1-W29) Dominante, Aditivo Diversas 2008+

Splashed White 1-4 SW1, SW2, SW3, SW4 Dominante, Aditivo Diversas 2012

Leopardo (CSNB) LP Dominante, Aditivo Appaloosa, etc. 2013

               Pattern 1 PATN1 Dominante Appaloosa, etc. 2013

Baio D, non-dun1, non-dun2 Dominante Diversas 2016

Sunshine SUN Desconhecido Ibéricos 2017

Pérola prl Recessivo Diversas 2017

Splashed White 5 SW5 Dominante, Aditivo Paint Horse 2019

Mushroom M Dominante Shetland 2019

Splashed White 6 SW6 Dominante, Aditivo Paint Horse 2020

Branco Dominante W30 W30 Dominante Bérbere 2020

Dom: Dominante. Rec: Recessivo. Patologias pleiotrópicas estão demonstradas entre parênteses.
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são homozigotos recessivos (e/e), enquanto cavalos de base preta
são homozigotos dominantes ou heterozigotos (E/E ou E/e). Com
estes dois pigmentos base, formamos todas as cores conhecidas
dos cavalos, associando alelos modificadores e diluidores, e alelos
que causam padrões de manchas brancas25.

MODIFICADORES DE PIGMENTO BASE

• Castanho ou Agouti
Da mesma forma que o MC1R wild type funcional, em equi-

nos ancestrais ao processo de domesticação o gene de sinalização
da proteína agouti (ASIP) não apresentava mutações. A ação do
Agouti restringe a eumelanina às extremidades: cauda, crina, canas
e pontas das orelhas, deixando apenas o pigmento vermelho atu-
ante no corpo, pescoço e cabeça. Zootecnicamente esta pelagem é
denominada Castanha. O alelo wild type Agouti age de forma domi-
nante, portanto animais de pelagem castanha possuem obrigatoria-
mente MC1R funcional (E/E ou E/e), e alelo Agouti em heterozigose
(A/a) ou em homozigose dominante (A/A). Uma deleção de 11 pares
de base no ASIP levou a incapacidade de restrição do pigmento
preto, causando a pelagem completamente negra/preta. Indivíduos
de pelagem alazã podem carregar o alelo Agouti funcional sem apre-
sentação fenotípica, já que este funciona unicamente na presença
da eumelanina. Portanto, o acasalamento de indivíduo alazão com
um indivíduo preto pode originar produto castanho, apesar de ne-
nhum dos pais ser fenotipicamente castanho. A única forma de con-
firmar a presença do alelo Agouti é por testes de progênie ou por
teste genético29.

Estudos recentes demonstram que a variação de tonalidade do
castanho (do castanho mais claro ao mais escuro, quase se asse-
melhando a preto) é resultante de uma alteração na região promo-
tora do gene ASIP, que também engloba a sequência codificadora
do gene RALY. Denominado Shade (inglês para “tonalidade”), este
lócus parece promissor na diferenciação de tonalidades da pela-
gem castanha9.

• Tordilho

A mutação que causa o Tordilho é caracterizada pelo alelo G,
do inglês “grey/gray”. Uma duplicação no gene STX17 leva ao au-
mento da expressão deste gene e a pelagem tordilha nos cavalos. O
tordilho tem ação dominante e epistática sobre os pigmentos base,
modificadores e diluidores, logo um indivíduo portador do alelo
tordilho em heterozigose (G/g) ou em homozigose (G/G) nascerá
com a pelagem pigmentada e se tornará progressivamente tordilho,
independente da sua pelagem original. Ainda não compreendemos
completamente a função do STX17, porém o aumento de expressão
causa aceleração no ciclo celular dos melanócitos, levando ao des-
gaste celular precoce e aparecimento de pelos brancos (despigmen-
tados), bem como a mutagênese e proliferação dos melanócitos,
causando melanomas. Apesar da agressividade e letalidade do me-
lanoma nos cavalos não ser equiparável ao humano, aos 15 anos de
idade 70% dos cavalos tordilhos possuirão melanomas, sendo es-
tes visíveis ou não, e aos 20 anos de idade 100% dos indivíduos
tordilhos terão melanomas. Estes melanomas podem originar pro-
blemas de performance e saúde, principalmente devido a localiza-
ção no corpo do animal30,31.

DILUIDORES DOS PIGMENTOS BASE

• Baio - Complexo Dun

Até 2016, especulava-se que o diluidor Baio era um alelo úni-

co que causava diluição dos pigmentos no corpo, mantendo as canas
em um tom mais escuro, além de adicionar características como
zebruras nos membros, linha dorsal, faixa crucial e presença de
pelos claros entremeados a base da crina/cauda. Porém, o baio (do
inglês Dun) se mostrou mais complexo do que se esperava. Não
somente uma, mas três deleções de tamanhos diferentes foram
descobertas no gene TBX3, causando fenótipos semelhantes reco-
nhecidos como baio/baia, denominadas de Dun (D), non-dun1 (nd1)
e non-dun2 (nd2). Traduzidos para português “Baio, não-baio1 e
não-baio2”, referindo-se ao fato que as duas outras variantes estão
no mesmo gene e região do Dun.

Quando sobre pelagem base preta, leva a coloração lobuna
(ou lobuno/pelo-de-rato); sobre a base castanha, o produto é o baio
em suas diversas variedades (dourado, baio-escuro etc.); e sobre a
base alazã dará origem ao alazão-sobre-baio.  O Dun é a variante
que causa o padrão de pelagem considerado baio clássico, com
zebruras, listra dorsal, e diluição. O non-dun1 causa diluição e lis-
tra dorsal, com ou sem zebruras. Já o non-dun2 leva a diluição sem
listra dorsal e sem zebruras ou a pelagem normal, sem diluição
(Figura 1).

Porém a incrível complexidade do baio não acaba aqui. Algu-
mas raças têm reportado animais que apresentam fenótipo baio,
porém não possuem nenhuma das três mutações conhecidas. Isto
significa que ainda existem variantes desconhecidas causando esta
diluição.

Figura 1: Exemplos das três variedades dos alelos no gene TBX3 em
exemplares de pônei Islandês. Retirado do artigo científico: Regulatory
mutations in TBX3 disrupt asymmetric hair pigmentation that underlies Dun
camouflage color in horses. Imsland, F.; McGowan, K.; Rubin, C.J.; Hene-
gar, C.; Sundström, E.; Berglund, J.; Schwochow, D.; Gustafson, U.; Imsland,
P.; Lindblad-Toh, K. and Lindgren, G. (2016). Nature Genetics, 48(2), p.152-
158.
..........................................................................................................................

• Creme
Uma das pelagens atualmente mais favorecidas no Brasil deve-

se a este alelo, bem como as pelagens mais erroneamente desfa-
vorecidas. Um SNP de ação aditiva no gene SLC45A2, em hete-
rozigose, dilui apenas feomelanina e leva a coloração conhecida
como amarilho e a “baia-palha”. Suas variações em tonalidade
se devem as diferentes tonalidades da base de feomelanina, já que
esta modificação atua como um diluidor de pigmento. Porém, quan-
do em homozigose (ou seja, duas cópias do gene mutado) multipli-
ca o efeito diluidor capacitando-o a diluir também o pigmento pre-
to (eumelanina). Animais de base alazã homozigotos para o alelo
Creme são popularmente conhecidos como cremelos. Castanhos e
homozigotos Creme são chamados perlino. Já de base preta (eu-
melanina) e homozigoto creme é conhecido como smoky cream
(ou creme esfumaçado)24.

