
com saber si un cavall té mal

Maset Dels Cavalls



són molts els possibles focus / causes de dolor. podem 
classificar-los en:
DOLOR AGUT:

- És el dolor que persisteix mentre hi ha un dany o malaltia, i 
desapareix quan s'il·lumina la causa subjacent. Ens indica que hi ha 
alun problema que hem d'abordar com més aviat

DOLOR CRÒNIC

- És un dolor constant en el temps que es perllonga durant mesos, fins 
i tot anys tot i haver resolt el desencadenant si ho hagués. Pot ser 
causa de l'edat, genètica, males pràctiques oh no haver atès un dolor 
agut en el seu degut moment.



Però ... el dolor és dolent?
No! De fet el dolor és el nostre aliat, ja que és la manera que té el 
nostre cos dir-nos que alguna cosa no va bé per no empitjorar el problema 
i buscar una solució perquè el cos torni al seu estat normal.

Imagina que et fas un esquinç però no et fa mal i segueixes usant peu com 
de costum el resultat seria catastròfic

Doncs això li passa als cavalls que no són compresos quan mostren el seu 
dolor.                                                                          
torçada de turmell medul·la espinal   dolor    reacció



No confonguem el dolor amb el mal comportament 
de desobediència!
Sempre que un cavall no respon com esperem o respon amb rebel·lia

Primer hem de descartar la presència de dolor!

normalment quan un cavall pateix dolor, la seva actitud canvia, igual que 
ens passa a nosaltres. si a sobre estem aplicant pressions forçant 
moviments de manera que incrementem aquest dolor, el cavall protestés!

potser no ho faries tu si et claven el dit en un tall acabat de fer



Possibles senyals de dolor
- apatia
- pega cops de cap
- treballa invertit
- refusa donar corda mà iz / der
- Puja el cap de sobte fins al punt de xocar a la cara
- es vota sense motiu aparent
- no em fa cas
- mai es rebolca
- em mossega quan els raspall, ensellar, barato ...
- no em dóna els cascos
- és incontrolable
- mirada perduda i orelles orientades a terra
- no vol caminar
- va sempre retrotat
- sacseja molt la cua quan el treballo



possibles causes
Les causes poden ser úniques o haver-se combinat entre si a el no haver 
reconegut el dolor a temps

Pics en els queixals, dents de llop, ferides a la boca, dolor a l'ATM, 
bloquejos i dolor en cervicals, lumbars, dolor al dors, contractures 
musculars, musculatura malament desenvolupada, kissing spine ...



Alguns sintomes
Recorda! els cavalls oculten el dolor, és la seva manera de sobreviure 
davant els depredadors. Aparentment pot estar fet un bou, però així i 
patir dolor en silenci

Símptomes dolor:

- sudoració o respiració accelerada en repòs
- narius dilatats en repòs
- mirada: Hola la parpella superior dibuixa un pic
- tensió mandibular.
- boca atapeïda
- orelles orientades a terra


