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ABSTRACT

The search for the increase of the
productivity and the increment of half-
intensive systems of production propitiated
the emergence of an infinity of locomotors
upsets in bovine belonging to flocks
milkmen in the developing countries and,
depending on the gravity, can cause
immense damages to the producers. With
the objective of evaluating the prevalence,
the main etiological factors and to classify
the foot problems clinically 481 cows
belonging to the flock milkman of 12
properties of the milk-basin of the Campo
Grande (Capital) and municipal districts
surroundings-MS/Brazil were examined,
maids in confinement regimen and half-
confinement. Among them, 68 cows,
considered affected, they presented 118
lesions. The prevalence of affected cows
was of 14,13%. Of the foot problems,
85,6% (n=101) they happened in the hind
feet and 14,4% (n=17) in the fore feet.
According to the area of the digit affected,
11,3% of the lesions were observed in the
wall abaxial/axial, 33% in the space
interdigital, 26,4% in the digital area, 1,4%
in the stub, 23,9% in the sole and 1,4% in
the white line. As for the score of painful
sensibility, 10,3% didn’t present lameness
showed, 30,9% of the affected animals
were classified as score 1, 20,6% as
score 2, 17,6% as score 3, 13,2% as
score 4 and 7,4% as score 5. Larger
incidence happened in the oldest cows
and the phase of the nursing didn’t
influence of the prevalence of skull
problems significantly. The most frequent
lesion was digital dermatitis representing
26,4% of the total (where in 1,4% of these
cases there was the presence of talon
erosion as sequel of the dermatitis). The
other detected lesions were the following
ones: septic pododermatitis (20,6%),
interdigital hyperplasia (17,3%), interdigital
dermatitis (14,7%), chronic laminitis
(11,3%), sole ulcer (4,5%), disease of the
white line (1,4%), and other pathologies:
musculoskeletals / articular (3,8%). The

RESUMO

A busca pelo aumento da produtividade e o
incremento de sistemas semi-intensivos
de produção propiciaram o aparecimento

de uma infinidade de transtornos
locomotores em bovinos pertencentes a

rebanhos leiteiros nos países em
desenvolvimento e, dependendo da

gravidade, podem ocasionar imensos
prejuízos aos produtores. Com o objetivo

de avaliar a prevalência, os principais
fatores etiológicos e classificar

clinicamente as afecções podais, foram
examinadas 481 vacas lactantes

pertencentes ao rebanho leiteiro de 12
propriedades da bacia leiteira de Campo

Grande (Capital) e municípios arredores -
MS, criadas em regime de confinamento e

semiconfinamento. Entre elas, 68 vacas,
consideradas afetadas, apresentaram 118
lesões. A prevalência de vacas afetadas foi

de 14,13%. Das afecções podais, 85,6%
(n=101) ocorreram nos membros

posteriores e 14,4% (n=17) nos membros
anteriores. Ocorreram 15,4% das lesões
somente nas unhas laterais e 5,4% nas

unhas mediais. Segundo a região do dígito
afetada, 11,3% das lesões foram

observadas na muralha abaxial/axial, 33%
no espaço interdigital, 26,4% na região
digital, 1,4% no talão, 23,9% na sola e

1,4% na linha branca. Quanto ao escore de
sensibilidade dolorosa,  10,3% não

apresentaram claudicação, 30,9% dos
animais afetados foram classificados

como escore 1, 20,6% como escore 2,
17,6% como escore 3, 13,2% como escore

4 e 7,4% como escore 5. Maior incidência
ocorreu nas vacas mais velhas e a fase da
lactação não influenciou significativamente

na prevalência de afecções de casco. A
lesão mais freqüente foi dermatite digital
representando 26,4 % do total (onde em
1,4% destes casos houve a presença de

erosão de talão como seqüela da
dermatite). As outras lesões detectadas

foram as seguintes: pododermatite séptica
(20,6%), hiperplasia interdigital (17,3%),

dermatite interdigital (14,7%), laminite
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crônica (11,3%), úlcera de sola (4,5%),
doença da linha branca (1,4%), e outras
patologias: osteomusculares/articulares

(3,8%). Os principais fatores
predisponentes precursores dos distúrbios

podais foram: os problemas de higiene
[muita umidade e contaminação ambiental

(urina e fezes)], responsáveis por lesões
de dermatite digital. Presença de terrenos

em relevo, empedrados e roçados,
responsáveis por lesões interdigitais,

hiperplasia interdigital e pododermatite
séptica. Distúrbios secundários a

transtornos digestivos por alimentação
altamente fermentativa (excessiva

quantidade de carboidratos)
desencadearam laminite crônica,

favorecendo o estabelecimento secundário
de outras lesões. Baseando-se nos

índices obtidos, pode-se concluir que as
afecções podais, em vacas em lactação,

em regime de confinamento e
semiconfinamento, nas regiões referidas

assumem caráter  de enfermidade
preocupante.  As características

ambientais constituem condição crítica,
favorecendo a aparição das lesões,

possuindo, portanto, relevante importância
no quadro etiológico e devendo, por isso,

receber atenção necessária.