No Brasil estas pelagens são extremamente estigmatizadas e
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Figura 2: Puro Sangue Inglês homozigoto creme competindo em pro-
va de Cross Country (Fonte: www.equi-image.de.)
..........................................................................................................................

engobladas em uma única nomenclatura, possuindo diversos nomes
populares. “Pseudo-albino”, “allbinoide”, “pombo” são algumas
delas, referindo-se ao fato que tais animais possuem olhos azuis e
pele clara (rosada) e por isso teriam problemas de visão, pele ou
até seriam letais. Estes preconceitos são fruto do desconhecimento
da biologia e fisiologia decorrente deste alelo. Animais homozigo-
tos para o creme, também conhecidos como “duplo creme” ou “du-
plo diluído” não possuem nenhuma característica sindrômica rela-
cionada a albinismo (Figura 2). Fisiologicamente, o albinismo ver-
dadeiro deve-se a presença de melanócitos não-funcionais. Os ani-
mais duplo-diluídos possuem melanócitos funcionais, porém o pig-
mento é diluído. Em humanos, mutações semelhantes no SLC24A5
são implicadas em pigmentação da pele, e causam pessoas de pele
branca (caucasianos) e/ou olhos claros (azuis ou verdes)12.

• Pérola
O Pérola (pearl, de símbolo “prl”), é causado por um SNP no

gene SLC45A2, porém em uma região diferente do mesmo gene do
Creme. Por isto, o Pérola age de forma diferente do Creme. Tem
ação recessiva, necessitando de dois alelos, ou duas cópias, para

Figura 3: Garanhão homozigoto Pérola, de propriedade da Yeguada
Paco MARTI (Fonte: www.facebook.com/YeguadapacoMarti/)

ser visível fenotipicamente. Porém o Pérola pode agir em conjunto
com o Creme, formando o “Creme-pérola”. Quando em homozi-
gose, o alelo Pérola causa diluição do pigmento dos pelos, pele e
olhos (esverdeados ou cor de mel). Causa também brilho perolado
na pelagem, de onde origina-se o nome (Figura 3). Em conjunto
com Creme leva a dupla diluição, sendo aparente pois causa o “pe-
rolado” na pelagem do animal. O Pérola é comum em diversas raças,
principalmente de origem ibérica, e no Akhal Teke. Apesar da dilu-
ição, não causa problemas de saúde ou reprodutivos, sendo os ani-
mais de pelagem Pérola aptos a todas as funções normais19.

• Sunshine - “Raio de Sol”
Descoberto em 2019, esta mutação também no SLC45A2 leva

ao fenótipo diluído quando em conjunto com o alelo Creme. Foi
descoberto em um garanhão mestiço (Tennessee Walking Horse x
Standardbred) chamado Captain Sunshine (“Capitão Raio de Sol”).
Não se sabe o efeito do Sunshine quando em homozigose, mas a
hipótese é que tenha efeito semelhante ao duplo-diluído. Este alelo
não demonstra efeito visível em heterozigose. Porém é essencial
notar que novas mutações têm sido constantemente descobertas,
sendo o Sunshine (de símbolo sun) uma das descobertas mais re-
centes19.

• Champagne
Causado por uma mutação no gene SLC36A1, o Champagne

(CH) age de forma dominante, com um ou dois alelos mostrando
visualmente o mesmo fenótipo. A tonalidade de Champagne irá
variar de acordo com o pigmento base. Este alelo diluidor também
causa sardas nas mucosas e olhos azuis ao nascimento que escure-
cem com a idade, tornando-se verdes, mel ou cor de âmbar. As
variedades de Champagne de acordo com a pelagem base são:
Champagne Clássico (base preta), Champagne Âmbar (castanho) e
Champagne Ouro (base alazã). O Champagne Ouro pode ou não
ter a cauda e crina mais claras que o corpo (quase brancos) e se
assemelha visualmente ao Palomino/Amarilho, exceto pelos olhos
e mucosas sardentas. É uma pelagem visualmente atraente e exóti-
ca. A pelagem Champagne não causa nenhum problema de saúde
relacionado, e os animais são aptos as funções normais e re-
produção8.

• Silver

Um SNP no gene PMEL17 com efeito dominante e ação ex-
clusiva sobre eumelanina, diluindo para um tom de chocolate, e a
crina/cauda para branco quase prata. Não age em feomelanina,
portanto animais alazões podem carregar o PMEL17 mutado sem
apresentação fenotípica. Porém, possui efeito pleiotrópico, quan-
do um alelo controla duas características que parecem não serem
conectadas. Enquanto o efeito diluidor sobre eumelanina tem ação
dominante, o segundo efeito do Silver age de forma aditiva, e leva
à Anomalias Oculares Múltiplas Congênitas (AOMC, ou MCOA).
Em heterozigose causa cistos oculares diversos. Já em homozi-
gose se apresenta de forma mais severa, com diversas alterações
oculares incluindo cistos, córnea globosa, hipoplasia estromal da
íris, catarata, hipoplasia da íris, etc. Devido a base genética, trata-
mentos paleativos para estas condições não tem resultados adequa-
dos. Apesar disso, algumas raças equinas continuam a ser seleciona-
das para esta pelagem. Diversas raças possuem o alelo Silver, porém
não existem estudos realizados da presença deste gene nas raças
equinas Brasileiras. Portanto, é recomendado realizar o teste genéti-
co para diferenciar um possível animal portador do Silver1,7,33.
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PADRÕES DE BRANCO
CAUSADOS POR ALTERAÇÕES NO GENE KIT

O primeiro grupo que iremos discutir são os padrões de bran-
cos causados por alterações genéticas do gene receptor de tirosi-
na kinase (KIT), no cromossomo 3. Este gene controla a distri-
buição das células precursoras dos melanócitos, ou células no em-
brião que darão origem aos melanócitos, além de diversas outras
linhagens celulares. Estas precursoras são chamadas de células da
crista neural, pois elas primeiro se desenvolvem na linha dorsal do
embrião, onde estará a medula e o conjunto cerebral. É importante
lembrarmos deste detalhe, pois a expressão fenotípica (ou visual)
das manchas brancas obedece em maior parte a essa origem celular
– partindo da linha dorsal em direção ao ventre e extremidades2.

• Tobiano
O mecanismo genético que causa o padrão tobiano (To) é um

dos mais interessantes e geneticamente complexos, onde uma in-
versão (um “pedaço” do cromossomo está no sentido contrário do
resto) interrompe a região reguladora do gene KIT. Com a sua re-
gulação interrompida, a função migratória dos precursores dos
melanócitos é danificada, levando a defeitos de migração dos
melanócitos, causando manchas brancas (ausência de melanócitos)
na pelagem6. O locus tobiano (TO) é extremamente antigo, encon-
trado em um fóssil de um cavalo do Leste Europeu, datado em
cerca de 3.500 anos atrás20,21. Visualmente, o Tobiano apresenta-se
como um padrão de manchas brancas geralmente verticais, man-
tendo a cor na região da cabeça do animal e no peito/bordo inferior
do pescoço. Atravessa a linha do dorso, e pode criar manchas bran-
cas na crina e cauda, além de exacerbar calçamentos. As bordas
das manchas são bem definidas, e a pele sob as manchas é rosada
devido à ausência de células pigmentadoras. É também de conhe-
cimento popular que animais homozigotos possuem pequenas man-
chas coloridas dentro das manchas brancas, conhecidas como “paw-
prints”. Porém, há casos de animais heterozigotos e homozigotos
TO sem manchas brancas no corpo, denominados “cripto-tobi-
ano” (em relação ao alelo estar escondido). No entanto, genetica-
mente estes indivíduos podem produzir animais manchados de bran-
co. Não se sabe exatamente qual mecanismo regulador “normali-
za” a função do KIT nestes indivíduos, mas algumas raças são re-
pletas de exemplos, como os pôneis Hucul32.

