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Laminite é um processo inflamatório que atinge o tecido laminar dos pés, manifestando-se mais intensamente
nos cascos de eqüinos. Raramente o processo acomete um só membro, sendo mais freqüente nos dois
anteriores  e ocasionalmente nos quatro. Modernamente, a  laminite é definida também como sendo uma
afecção metabólica sistêmica que afeta os sistemas cardiocirculatorio, renal, endócrino, o equilíbrio
acido-base, equilíbrio hidroeletrolitico e altera os fatores de coagulação,  Essa inflamação é decorrente
principalmente em animais que encontram-se em  baías e cocheiras que são mantidas sob condições higiênicas
precárias. Para a criação de cavalos, é necessário ter em mente que eles requerem cuidados básicos e
fundamentais, como por exemplo uma pessoa que esteja á disposição dos animais diariamente para realizar a
limpeza dos cavalos e das baias e oferecer-lhes ração de boa qualidade e na medida certa diariamente. O
objetivo da realização deste trabalho é evitar esse tipo de problema que acomete principalmente os eqüinos,
além de alertar os criadores da importância da prevenção da doença e conscientizar a população de um modo
geral à respeito do bem estar animal. Os motivos essenciais para esta pesquisa, foram devidos aos problemas
que os cavalos adquirem através de uma higiene precária, uma alimentação inadequada, a não realização de
casqueamento e ferramentos dos cascos. Para a realização deste trabalho que abrange desde o diagnóstico da
doença até as formas de prevenção, foram necessárias pesquisas em diversas bibliografias à respeito do
assunto, incluindo teses de mestrado. Através dos resultados obtidos foi possível concluir que a melhor forma
de combater a laminite é a prevenção, ressaltando desta forma, a importância de manter-se o bem estar animal.
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