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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a pecuária leiteira evoluiu substancialmente nos últimos anos através da 

associação de tecnologias e métodos de manejo utilizados em países mais desenvolvidos. Tais 

similaridades propiciam, em nosso rebanho, a ocorrência de doenças semelhantes às que 

acometem bovinos criados em países da América do Norte e Europa. Entre elas, destacam-se 

as doenças podais, que se revestem de grande importância econômica, devido à alta 

prevalência, especialmente em animais confinados e de alta produção. Essas lesões podem ser 

extremamente dolorosas, apresentando-se como uma crescente preocupação para o bem-estar 

animal e a produtividade (BORGES et al., 2017). 

A saúde do sistema locomotor dos bovinos, e de qualquer outra espécie, é pré-

requisito para que o animal tenha equilíbrio homeostático e possa expressar ao máximo sua 

produção. A dor faz com que o animal reduza a locomoção interferindo no seu 

comportamento e na ingestão de água e alimentos, afetando diretamente o bem-estar e a 

produtividade (ALBUQUERQUE et al., 2009). 

Estudos demonstram que as doenças de maior ocorrência entre os animais são a 

doença da linha branca, a erosão de talão, a úlcera de sola e a dermatite interdigital. Também 

foi relatada hemorragia de sola, pododermatite séptica, sola dupla e hiperplasia interdigital. A 

úlcera de pinça teve números insignificantes. A maioria das lesões podais ocorre nos 

membros pélvicos, principalmente nas unhas laterais. Já a incidência de doenças nos membros 

torácicos não difere quanto às unhas lateral e medial (ALBUQUERQUE et al., 2009). 

Segundo Albuquerque e seus colaboradores (2009), no sistema de estabulação livre os 

animais, frequentemente, descansam com os membros torácicos sobre as camas e os membros 

pélvicos no corredor de serviço, comportamento esse que faz com que os membros 

posteriores recebam uma sobrecarga, que também pode interferir na saúde do casco. O 

confinamento em superfície de concreto, somado à umidade e às caminhadas forçadas até à 

sala de ordenha são indicadores determinantes para o desenvolvimento de problemas digitais.  

Entre as causas de claudicação em vacas de leite, destaca-se a laminite, processo 

inflamatório das lâminas do cório, de etiologia multifatorial, associado a distúrbios da 

microcirculação e que leva a disrupção da função derme/epiderme e malformação da camada 

córnea. As consequências são hemorragias na sola, talão e linha branca, com alterações de cor 
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dos apêndices córneos, lesões da linha branca, úlceras da sola e da pinça, aparecimento de 

sola dupla, fissuras da muralha e erosões do talão (FERREIRA et al., 2004). 

A claudicação é um dos problemas de saúde mais importante no gado. Na pecuária 

leiteira há poucas condições tão comuns, ou dispendiosas, quanto àquelas que afetam a 

locomoção (AMSTEL & SHEARER, 2006). Na Europa Ocidental e na América do Norte 

95% dos bovinos claudicantes são de raças leiteiras (WEAVER et al., 2005). Os números da 

prática veterinária indicam uma incidência média anual de 4-6% de claudicação em vacas 

leiteiras. Se o tratamento realizado pelo agricultor for incluído, no entanto, a incidência real 

aumenta para 25-30%(AMSTEL & SHEARER, 2006). 

As perdas econômicas resultam de redução da produção de leite, despesas veterinárias 

e medicamentosas, descarte de leite durante o período de terapia, perda de peso; alienações, 

custo de reposição; infertilidade, intervalo entre partos prolongado e morte (WEAVER et al., 

2005). A claudicação limita severamente a produção de leite e o desempenho reprodutivo. A 

dor e o desconforto extremos fazem as vacas permanecerem deitadas a maior parte do tempo, 

diminuindo ingestão de água e alimento e, consequentemente, a produção de leite e/ou do 

peso corporal. A dor também limita sua capacidade de cuidar adequadamente de seu filhote 

ou de emprenhar. A infertilidade é devida a falha na detecção do estro (vaca sem vontade ou 

incapaz de montar em outra), a incapacidade de manter o embrião; ao anestro; à má condição 

corporal no pós-parto (balanço energético negativo) e às infecções uterinas (WEAVER et al., 

2005; AMSTEL & SHEARER, 2006). 

O descarte de vacas leiteiras é uma prática complexa que interfere nas metas de 

produção da propriedade rural. Os principais motivos de descarte identificados são idade 

avançada, venda de animais para obter recursos financeiros, baixa produtividade, alterações 

na glândula mamária, problemas reprodutivos, enfermidades do aparelho locomotor e 

alterações no aparelho digestivo (SILVA et al., 2004). A claudicação é relatada como a 

terceira causa mais comum de abate ou remoção prematura do rebanho, perdendo apenas para 

problemas reprodutivos e mastite (AMSTEL & SHEARER, 2006). Estima-se que os efeitos 

indiretos da claudicação poderiam facilmente estar correlacionados a 49% do abate em 

rebanhos leiteiros dos EUA, sugerindo um descaso dessa alteração na bovinocultura leiteira. 