• Sabino 1
Sabino 1, de alelo SB1 é causado por uma mutação frameshift

(deleção do exon 17) no gene KIT. Este padrão de branco é o mais
antigo encontrado em fósseis de cavalos domésticos. Sua primeira
aparição foi em um fóssil encontrado na Sibéria, datado de mais de
5.000 anos atrás11,21. Visualmente, o Sabino 1 em heterozigose (um
alelo) aparenta o que denominamos no Brasil como “bragado”.
Porém, em homozigose, ele geralmente faz com que o animal nasça
quase ou completamente branco. Estes animais são saudáveis, sem
problemas de saúde originados do padrão sabino, possuindo olhos
escuros e por vezes resquícios de pigmento em algumas partes do
corpo5. Como no Brasil não se realiza testes para o padrão Sabino
1, não se sabe a frequência nas raças equinas brasileiras. Porém
este alelo está presente em várias raças do mundo inteiro, dada a
sua origem ancestral.

• Branco Dominante 1-30
O Branco Dominante, assim chamado pois algumas das suas

variedades fazem com que o animal nasça completamente branco

com olhos escuros, é mais um conjunto de alterações no gene KIT.
Mutações no KIT causando padrões de branco descobertas posteri-
ormente ao Sabino 1 foram agrupadas sob a mesma nomenclatura
com um número sequencial respectivo (W1...W30). Abordarei al-
gumas variantes de efeito fenotípico ou clínico interessantes, a exem-
plo do W20 que possui efeito potencializador. Individualmente, é
implicado em calçamentos e/ou mancha branca na fronte (estrela
ou luzeiro). Porém, em conjunto com outro alelo causador de padrão
de branco possui efeito potencializador aumentando a manchas
brancas, ou até levando ao fenótipo branco total.

Outros Branco Dominante (W) comumente conhecidos são:
W2 – originária da linhagem de PSI do garanhão “Ky. Colonel”, de
1946, animais completamente brancos; W5 – originada da linha-
gem de PSI do garanhão “Puchilingui”, de 1984, animais seme-
lhantes ao sabino 1 até completamente brancos; e W19 – encontra-
do em cavalos árabes, causa padrão de branco extensivo na cabeça,
membros e manchas brancas na barriga, em homozigose parece
levar a infertilidade. Existem raças equinas em que o padrão racial
determina animais completamente brancos – nascidos brancos. Uma
destas é o Camarillo White Horse, onde muitos dos animais pos-
suem o W4, originário de um dos garanhões fundadores da raça
chamado Sultan18. Apesar de alguns alelos W serem presumidos
como letais em homozigose, esta hipótese se deve apenas pela falta
de animais genotipados homozigotos. Não se observou perda fetal
como abortos espontâneos, natimortos ou morte de neonatos devi-
do a padrões do Branco Dominante. Os brancos dominantes não
são letais pós-desenvolvimento nem representam problemas de
saúde para o animal, inclusive em suas variedades completamente
brancas10,14,16,26.

• Frame Overo

Frame Overo, de alelo O, causado por uma mutação no gene
EDNRB age de forma dominante para o padrão de manchas bran-
cas na pelagem, e recessiva para a patologia associada. Em hete-
rozigose, apresenta-se como um padrão de branco visualmente atra-
tivo, com manchas brancas em sentido horizontal, que não cruzam
a linha do dorso e de bordas indefinidas ou “recortadas”. Porém,
alguns animais podem carregar o alelo O sem apresentar nenhum
tipo de marcação branca no corpo, além de calçamentos e mancha
na fronte. O acasalamento de dois animais portadores do Frame
Overo (O/N x O/N) tem 25% de chance de produzir um animal
homozigoto27. Quando em homozigose, o Frame Overo torna-se
letal, causando a “Síndrome do Potro Branco” (Overo Lethal White
Syndrome – OWLS) em alusão ao fato do potro nascer completa-
mente branco. Porém, não é a cor do animal a causa da sua morte,
e sim a falta de inervação no trato gastro intestinal ou aganglionose
ileocólica. A amotilidade intestinal causa impactação e morte dolo-
rosa por sídrome cólica nas 8-12 primeiras horas de vida do neo-
nato. A eutanásia é recomendada para animais homozigotos Frame
Overo. É essencial que indivíduos sejam testados para o alelo Frame
Overo, pelo risco de terem esse alelo sem alteração visual na pela-
gem (Figura 4).

• Splashed White 1-6

O padrão de branco reconhecido como Splashed White tem
variações visualmente indistinguível entre os seis alelos descober-
tos até o momento (SW1, SW2, SW3, SW4, SW5 e SW6). Mu-
tações em dois genes, MITF (SW1, SW3, SW5, SW6) e PAX3 (SW2,
SW4) manchas brancas de padrão horizontal iniciando-se nas ex-
tremidades (membros) e fronte. Padrões mínimos podem também
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se apresentar como apenas calçamentos e mancha na fronte, apesar
de geneticamente possuírem alelo SW.

Algumas variedades de Splashed White (SW5 e SW6, especi-
ficamente), são implicadas em surdez hereditária. O mecanismo é
o mesmo causador das manchas brancas, levando a alteração na
migração das células da crista neural. Estas células também se de-
senvolvem em partes essenciais do sistema auditivo, e quando
ausentes ou em pouca quantidade podem causar surdez. Porém, a
surdez é uma característica desejável em algumas linhagens de cav-
alos, a exemplo dos Quartos de Milha de Rédeas. Por terem au-
dição reduzida, o barulho durante as competições não atrapalha a
performance destes animais15,16,23.

• Appaloosa e Pattern 1
O alelo Leopardo ou Appaloosa (LP, de “Leopard”) é o causa-

dor da pelagem appaloosa, ou “persa” como conhecida em algu-
mas regiões do Brasil. A nomenclatura appaloosa pode se referir
tanto a pelagem, a raça de cavalos Norte Americana conhecida
por esta pelagem, ao alelo Leopardo (LP). O alelo LP é também
extremamente antigo, encontrado em equinos pré-domesticação.
Porém o LP sozinho não explica completamente o efeito visual e
variedades deste padrão de branco. O LP age em conjunto com
o Pattern 1 (padrão 1), uma mutação que parece regular o gene

Figura 4: Exemplos de apresentação do padrão Frame Overo, e neo-
nato afetado pela OWLS.

  Frame Overo com fenótipo Clássico (O/N). Fonte: Sebastian Gerhard

Frame Overo sem padrão visual (O/N). Fonte: Dra. Samantha Brooks

Potro com Aganglionose Íleocólica (O/O). Fonte: Sebastian Gerhard

Figura 5: Diversos exemplos da interação do LP com PATN1. Alelos
em minúsculo significam que o animal não possui este alelo. Fonte:
Heather M. Holl; Samantha A. Brooks; Sheila Archer; Keith M. Brown; Julia
Malvick; Maria C.T. Penedo and Rebecca R. Bellone. “Variant in the RFWD3
gene associated with PATN1, a modifier of leopard complex spotting.” Ani-
mal Genetics, 47 1 (2016): 91-101
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RFWD3, que por sua vez regula a expressão fenotípica do LP, uma
mutação no gene TRPM1 (Figura 5).

O padrão de branco appaloosa pode apresentar efeito progres-
sivo, com animais jovens apresentando manchas pequenas, que se
tornam mais aparente ao longo da vida. Características desta pela-
gem incluem pele e mucosas “sardentas”, esclera ocular branca,
cascos listrados e manchas brancas geralmente iniciando-se na garu-
pa, que podem tomar o corpo todo, com diversas pintas coloridas.
Em homozigose, as manchas desaparecem e dão lugar a um efeito
“envernizado” (varnish). Porém o LP tem efeito pleiotrópico aditi-
vo, causando Cegueira Estacionária Noturna Congênita (CENC,
ou CSNB) quando em homozigose. Estes animais têm dificuldade
visual à meia luz e no escuro, e podem se tornar hiperreativos.
Seleção contra homozigose é recomendada, ou ao menos consci-
entização do manejo adequado dos animais afetados para evitar
acidentes3,4,17.

