
Eletiva de Veterinária em 23/11/2020 E.F 4° bimestre. 

Métodos para uma boa saúde de animais de grande porte. 

O cuidado com a saúde dos cavalos envolve diversos procedimentos que contribuem 

diretamente para que eles tenham melhora no desempenho de suas funções. No 

entanto, não há uma regra exata para mantê-los saudáveis. É preciso ficar atento às 

necessidades básicas, como por exemplo exercícios, fornecimento de uma alimentação 

balanceada, e em cuidados no que diz respeito a limpeza e higienização. 

Métodos saudáveis para a saúde do seu animal. 

 A saúde dos cavalos também começa pela boca. Os animais confinados possuem uma 

alimentação baseada em grãos processados e fenos, considerada mais macia. Dessa 

forma, esse tipo de dieta requer uma menor mastigação por parte dos equinos. 

Uma boa higienização nos dentes dos cavalos evitam diversos problemas e dores 

como: diversos problemas de saúde também podem ser ocasionados devido aos 

distúrbios orais. Por exemplo: perda de peso; descarga nasal; aumento da 

agressividade; acúmulo de alimento na boca; dificuldades de mastigar o alimento; 

aumento de volume na face e mandíbula.  

É importante que você saiba que a manutenção dentária adequada além de manter a 

saúde dos cavalos em dia fará com que os animais respondam melhor aos seus 

comandos na hora de montar. 

Alimentação ideal para o cavalo 

A alimentação do cavalo deve seguir algumas regras gerais. Algumas delas são: 

administrar pequenas porções várias vezes ao dia, ter sempre água limpa e fresca à 

disposição e manter as proporções corretas dos nutrientes 

Cuidado com os pelos e patas do animal 

Somente fornecer uma alimentação balanceada não é o suficiente para manter a 

saúde dos cavalos em dia. Outros pontos são tão importantes quanto. Por exemplo, as 

patas merecem atenção redobrada pois, são responsáveis por sustentar todo o peso 

do animal e precisam estar protegidas. 

Já os cascos precisam estar impecáveis e em excelente forma para evitar calos e 

infecções que possam causar problemas na hora da locomoção do animal. 

Cuidados com as baias 

O local onde os cavalos ficam também precisa de cuidado para que proporcione 

melhores condições e conforto aos animais. Nesse sentido, as baias cumprem um 

papel de mais do que gerar o descanso, também protegê-lo de situações climáticas 

(sol, chuva) e promoção de seu bem estar. 

Mantenha a vacinação em dia 



Por fim, não adianta seguir todos os passos anteriores se a vacinação não estiver em 

dia. De certo, a maior parte das enfermidades pode ser evitada se o programa de 

vacinas for seguido à risca. Dessa forma, o veterinário precisa ser consultado para 

planejar esse cronograma. 

Fonte:https://www.portaldoagronegocio.com.br 

Atividades:  

1- Uma boa higienização nos animais de grande porte é garantia do que? 

2- Por que os dentes dos cavalos são um dos principais pontos para o animal 

manter uma saúde saudável? 

3- Qual o papel das baias? 

4-  A  vacinação é de suma importância assim como a higienização dos dentes do 

animal mas é necessário seguir a risca? Por que? 

Após a leitura do texto acima comente sobre o que mais te chamou atenção neste 

assunto se alguma dessas informações é nova pra você. 

Mínimo 10 linhas. 

Enviar para os e-mails rosangela197@outlook.com e 

rosangelaol@professor.sp.gov.br Google classroom sala de aula. 

Datas de entrega em 29/11/2020 

Bom estudo! 

Professora Rosangela dos Santos Oliveira. 
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