A claudicação ocorre, principalmente, na semana imediata do pré-parto e no período 

inicial de lactação (um a três meses pós-parto) e, resulta em maiores perdas econômicas do 

que a claudicação na lactação tardia (WEAVER et al., 2005). Vários estudos mostraram que 

vacas de maior rendimento tendem a ter maior predisposição à doença podal. Os três 
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principais problemas de claudicação são dermatite digital, úlcera de sola e doença da linha 

branca. As duas últimas podem, algumas vezes, estar relacionadas a um incidente anterior de 

laminite (WEAVER et al., 2005). Não existe correlação entre a presença de lesão e 

claudicação, ou seja, o animal pode ter uma ou várias lesões podais e não estar 

necessariamente manifestando claudicação (NICOLETTI, 2004). 

O tratamento de certos distúrbios de claudicação pode ser demorado e, às vezes, mais 

invasivo e técnico, refletindo em custos excessivos. A combinação destes fatores resulta em 

veterinários inclinados a evitar trabalhar com doenças podais e, os produtores inclinados a não 

procurar assistência técnica, mesmo quando a perícia veterinária seja necessária. Resultando 

em tratamento ineficaz ou inadequado e aumentando o sofrimento dos animais (AMSTEL & 

SHEARER, 2006). A porcentagem de cura e rápida recuperação das lesões pode ser alta, 

desde que, se façam intervenções prontas e corretas (FERREIRA et al., 2004). O objetivo de 

identificar e tratar as estas afecções é diminuir a dor e sofrimento para que o animal volte ao 

sistema de produção ou tenha condições de ser encaminhado ao abate. Sempre que a dor não 

puder ser adequadamente controlada para alcançar qualquer um desses objetivos, a eutanásia 

deve ser considerada (AMSTEL E SHEARER, 2006). 

Uma vez que a claudicação foi identificada e o tratamento iniciado, devem-se 

investigar as causas subjacentes. Por ser multifatorial e complexa, a doença podal pode estar 

relacionada à nutrição, ao ambiente, às práticas de manejo ou combinação de qualquer um ou 

de todos estes fatores (AMSTEL & SHEARER, 2006). O número aceitável de vacas 

claudicando em um rebanho é de aproximadamente 7 a 10% do total de animais 

(NICOLETTI, 2004). Qualquer propriedade com uma incidência maior de 15% deve ser 

considerada como tendo um problema de claudicação que requer investigação sistemática do 

manejo (WEAVER et al., 2005). 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

As lesões podais são responsáveis por aproximadamente 90% das claudicações em 

bovinos e os prejuízos econômicos se traduzem por queda na produção, custo do tratamento 

(serviços profissionais e medicamentos), leite descartado por resíduos de antibióticos, perda 

do escore corporal, problemas reprodutivos como ausência de cio, maior números de serviços 

por prenhez, maior intervalo entre partos, pior qualidade do sêmen, descarte precoce do 
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animal com perda total ou parcial da carcaça, custo de reposição e maior suscetibilidade a 

outras doenças, como, por exemplo, a mastite (NICOLETTI, 2004; WEAVER et al., 2005). 

Somente infertilidade e mastite causam maiores perdas econômicas do que a claudicação 

(WEAVER et al., 2005). Estas perdas, apesar de importantes, muitas vezes não são 

contabilizadas pelo produtor de leite (WEAVER et al., 2005). Sendo assim, faz-se necessário 

levantar e estudar esses dados com mais ênfase para ajudar os produtores a entender melhor a 

verdadeira incidência e prevalência da claudicação bovina leiteira e potencialmente melhorar 

sua consciência sobre seu desempenho e rentabilidade no rebanho. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos gerais 

 

Em 2015 foi criado o Atlas de doença podal do ICAR (International Committee for 

Animal Recording), escrito por pesquisadores de 17 países da Europa, América do Norte e 

Australásia. Essa nomenclatura adapta-se muito bem às doenças digitais de bovinos leiteiros 

criados intensivamente no Brasil. Entretanto, devido à diversidade de manejos na pecuária 

leiteira nacional, associada às particularidades ambientais, várias doenças e alterações digitais 

tiveram a nomenclatura padronizada para o Brasil (BORGES et al., 2017). O objetivo deste 

presente estudo é fazer um levantamento sobre a incidência e prevalência das afecções podais 

de vacas leiteiras em propriedades rurais da região do Distrito Federal e entorno, baseando-se 

na nomenclatura padronizada para o Brasil, correlacionando-os aos fatores causais: 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Apontar a incidência e prevalência de doenças podais e suas classificações em 

vacas leiteiras. 