CONCLUSÃO
Ainda existem variáveis genéticas desconhecidas nas pelagens

de cavalos. É necessário também ampliar o conhecimento dos
mecanismos pelos quais alguns alelos, a exemplo do Tobiano, oca-
sionalmente produzem exceções em sua expressão como os cripto-
tobianos. Desmistificar o Rosilho, um padrão de branco ainda de
origem genética desconhecida, é também papel essencial do médi-
co veterinário e zootecnistas. Uma pesquisa realizada em 1984, em
cavalos de tração belgas, determinou que a região genética de onde
o possível causador da pelagem rosilha estava no gene KIT. Nesta
pesquisa não conseguiram determinar animais homozigotos para
essa região, o que levou os cientistas a imaginar que o rosilho seria
letal (em fase pré-embrionária, logo no início da divisão celular)
em homozigose. Atualmente, apesar de desconhecer o alelo causa-
dor do rosilho, sabemos que esta hipótese não é real, demonstrado
por indivíduos homozigotos para esta região com 100% de produ-
tos rosilhos2,13.

E por fim, é papel essencial do profissional veterinário em
incentivar o diagnóstico genético na clínica veterinária como método
de profilaxia ou diagnóstico diferencial, facilitando a prática clíni-
ca e estimulando o cliente/proprietário ao melhoramento e ma-
nutenção da saúde dos seus animais, associado a seleção de carac-
terísticas desejáveis. 
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RESUMO: O uso de embocaduras em equinos sempre foi assunto bastante controverso na hipiatria. É
incontestável que a utilização de bridões e/ou freios apresenta papel relevante nas diversas modalidades
equestres, sendo que a escolha da embocadura reflete diretamente, de forma positiva ou negativa, no
desenvolvimento das atividades. As disfunções bucais causadas por embocaduras são assuntos ainda
pouco explorados e de grande importância na pratica veterinária equina. Este artigo de revisão objetiva
apresentar e discorrer sobre as principais embocaduras utilizadas na equitação, respectivos efeitos, ações
e modos alternativos para adestramento de cavalos. Devido à grande divergência de opiniões sobre o
uso de diversos modelos de embocadura e a intensidade da força necessária para obter uma resposta
desejável por parte do cavalo, novas modalidades surgiram com o intuito de trazer mais conforto e bem
estar durante a montaria, como é o caso do Bitless, prática de adestramento que não se utiliza nenhum
tipo de equipamento dentro da boca do animal. Importante ressaltar que o uso de embocaduras e suas
restrições vão depender da escolha correta , qual o tamanho e material adequados, qual o efeito que ela
causa, que vício ela pode corrigir, ou, se o cavalo precisa ou não de embocadura.
Unitermos: equitação, freio, bridão, bitless

ABSTRACT: The use of bridles in horses has always been a very controversial topic in hippiatry. It is
indisputable that the use of snaffle and / or bits plays an important role in the different equestrian modalities,
and the choice of the bridles directly influences, either positively or negatively the development of activities.
Oral dysfunctions caused by bridles are still very little explored and are of great importance in equine
veterinary practice. This review article aims to present and discuss the main bridles used in horsemanship,
their effects, actions, and alternative ways of training horses. Due to the great divergence of opinions on
the use of different models of bridles and the intensity of the force necessary to obtain a desirable response
from the horse, new modalities have emerged in order to provide greater comfort and animal welfare
during the ride, as is the case of Bitless, a training practice that does not use any type of equipment inside
the animal’s mouth. It is important to note that the use of bridles and their restrictions will depend on the
correct choice, what size and material are suitable, what effect it causes, what addiction it can correct or
whether the horse needs a bridle or not.
Keywords: horsemanship, snaffle, bit, bitless

RESUMEN: El uso de embocaduras o cabezadas en caballos siempre ha sido un tema muy controvertido
en hipiatría. Es indiscutible que el uso de filetes y/o frenos juega un papel importante en las distintas
modalidades ecuestres, y la elección de la embocadura influye directamente ya sea positiva o negativamente
el desarrollo de las actividades. Las disfunciones bucales causadas por las embocaduras aún están poco
exploradas y son de gran importancia en la práctica veterinaria equina. Este artículo de revisión tiene
como objetivo presentar y discutir las principales embocaduras utilizadas en la equitación, sus efectos,
acciones y formas alternativas de entrenar caballos. Debido a la gran divergencia de opiniones sobre el
uso de diferentes modelos de embocaduras y la intensidad de la fuerza necesaria para obtener una
respuesta deseable por parte del caballo, han surgido nuevas modalidades con el fin de brindar mayor
comodidad y bienestar durante la cabalgata, como es el caso de Bitless, una práctica de entrenamiento
que no utiliza ningún tipo de equipo dentro de la boca del animal. Es importante señalar que el uso de
embocaduras y sus restricciones dependerán de la elección correcta, qué tamaño y material son los
adecuados, qué efecto causa, qué adicción puede corregir o si el caballo necesita una embocadura o no.
Palabras clave: equitación, freno, filete, bitless
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INTRODUÇÃO
O uso de embocaduras em equinos sempre foi assunto bastante

controverso na hipiatria, porém com necessidade de entendimento
para unir resultados hípicos às práticas de bem-estar animal. A uti-
lização de bridões e freios tem papel importante no desempenho
desses animais na equitação, sendo que a escolha e uso da emboca-
dura refletem diretamente, de forma positiva ou negativa, no de-
senvolvimento das atividades.

Segundo Hering (2020), o bem-estar equino tem sido alvo de
discussões em todo o mundo, manifestando um crescente interesse
da comunidade científica, treinadores, tratadores, proprietários,
adestradores, condutores e ginetes e amazonas. dessa forma, novos
códigos e requerimentos, para garantir práticas éticas no desen-
volver de atividades com os cavalos, vem surgindo a cada dia, seja
ela para o transporte, adestramento ou competições.

Com isso, além de criar normas para orientações em relação
ao uso de embocaduras, vários pesquisadores e treinadores vem
buscando alternativas para substituições do uso dos equipamentos
de controle no adestramento de cavalos, como é o caso do Bitless,
onde não se utiliza nenhum tipo de equipamento dentro da boca do
animal.

Mas o uso de equipamentos para adestramento e controle de
equinos não é uma prática atual. Relatos mostram que a aplicação
desses tipos de ferramentas vem desde a antiguidade.

Anthony e Brown (2011) relatam que por meio de evidências
em dentes e mandíbulas de animais fósseis, algum tipo de emboca-
dura em material orgânico já era utilizado na Eurásia em cerca de
4.000 a.C. Já segundo Nevzorov (2011), os sumérios, cerca de 2.500
a.C., desenvolveram uma espécie de material circular em madeira
ou bronze, onde, junto com uma ou duas cordas atadas, possibi-
litando o homem de controlar, era introduzido na cartilagem das
narinas dos animais. Nevzorov (2011), ainda cita que os septos
nasais dos animais eram arrebentados ao colocar o equipamento de
controle.

Evidências arqueológicas apontam que no Egito, por exem-
plo, embocaduras já eram utilizadas desde o Médio Império (2.555
– 1.550 a.C.). Uma embocadura articulada foi recuperada em El-
Amarna. Esta possuía partes pontiagudas nas extremidades, volta-
das para a face do animal, provavelmente impedindo a movimen-
tação lateral da cabeça15.

A produção de embocaduras e outros equipamentos para con-
trole de equinos permaneceu constante ao longo da história da ins-
trumentalização do cavalo, onde atualmente é difícil de separar a
imagem do cavalo e o uso de instrumentos para o seu adestramen-
to. A partir das questões de bem-estar apresentadas no conteúdo
teórico acima, este artigo de revisão objetiva apresentar e discor-
rer sobre as principais embocaduras utilizadas na equitação, res-
pectivos efeitos, ações e modos alternativos para adestramento de
cavalos.

