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No passado dia 20 de Outubro de 2020 foi pedido a esta Direção para se pronunciar sobre duas 

questões relativas ao equino “Junco da Repoula” com o UELN 62000002695962. Para tal, foi 

efetuada uma avaliação clínica exaustiva na pessoa do Dr. Henrique Cruz, que no dia 11 de 

Novembro de 2020 teve oportunidade de observar o referido equino. As respostas elaboradas 

por esta Direção baseiam-se nessas observações, redigidas em relatório clínico. 

 

 

 

 “Apuramento dos factos que permitam concluir pela possibilidade de transmissão genética, 

ou não, da deficiência do cavalo, cuja existência é pública e notória e que pelo menos até ao 

momento ninguém questionou” 

 

A análise do relatório clínico apresentado pelo Dr. Henrique Cruz, permite concluir pela 

existência de um desvio angular (varus de carpo), apresentado pelo "Junco da Repoula" ao 

nível do membro anterior esquerdo.  

 

À luz do conhecimento científico mais recente as causas dos desvios angulares em Equinos 

não são aparentemente genéticas, mas sim secundárias a traumatismos, mau posicionamento 

no útero ou desequilíbrios nutricionais. 

 

Foram identificados indícios clínicos que o equino tenha sido submetido a uma intervenção 

cirúrgica compatível com avaliação artroscópica da articulação radio-cárpica e a uma outra 

intervenção localizada junto à placa epifisária da extremidade distal do rádio esquerdo. 

 

Foi identificada ainda uma cicatriz irregular sugestiva de laceração ou traumatismo na região 

cárpica, com possível envolvimento articular e/ou da placa epifisária.  

 

Deste modo, perante os factos apresentados no relatório clínico, sugestivos de uma origem 

traumática, bem como a não evidência científica á data de hoje de uma origem genética para 

este tipo de desvio angular, parece-nos não existir risco de transmissibilidade genética "da 

deficiência" à descendência e, como tal, qualquer contra-indicação à utilização do referido 

garanhão como reprodutor, por este motivo. 
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"A existência de sofrimento do cavalo no ato da sua aprovação pela forma como foi 

realizada, independentemente de se poder concluir pela inaptidão do cavalo para qualquer 

outra funcionalidade que não a de cavalo reprodutor" 

 

Uma vez que não nos foi dado acesso a qualquer tipo de informação visual relativa ao momento 

concreto da aprovação do referido cavalo, nem esteve presente nenhum membro desta direção 

no local, qualquer comentário relativo a esse momento será especulativo. 

 

Todavia, a análise da informação contida no relatório do Dr. Henrique Cruz, demonstra 

claramente que, o equino “Junco da Repoula”, apresentava uma claudicação durante a fase de 

apoio do membro anterior esquerdo, amplamente descrita no relatório de peritagem. A sua 

melhoria significativa após a realização de bloqueios anestésicos perineurais, permite concluir 

pela sua natureza álgica.  

 

No momento da visita, o “Junco da Repoula” apresentava um grau de dor moderado.  

 

O sofrimento é uma experiência individual e complexa associada a um evento negativo ou uma 

ameaça, podendo fazer-se acompanhar de componentes físicas, cognitivas, afetivas e sociais, 

o que justifica a sua complexidade. 

 

A atitude do “Junco da Repoula” durante o exame não permitiu identificar um evento negativo 

ou uma ameaça percetível. O exercício na guia foi efetuado sem o auxílio de qualquer 

instrumento que forçasse o animal a andar. Realçamos que em nenhuma fase do exame existiu 

necessidade de sedar ou tranquilizar o cavalo para evitar um comportamento de fuga ou 

agressividade. O “Junco da Repoula” interagiu de forma natural e curiosa com as pessoas 

envolvidas apresentando um ótimo estado de pelagem e uma boa condição corporal, sinais 

inegáveis de boa saúde e bem-estar animal garantidos. 

 

A presença de dor não deverá ser permanentemente confundida com sofrimento, pelos motivos 

expostos anteriormente. A existência de um grau de dor moderada durante o exercício de trote 

evidenciado pelo “Junco”, não deverá ser considerada como sofrimento, no contexto 

apresentado. 

 

Lisboa, 14 de Dezembro de 2020 
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