 Correlacionar condições alimentares, ambientais e características raciais e 

individuais de cada animal com a sanidade podal do gado leiteiro. 

 

 Obter dados reais para orientar o produtor de leite na utilização de medidas 

profiláticas com intuito de melhor rentabilidade. 
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 Confecção de um informativo técnico. 

4. MATERIAIS E METODOS 

 

A pesquisa será realizada em propriedades rurais que aderirem ao projeto por meio de 

preenchimento e assinatura de um Termo de consentimento e aceite (Anexo 1). Almeja-se 

visitar, no mínimo, uma ou duas propriedade por mês, com o apoio do professor orientador e 

de outros profissionais envolvidos no atendimento técnico a essas propriedades. 

Os dados nutricionais, sanitários e de métodos de manejo de cada uma das fazendas 

serão levantados através de entrevista e catalogados em Fichas de relatórios , assim como, os 

as descrições macroscópicas e fotográficas da análise individual dos dígitos de cada animal 

dessas propriedades, a fim de relatar o número e a classificação de cada afecção. 

Esses dados serão computados e tabulados em programas de informática para que 

sejam classificados conforme os padrões encontrados, que serão incluídos em tabelas e 

gráficos para posterior análise dos padrões, posteriores inferências sobre os mesmo e eventual 

divulgação e publicação. 

 

CRONOGRAMA DE TRABALHO 

                                      Meses 
Atividades 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Seleção das propriedades 
 

x x x x x x x x x x x  

Coleta de dados de manejo 
 

x x x x x x x x x x x  

Avaliação, diagnóstico de 
lesões podais 

x x x x x x x x x x x  

Revisão bibliográfica 
 

x x x x x x x x x x x  

Treinamento com o orientador 
  

x x x x x        

Relatório parcial 
 

x x x x x x x x x x x x 

Relatório semestral 
 

     x      x 

Análise de dados 
 

    x x    x x  

Entrega do trabalho 
 

           x 

Apresentação em congressos 
 

           x 

Confecção de informativo 
técnico 

          x x 
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ANEXO 1 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

O (a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: “Levantamento 
de afecções podais em bovinos de leite nas regiões do Distrito Federal e entorno” sob 
responsabilidade da Profª. Mirna Ribeiro Porto e aluno Marlos da Silva Dias. 

O objetivo desta pesquisa é: fazer um levantamento sobre a incidência e prevalência das 
afecções podais de vacas leiteiras em propriedades rurais da região do Distrito Federal e entorno, 
classificando-as e correlacionando-as aos fatores causais, esta pesquisa justifica-se, pois essas 
lesões causam perdas econômicas, afetando a rentabilidade e o controle sanitário dos rebanhos. 

O(a) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da 
pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá, sendo mantido sigilo sobre a sua 
identidade. O Senhor(a) pode se recusar a responder qualquer questão ou desistir de participar da 
pesquisa em qualquer momento sem nenhum prejuízo para o(a) senhor(a). 

A sua participação será da seguinte forma: permitindo que seja realizada coleta de dados, 
material fotográfico, diagnóstico e recomendações terapêuticas necessárias. O custo da visita 
técnica será gratuito. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados na Instituição Faculdades ICESP de Brasília 
podendo ser publicados posteriormente. Os dados e materiais utilizados na pesquisa ficarão sobre a 
guarda do pesquisador. 

Este projeto possui os seguintes benefícios: Apontar a incidência e prevalência de doenças 
podais e suas classificações em vacas leiteiras; Correlacionar condições alimentares, ambientais e 
características raciais e individuais de cada animal com a sanidade podal do gado leiteiro; Obter 
dados reais para orientar o produtor de leite na utilização de medidas profiláticas com intuito de 
melhor rentabilidade. 

É de nossa responsabilidade a assistência integral caso ocorra danos que estejam diretamente 
ou indiretamente relacionados à pesquisa. 

Se o(a) Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone para: Profª. 
Mirna Porto, na instituição Faculdades ICESP Águas Claras telefone: 3046-9741, no horário: 7:30 - 
11:00 ou 19:30 - 22:00. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável e a 
outra com o voluntário da pesquisa. Este projeto foi Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade Promove de Brasília, número do protocolo ________. 

 

Brasília, _____ de _________________de ___________ 

 

_______________________________________________ 
Nome legível / assinatura 
 

_______________________________________________ 
Pesquisador Responsável 
Drª Mirna Ribeiro Porto 
CRMV-DF 1649 