EMBOCADURAS
As embocaduras são os equipamentos normalmente de metal,

colocados na boca do animal, sendo fixados na cabeçada e ligados
à mão do cavaleiro através das rédeas6. Ou seja, as embocaduras
são ferramentas de comunicação que possuem função de trabalhar
com o cavalo utilizando sinais do corpo do montador/adestrador
com o intuito de dirigir e adestrar o animal.

Basicamente há dois tipos de embocaduras e suas variações:
bridões (existem vários modelos e podem ser de espessura grossa
ou fina) e freios.

TIPOS DE EMBOCADURAS

• Bridão (simples)
O Bridão simples (Figura 1)

é uma embocadura que atua fazen-
do pressão nas comissuras labiais
e pressão complementar na barra7.
É composto por um olhal e por um
bocado. O bocado é parte princi-

pal desta embocadura, quanto mais grosso for o bocado, mais leve
será a ação do bridão, o bridão pode ter ação moderada (espessura
média) e severa (bocado delgado). A peça pode ser inteira ou arti-
culada. Este tipo de embocadura é ideal pra ser usado na fase ini-
cial do cavalo, ou doma, pois tem a embocadura mais leve, geran-
do então uma ação mais suave. A sutileza da embocadura propor-
ciona ao cavalo um maior conforto7.

• Bridão Agulha ou D’agulha
O bridão agulha (Figura 2) é

um modelo com olhal em D’agu-
lha, este tipo de bridão possui ação
de apoio direto e é composto por
um bocado articulado e com olhais
em D nas laterais, onde se prende
a cabeçada e as rédeas. Possui
hastes laterais, perpendiculares ao bocado, que facilitam a fixação
do apoio por parte do cavalo. É indicado para potros em início de
trabalho, as hastes impedem que os olhais deslizem para dentro da
boca do animal, dispensando assim o uso de borrachas nas laterais,
estas hastes servem de apoio nas laterais do chanfro e do mento,
facilitando o ensino das mudanças de direção e otimizando a pressão
sobre os pontos de apoio do bridão8.

• Bridão Chantilly
O bridão Chantilly (Figura 3),

é formado por um bocado com
uma argola presa em cada lateral,
estas argolas ficam presas as ré-
deas e a cabeçada. Esta emboca-

dura é utilizada em todos os tipos de cavalos e é utilizada principal-
mente após a doma dos animais, este tipo de bridão geralmente é
maciço, característica essa que faz com que o mesmo seja mais forte.

• Bridão Neco
O bridão neco (Figura 4) é

formado por um bocado com es-
pessura variável, é preso a uma ar-
gola em cada lateral. Esta emboca-
dura possuis mais três argolas pre-
sas à argola do bocado, uma aci-
ma dela, onde a cabeçada é
encaixada, e mais duas logo abaixo (estas argolas são opções para
se prender a rédea, junto com a argola do bocado). O bridão neco
tem efeito elevador na cabeça do animal, o uso deste tipo de bridão
pode ser usado em conjunto com a barbela, assim passando a ter o
efeito parecido com um freio bridão8.

• Freio
O freio (Figura 5) é uma embocadura mais complexa que o

bridão, possuindo múltiplo mecanismo de ação, o freio pode atuar

FONTE: COLARES, 2019

FONTE: COLARES, 2019

FONTE: COLARES, 2019

FONTE: COLARES, 2019
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tanto na boca quanto em outras partes da
cabeça do animal. Onde o bocal age colo-
cando pressão na língua, na comissura
labial e nas barras, o arco do bocado age
no céu da boca, a barbela age fazendo
pressão no queixo do animal. Essa em-
bocadura tem efeito direto sobre a nuca
do cavalo fazendo-o abaixar a cabeça e

por esse motivo o freio exerce um efeito abaixador no cavalo8.

• Freio Bridão
O freio bridão (Figura 6) é uma em-

bocadura com bocado inteiro ou articula-
do, com olhais nas laterais do bocado, que
quando conectados às rédeas pode fazer
a ação de bridão e possui hastes superi-
ores para prender a cabeçada. A diferença
principal para o freio está no bocado, o
bocado desta embocadura não possui o passador de língua8.

• Freio Bridão Pelham
O freio bridão pelham (Figu-

ra 7) é uma embocadura compos-
ta por um bocado inteiro ou arti-
culado, possui argolas nas laterais,
hastes superiores e inferiores, po-
dendo possuir ou não a barbela.
O pelham possui argolas diferen-
tes para a colocação das rédeas,

assim para fazer a ação do bridão e da alavanca, é necessário uti-
lizar duas rédeas8.

• HACKAMORE
O Hackamore é um tipo de freio focinheira que atua fora da

boca do cavalo, através da compressão do focinho30. Ainda segun-
do Weaver (2016), os Hackamores foram introduzidos no Conti-
nente Americano no início dos anos 80 pelos vaqueiros espanhóis.
Esta espécie de freio consiste em um acessório que possui um eixo
central com pequenas argolas, na parte superior, frontal e posterior,
para conexão das rédeas, focinheira e barbela respectivamente (Fi-
gura 8)8.

As hastes prolongadas, localizadas na parte inferior do aces-
sório, estão conectadas as rédeas, permitindo que o montador pro-
voque o efeito alavanca no animal ao tensionar a rédea. Com isso,
o chanfro e o queixo do cavalo serão pressionados, através do aco-
plamento pelo o eixo central da barbela e da focinheira, provocan-
do o freio no equino (Figura 9).

FONTE: COLARES, 2019

FONTE: COLARES, 2019

FONTE: COLARES, 2019

Figura 8: Hackamore com barbela de
couro e corrente (Fonte: COLARES, 2019)

Figura 9:
Cavalo utilizando

Hackamore
(Fonte: COLARES,

2019)

Figura 10: Cavalo com Hacka-
more modelo Bosal
(Fonte: COLARES, 2019)

Figura 11: Cavalo com Hacka-
more modelo SidePull
(Fonte: COLARES, 2019)

Figura 12: Cavalo com Hacka-
more articulado tipo “professora”
(Fonte: SANTOS, 2020)

Existe algumas variações do Hackamore, como o Hackamore
bosal, acessório desenvolvido pelos espanhóis (Figura 10), o Ha-
ckamore sidepull (Figura 11)8, e o Hackamore articulado tipo “pro-
fessora”, acessório muito utilizado nas vaquejadas24 (Figura 12).
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Apesar da Hackamore ser uma ferramenta promissora no ades-
tramento e controle de equinos, aliviando, assim, a pressão exerci-
da na boca dos animais pelo uso de embocaduras, é importante
ressaltar o que o uso incorreto de freios focinheira que atua fora da
boca do cavalo podem acarretar em algumas desvantagens, bem
como traumas físicos e psicológicos nos animais.

As fraturas que atingem a mandíbula dos cavalos têm grande
importância por interferirem na alimentação e colocarem em risco
a vida do animal, principalmente quando impedem e dificultam a
preensão dos alimentos, podendo levar a anorexia ocasionadas pelo
desalinhamento dentário, dificuldade respiratória, e também pela
dor sofrida ao animal23,28. A partir disso, existe uma preocupação
com a administração durante o adestramento do animal e no uso
incorreto dos equipamentos usados.

Santos (2020), relatou um caso de fratura óssea nasal equina
por mau uso da Hackamore articulado tipo “professora” (Figura
13). Um cavalo da raça Quarto de Milha, com aproximadamente 5
anos, macho, apresentando pelagem tordilha, pesando 450 kg e com
frequência de três dias de treinamento semanais na pista de vaque-
jada, apresentou queda de desempenho, resistência aos comandos,
movimentos de cabeça lateralizados e ferimento no chanfro com
sangramento pelo o mau uso do acessório (Figura 14).

período de doma, sendo necessário o uso da força na condução do
animal quando necessário. Dentre os possíveis diagnósticos pre-
suntivos estavam uso inadequado do arreio de cabeça e descon-
tinuidade do tecido ósseo. Desta forma o animal foi submetido à
avaliação radiográfica, onde foram encontradas fraturas nasais de-
corrida do mau uso da Hackamore (Figura 15).

Vale ressaltar a importância do conhecimento teórico e da práti-
ca diária e intensa da equitação utilizando acessórios de adestra-
mento, seja ela com ou sem a ajuda de embocaduras, pois cada
cavalo tem sua particularidade e que cada deficiência apresenta
uma reação diferente nos animais, proporcionando, assim, um bem-
estar aos cavalos.

RESTRIÇÕES DE USO DE EMBOCADURAS
EM EQUINOS

Atualmente, muitos pesquisadores tem travado um debate so-
bre o uso de embocaduras em cavalos, onde o seu uso incorreto
pode trazer muitos prejuízos ao animal. Dor e desconforto prejudi-
cam o bem-estar do animal e pode tirar a atenção do cavalo das
ajudas, além de gerar comportamentos aversivos e sinais de es-
tresse.

Segundo Colares (2019), o uso de embocaduras, além de per-
mitir um maior controle sobre o animal e por ser o método mais
aconselhável para cavaleiros iniciante e menos experientes, pode
trazer algumas situações negativas em sua utilização. Como o equi-
pamento é utilizado na região da boca, um dos pontos mais sen-
síveis do cavalo, o equino fica um pouco mais limitado aos movi-
mentos dessa região e mais desconfortável durante as atividades de
equitação.

O uso incorreto da embocadura também pode comprometer a
dentição e cavidade oral do cavalo, causando feridas e traumati-
zando o equino. Sabendo que a boca é o ponto de captação de
alimentos, seu comprometimento pode acarretar problemas futu-
ros mais graves, incluindo problemas nutricionais.

Além de ser um indicador de desconforto, trabalhar com a
boca aberta pode ter outras consequências. Os cavalos naturalmente
se exercitam com a boca fechada. Alguns trabalhos científicos su-
gerem que quando o cavalo trabalha com os lábios abertos, isso
pode gerar malefícios para o sistema respiratório.

Importante ressaltar que o uso de embocaduras e suas restrições
vai depender da escolha da embocadura correta para o animal e,
qual o tamanho e material adequados, qual o efeito que ela causa,
que vício ela pode corrigir, ou, se o cavalo precisa ou não de em-
bocadura8.

PROBLEMAS CLÍNICOS CAUSADOS PELO MAU USO
DE EMBOCADURAS

A anatomia bucal de cavalos é simples o suficiente para se
observar o aspecto e a estrutura das áreas onde são colocadas as
embocaduras, essas áreas influenciam diretamente na intensidade
das sensações que os mesmos produzem. Essas observações de-
vem ser levadas em consideração, dadas as diferenças notáveis que
os cavalos possuem nessas regiões1.

Diferentes tipos de embocaduras aplicam pressão em uma
região diferente, e cada região, por sua vez, produz um reflexo dife-
rente do cavalo. As áreas de pressão podem ser: barras, língua,
comissuras, palato, chanfro, queixo e nuca. O uso incorreto ou in-
devido das embocaduras pode causar dor e desconforto ao cavalo,
quando existe uma pressão excessiva devido ao uso deste apare-
lho, pode acontecer o efeito quebra-noz na língua e barras e pressão

Figura 13: Equino com o arreio de cabeça (Fonte: SANTOS, 2020)

Figura 14: Chanfro do equino com lesão (Fonte: SANTOS, 2020)

..........................................................................................................................

Ainda segundo Santos (2020), o vaqueiro adestrador declarou
que o animal era muito arredio e apresentou resistência durante o

Figura 15: Posição
radiográfica Latero-
Lateral Direita do
crânio de um equino
com ênfase na
descontinuidade
óssea
(Fonte: SANTOS, 2020)

13 14
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da ponta do bridão no palato. Este fator causa dor e o cavalo abre a
boca, movimenta a língua, pode dificultar a deglutição e o cavalo
pode “babar” muito. Pode erguer a cabeça ou posicioná-la atrás da
vertical para defesa7.

Um bridão muito grosso pode ocupar muito espaço dentro da
boca de um cavalo, fazendo com que ele seja obrigado a manter a
boca aberta. Um bridão muito estreito pode beliscar a comissura, e
um bridão muito largo pode ficar muito solto dentro da boca, ge-
rando desconforto7.

A laceração na língua do animal (Figura 16 e 17) é um evento
corriqueiro, que pode ser atribuído ao uso indevido de embocadu-
ras, também lesões menos agressivas podem atingir outros tecidos
podendo refletir em problemas na mordida5. O tecido preso pela
embocadura pode ficar comprimido entre a broca e os primeiros
dentes inferiores da bochecha, onde é comprimido e consequente-
mente pode ocasionar cortes no aparelho bucal do animal25.

bucais em cavalos, e constataram uma prevalência maior de úl-
ceras orais em cavalos que são montados usando cabeçadas com
embocadura, quando comparados aos cavalos que não são monta-
dos. Este estudo envolveu 113 cavalos na Suécia e concluiu-se que
as lesões ocorriam mesmo em cavalos cuja saúde bucal, e procedi-
mentos associados a mesma, eram realizados com regularidade.

O melhor prognóstico para tratar línguas equinas gravemente
laceradas com o uso incorreto de embocaduras é o reparo cirúr-
gico, uma vez que cicatrizes extensas no dorso da língua levam a
alterações funcionais nos cavalos. Quando houver alterações fun-
cionais ou paralisia da língua interferindo na alimentação, indica-
se o procedimento cirúrgico de glossectomia parcial4. A glossecto-
mia parcial é definida como a perda ou amputação da extremidade
da língua rostral ao frênulo18.

Dias et al. (2018), relataram um caso de uso incorreto de em-
bocadura em uma égua sem raça definida, com 16 anos de idade e
255 kg, utilizada para trabalho de tração. Ao exame físico inicial
observou-se sialorreia e halitose; a língua apresentava-se paralisa-
da, protruída de forma irreversível, lateralizada à esquerda, com
edema leve e uma pequena laceração longitudinal na extremidade,
onde foi recomendada a glossectomia parcial no animal (Figura
18).

Figura 17: Lesão aguda mais branda causada pelo uso impróprio de
embocaduras (Fonte: BENNETT, 2005)
............................................................................................................................

Figura 16: Ferida lacerante profunda que resultou em uma sequela
permanente na língua do cavalo (Fonte: BENNETT, 2005)

A língua gravemente lacerada pode trazer sequelas permanentes
para o cavalo, já o trauma no espaço intermediário inferior pode
penetrar na mandíbula, trazendo sérios problemas, podendo resultar
em periostite mandibular. Em caso mais severos pode resultar uma
formação de sequestro ósseo14,17.

Tell et al. (2008), realizaram um estudo para avaliar úlceras

Figura 18: Equino submetido a glossectomia parcial demonstrando pro-
trusão e paralisia irreversíveis da língua à admissão (A); procedimento
cirúrgico demonstrando laceração circular e abrasões na face ventral
da língua (B), presença de úlcera na face esquerda com partículas de
alimento aderidas sobre a mesma (C), incisão circular proximal ao ponto
de constrição (D) e aposição das faces linguais com suturas em padrão
Sultan (E); aspecto do coto lingual 6 dias após a cirurgia (F). (Fonte:
DIAS et al., 2018)
..........................................................................................................................

O uso de embocaduras, ainda, estaria ligado diretamente ao
bem-estar animal. Segundo estudo realizado por Quick e Warren-
Smith (2009) indica que as embocaduras, ao se encaixarem na boca
do animal, dependendo de seu modelo, causam pressão em vários
pontos da cabeça, incluindo os lábios, diastema (barras da boca/
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espaço interdental), o palato duro, nuca, mandíbula inferior e lín-
gua. A dor e o desconforto causados colaboram para o aparecimen-
to de diversos distúrbios comportamentais em cavalos.

Outros problemas também podem estar associados ao uso de
embocaduras, Mellor & Beausoleil (2017) apontaram um grande
potencial das embocaduras causarem danos ao palato mole, e tam-
bém a consideram como possível causa ou agente agravador, de
diversos problemas respiratórios. Segundo os autores, existe a pro-
babilidade de um cavalo experimentar três sensações desagradáveis
de falta de ar ao fazer exercícios com a boca aberta:
• Esforço respiratório desagradável: Os músculos respiratórios tra-
balham mais para tentar atender às demandas em condições com-
prometidas;
• Fome de ar: A sensação sufocante sentida após suspender a respi-
ração por um longo tempo;
• Aperto do peito: Constrição da via aérea que leva a uma sensação
de pressão apertada nos pulmões.

Outra problemática é salivação excessiva e a formação de úl-
ceras gástricas. De acordo com Vatistas et al. (1999), pode-se atri-
buir a salivação excessiva como uma resposta à pressão exercida
pela embocadura na língua do animal, acarretando secura na gar-
ganta, dificultando a deglutição adequada da saliva. Ainda, estaria
também envolvido no esmagamento da glândula parótida. Estes
fatores fazem repensar sobre a etiologia da formação de úlceras
gástricas, que supostamente são produzidas por uma combinação
de desempenho, apetite e condições corporais29.

BITLESS: TREINAMENTO SEM EMBOCADURA
Por causa da grande divergência de opiniões sobre o uso de

diversos modelos de embocadura, além da intensidade de força
necessária para obter uma resposta desejável por parte do cavalo,
novas modalidades surgiram com o intuito de trazer mais conforto
e bem-estar para o cavalo durante a montaria.

Na tentativa de diminuir os possíveis problemas causados pelas
embocaduras, os profissionais vêm utilizando cabeçadas sem embo-
cadura (bitless). Bitless é um termo utilizado para se referir a práti-
ca da equitação sem embocaduras8. Nesse tipo de modalidade não
se utiliza nenhum tipo de equipamento dentro da boca do cavalo,
isto significa que as cabeçadas não possuem suporte para emboca-
dura, e sim mecanismos de pressão nasal, como a Hackamore, ou
pressão em outra parte da cabeça como nas ganachas e nas mandíbu-
las. O adestramento do animal também pode ser realizado sem a
ajuda de cabeçada (bridleless), onde pode ser feita com o uso de
um colar em volta do pescoço do cavalo, como também o uso de
chicotes, targets e comandos de voz; ou pode ser realizada sem o
uso de equipamentos para exercer pressão no cavalo, sendo monta-
do sem sela, apenas com comandos de voz e ajudas do cavaleiro
(tackless).

Um trabalho realizado por Cook e Mills (2009), testou quatro
cavalos que nunca haviam antes sido montados com a utilização de
cabeçada sem embocadura. Os equinos foram montados durante
exercícios de quatro minutos, primeiro com a utilização de uma
cabeçada com bridão, e logo após com o uso desta cabeçada sem
embocadura específica. Os exercícios foram avaliados por uma juíza
profissional. Eles observaram que os resultados dos animais com a
cabeçada com bridão foram bastante inferiores aos conseguidos
com a cabeçada sem embocadura. Também foi constatado que os
cavalos avaliados aceitaram o uso desta nova cabeçada sem embo-
cadura com facilidade, e que os cavaleiros notaram melhorias na
comunicação desenvolvida com o cavalo, quando comparados com

os que usaram a cabeçada com bridão12.
Já Perobelli e Moscope (2019), compararam diversos tipos de

embocaduras e equipamentos bitless afim de fornecer informações
sobre a força tolerada pelos animais em cada uma destas ferramen-
tas. Os autores concluíram que as cabeçadas bitless tiveram uma
tolerância muito maior em relação as embocaduras, indicando que
os animais estão sendo frequentemente expostos a estímulos descon-
fortáveis e até dolorosos uma vez que além do comportamento
demonstrado pelos cavalos, a força média e máxima feita pelos
ginetes durante as repetições dos exercícios ultrapassou várias ve-
zes a força média e até a máxima de tolerância dos cavalos, em
especial durante os exercícios que envolviam saltar.

Apesar de haver um número crescente de pesquisas científi-
cas que atestam os benefícios da equitação bitless, a aceitação des-
sa técnica pelos criadores de equinos ainda é bem pequena15. Esta
rejeição se dá, especialmente por dois fatores: o peso cultural do
uso de embocaduras e a obrigatoriedade do uso destas por institu-
ições esportivas reguladoras11.

RECOMENDAÇÕES DO USO DE EMBOCADURAS
EM EQUINOS

Em 2017, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SE-
NAR) publicou uma cartilha com algumas recomendações do uso
de embocaduras em equinos. Segundo as recomendações citadas
pelo SENAR, a doma racional dos equídeos é um processo de apren-
dizagem que pode se iniciar a partir do seu nascimento ou desma-
me indo até, aproximadamente, 4 anos de idade.

Clinicamente, recomenda-se que o animal não seja montado
antes da idade de 3,5 anos. A partir desta idade, os ossos, as carti-
lagens e os tendões estão em estágio avançado de formação, di-
minuindo a possibilidade de lesões e, psicologicamente, o animal
também estará mais maduro e apto ao aprendizado com ferramen-
tas de controle.

O uso de bridão grosso, também chamado de bridão leve,
machuca menos a boca do animal, por sua ação ser menos severa.
Já o bridão fino, chamado de bridão pesado, machuca mais a boca
do animal, por apresentar uma ação mais severa. Por esse motivo,
no início da doma, é indicado o uso do bridão leve.

O freio é utilizado somente quando o equídeo responde bem,
ou seja, quando aceita bem os comandos dados à sua boca. Se a
camba (perna de baixo) for maior que a perna de cima, vai aumen-
tar a força colocada no equipamento que está na boca do animal
tornando-o mais pesado para o animal. Na doma racional, o bocal
do freio deve ser baixo e a camba menor.

Segundo o regulamento de adestramento de 2019 da Confe-
deração Brasileira de Hipismo (CBH), o desenvolvimento do ca-
valo, tornando-o em um animal atleta afortunoso, deve seguir algu-
mas orientações em relação ao uso de embocaduras.

Um dos principais pontos onde as qualidades (calmo, elásti-
co, descontraído, flexível, confiante, atento e impulsionado), são
demonstradas pela aceitação da embocadura, com submissão, sem
qualquer tensão ou resistência pelo cavalo, ou seja, em todo traba-
lho com o animal, o cavalo deve aceitar a embocadura com um
contato leve e consistente, macio e submisso.

No regulamento, a CBH especifica algumas recomendações
ao uso de embocaduras no adestramento:
• O bridão e o freio devem ser de metal ou plástico rígido e podem
ser cobertos de borracha/látex.
• O braço da alavanca camba do freio é limitado a 10 cm de
comprimento (medido imediatamente abaixo do bocado).
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• Se o freio tiver o bocado deslizante, a parte inferior da camba não
pode medir mais que 10 cm, no ponto mais alto que o bocado possa
atingir.
• A barbela pode ser feita de metal, couro ou borracha.
• A espessura do bridão deve ser tal que não produza ferimento ou
prejuízo ao cavalo. O diâmetro mínimo do bocado é de 12 mm para
o freio e 10 mm para o bridão.
• Para Pôneis o diâmetro mínimo deverá ser de 10 mm e para com-
petições de Cavalos Novos, 14 mm. O diâmetro do bocado é medi-
do junto aos anéis ou hastes do bocado.
• Para as categorias Iniciantes, Pônei, MMR e Elementar Amador
também é permitido o uso do “Pelham”.
• Para as séries de Cavalos Novos 4, 5 e 6 anos é obrigatório o uso
do bridão.
• Para a série de cavalos novos 7 anos o concorrente poderá optar
entre o bridão ou freio bridão dentro do quadro de embocaduras
permitido pela CBH.

Uma característica bastante marcante onde mostra sinais de
tensão ou de resistência da parte do animal ao uso incorreto da
embocadura é quando o cavalo coloca a língua para fora da boca
ou passa por cima do bridão ou do freio, podendo ambos sinais ser
percebido ao mesmo tempo.

A partir desse momento é necessária realizar uma revisão da
embocadura. A verificação deve ser feita com a maior cautela porque
determinados cavalos são muito delicados e sensíveis, principal-
mente na região da boca.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo de revisão corrobora e salienta a importância de

aprimorar os estudos relacionados à utilização correta de emboca-
duras, bem como, o desenvolvimento de novas ferramentas que
não sejam nocivas aos equinos, como o uso do bitless na equitação,
que visa uma melhoria no bem-estar e sanidade dos mesmos. O uso
do bitless com uma pressão moderada e a não utilização de embo-
caduras, podem ser benéficas para o animal, podendo diminuir ou
extinguir um grande leque de problemas relacionados à saúde e ao
comportamento dos equinos. 

REFERÊNCIAS

1. AMAYA, E. Importancia de la boca en el caballo de polo. Obtenido de Asoci-
ación Argentina de Criadores. Anuario 2003. Disponível em:<http:/www.pro-
duccionanimal.com.ar/produccion_equinos/denticion_y_boca_equinos/18-
importancia_boca.pdf.>. Acesso em: 17 dez. 2020.

2. ANTHONY, D.W.; BROWN, D.R. The Secondary Products Revolution, Horse-
Riding, and Mounted Warfare. Journal of World Prehistory, 24: 131-160, 2011.

3. ARDILA, M.; MONTOYA L. Desórdenes bucales equinos. Revista de Salud
Animal, 31(3): 143-151, 2009.

4. BARBER, S.M. Management of neck and head injuries. Veterinary Clinics of
North America: Equine Practice, 21(1): 191-215, 2005.

5. BENNETT, D.G. Bits, Bridles and Accessories. in: BAKER, G.J.; ASLEY, J.
Equine Dentistry. 2.ed., London/New York: Saunders/Elsevier. Limited, 9-22,
2005.

6. BORGES, C.A. Doma racional e manejo dos equinos da cavalaria da polícia
militar do estado do Ceará. 2015. Relatório de Estágio Supervisionado (Con-
clusão de Estágio em Zootecnia). Univ. Federal de Ceará - Fortaleza, CE, 2015.

7. CERVATO, M.F. A Ação das Embocaduras. Arquivos Haras Concorde, 2018.
Disponívelem:<http://fazendaconcorde.com.br/2018/01/03/sobre-a-acao-das-
embocaduras/>. Acesso em: 17 dez. 2020.

8. COLARES, J.L.L. Principais embocaduras utilizadas na equitação e bitless bri-
dle: ação, efeito, vantagens e desvantagens de cada método. 2019. Trabalho de

Conclusão de Curso (Especialização em Instrutor de Equitação) - Escola de Eq-
uitação do Exército, Rio de janeiro, RJ, 2019.

9. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HIPISMO. Regulamento de Adestramen-
to. Hipismo Brasil, 2019.

10. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HIPISMO. Regulamento de Adestra-
mento. Hipismo Brasil. 2020.

11. COOK, W.R. A Method for Measuring Bit-Induced Painand Distress in the
Ridden Horse, p.1-16. In: 9th International Equitation Science Conference, USA,
2013. 98p.

12. COOK, W.R.; MILLS, D.S. Preliminary study of jointeds naffle vs. cross under
bitless bridles: Quantified comparison of behavior in four horses. EquineVeteri-
nary Journal, 41(8): 827-830. 2009.

13. DIAS, D.P.M.; ROCHA, A.S.; TEIXEIRA, L.G.; SOUSA, S.S.; MONTELLO-
NETO, J.S. Glossectomia parcial em equinos: relato de dois casos. Nucleus Ani-
malium, 10(2): 107-116, 2018.

14. ENGELKE, E.; GASSE, H. Ananatomical study of the rostral part of the equine
oral cavity with respectto position and size of a snaffle bit. Equine Vet Educ, 15:
158-163, 2003.

15. HERING, C.B. Da dominação à tentativa de comunicação: uma análise dos
métodos de doma para equitação. Revista Latinoamericana de Estudios Críti-
cos Animales, 1: 275-314, 2020.

16. HERING, C.B.; GOLOUBEFF, B. Cabeçadas e embocaduras na equitação:
problemas clínicos e comportamentais ou dilema ético? In: Justiça ecológica e
solidariedade interespécies: primeiro volume dos Anais do VII Congresso Mundial
de Bioética e Direito Animal, 7., 2020, Cuiabá. Anais... Instituto Abolicionista
Animal, 2020. Artigos, p.333-363. ISBN: 978- 65-991777-0-5.

17. JOHNSON, T.J. Surgical removal of mandibular periostitis (bonespurs) caused
by bit damage. in Proceedings. Am Assoc Equine Pract, 48: 458-462, 2002.

18. LANG, H.M. et al. Management and long-term out come of partial glossecto-
my in 2 horses. Canadian Veterinary Journal, 55(3): 263-267, 2014.

19. MELLOR, D.J.; BEAUSOLEIL, N.J. EQUINE. Welfare during Exercise: An
Evaluation of Breathing, Breath lessness and Bridles. Animals, 7(41): 2-27, 2017.

20. NEVZOROV, A. The Horse Crucified and Risen. Los Gatos, California: Smash
words Editions, 2011.

21. PEROBELLI, F.; MOSCOPE, L.Q. Avaliação da força tolerada pelos equinos
no uso de diversos tipos de embocaduras e equipamentos bitless, 2019.

22. QUICK, J.S. & WARREN-SMITH, A.K. Preliminary investigations of horses’
(Equus caballus) responses to different bridles during foundation training. Jour-
nal of Veterinary Behavior, 4: 169-176, 2009

23. RAGLE, C.A. Head trauma. Vet Clin N Am: Equine Pract. 9(1): 171-83, 1993.

24. SANTOS, S.B.S. Relato de caso: Fratura do osso nasal equino por mau uso do
Hackamore mecânico tipo “Professora”. 2020. Relatório de Estágio Supervi-
sionado (Conclusão de Estágio em Medicina Veterinária). Universidade Federal
de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, SE, 2020.

25. SCOGGINS, R.D. Bits, bitting and dentistry. in Proceedings. Am Assoc Equine
Pract, 47: 138-141, 2001.

26. SENAR. Equideocultura: doma racional. Coleção SENAR. Brasília, 2017.

27. TELL, A.; EGENVALL, A.; LUNDSTRO, M.T.; WATTLE, O. The prevalence
of oral ulceration in Swedish horses when ridden with bit and bridle and when
unridden. The Veterinary Journal, 178: 405-410, 2008.

28. VALADÃO, C.A.A.; MARQUES, J.A.; PADILHA FILHO, J.G. Uso de cercla-
gem e resina acrílica em fraturas mandibulares dos equideos. Cienc. Rural, 24(2):
323-327, 1994.

29. VATISTAS, N.J.; SIFFERMAN, R.L.; HOLSTE, J.; COX, J.L.; PINALTOS,
G.; SCHULTZ, K.T. Induction and maintenance of gastric ulceration in horses in
simulated race training. Equine Vet. J., 29: 40-44, 1999.

30. WEAVER, L. Bitology. Weknowit’s tempting to buy the prettiest, coolestlook-
ing bit that jumps out at y ou when you’re looking at the bit wall in your local
tackstore. But did you know that the type of bit, mouth piece and shanks serve
different purposes on your horse? Weaver Leathr, LLC. 2016. Disponível em: <
https://www.ridethe brand.com/docs/default-source/default-document-library/
bitology.pdf?sfvrsn=2>. Acesso em: 05 jan 2020.



   19Equina, Ano XIV, n. 92, Novembro / Dezembro, 2020