PALAVRAS- CHAVE

Afecção podal,

vaca.

main factors precursory of the
disturbances foot problems were: the
hygiene problems [a lot of humidity and
environmental contamination (it urinates
and feces)], responsible for lesions of
digital dermatitis. Presence of lands in
relief, paved and cleared, responsible for
lesions interdigitals, interdigital
hyperplasia and septic pododermatitis.
Secondary disturbances to digestive upset
for feeding highly fermentable (excessive
amount of carbohydrates) they unchained
chronic laminitis, favoring the secondary
establishment of other lesions. Basing on
the obtained indexes, it can be concluded
that the foot problems, in cows in nursing,
in confinement regimen and half-
confinement, in the referred areas they
assume character of preoccupying illness.
The environmental characteristics
constitute critical condition, favoring the
appearance of the lesions, possessing
therefore, relevant importance in the
etiological picture and owing, for that, to
receive necessary attention.

KEY-WORDS

Foot lesion,

Cow.
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1 INTRODUÇÃO

Devido à globalização da economia, a bovinocultura brasileira,
especialmente a leiteira, está vivenciando novos tempos influenciada pela utilização
da tecnologia. A pequena margem de lucro e alta concorrência no mercado interno
e externo obrigaram o produtor rural a elevar seus índices de produtividade e
melhorar a qualidade dos produtos a serem comercializados.

Observa-se que o produtor investiu no desenvolvimento genético de seu
rebanho, passando a trabalhar com animais de alto valor zootécnico e econômico,
entretanto, exigentes e de baixa rusticidade. O produtor implantou sistemas semi-
intensivos de produção, concorrendo ao surgimento de problemas, entre eles,
reprodutivos, envolvendo o sistema mamário e o aparecimento de uma infinidade
de transtornos locomotores em bovinos pertencentes a rebanhos leiteiros
(SILVEIRA; MENECHELLI; ANDRADE, 1988), que aliados à ausência de um
programa de assistência técnica especializada dificultam o êxito de fazendas
produtoras de leite do País na exploração do melhor potencial de suas matrizes.

As afecções podais destacam-se entre os inúmeros problemas que aparecem
nos criatórios e, dependendo da gravidade, podem ocasionar imensos prejuízos,
maior desgaste físico dos animais e disseminação dentro do estabelecimento de
transtornos de origem infeccioso (DIAS, 1997). Há algum tempo, as doenças de
casco deixaram de ter pouca relevância para os rebanhos leiteiros, já que hoje a sua
incidência só tem ficado atrás de prejuízos provocados pela infecção da glândula
mamária e distúrbios que comprometem a reprodução (RIBEIRO; BORGES;
MARISCO, 1992), culminando em prejuízos financeiros e uma situação inconveniente
para os estabelecimentos de produção leiteira, em detrimento de esses distúrbios
podais promoverem episódios de extrema claudicação, com muita dor e desconforto
para as matrizes pertencentes à espécie bovina. Os prejuízos econômicos são
imensos, e preocupantes, pois são reconhecidos seus efeitos deletérios, contribuindo
para diminuição da produção de leite, perdas de peso, alteração de conversão
alimentar, infertilidade, custos veterinários, além das alterações de manejo que são
introduzidas nas propriedades para tratamentos dos animais enfermos, e ainda, em
certos casos de gravidade extrema, acabam culminando no descarte prematuro dos
animais (DIRKSEN; STÖBER,1981).
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A perda estimada na produção leiteira demonstra uma diminuição de 5%
a 20% por lactação, em animais com afecções podais.

Quanto à estrutura corporal, pode haver redução de 25% do peso, além
de ocorrer interferência sobre a eficiência reprodutiva, sendo o anestro sua maior
conseqüência (PESCE; BONINO; RINBAUD, 1992).

As despesas com tratamento, descarte de animais e serviços veterinários
podem chegar, respectivamente, a 7,92%, 38,39% e 51,77% do custo total da
produção da fazenda durante o ano (BORGES et al., 1995).

As lesões podais estão inter-relacionadas e dissemina-se à medida que a
severidade dos distúrbios no rebanho aumenta, levando a situações de desespero
por parte do produtor que além de sua inexperiência em lidar com problemas
locomotores vêem-se em apuros quando observa o alastramento do
comprometimento podal em seu rebanho e o reflexo negativo à produção,
interferindo em sua renda familiar, culminando certamente, em longo prazo, no
abandono da atividade leiteira.

Sabe-se, que no Brasil a prevalência é alta (SILVEIRA; MENECHELLI;
ANDRADE, 1988) e, em vista disto, pesquisas relacionadas estão sendo realizadas
em vários Estados brasileiros. A situação não é diferente no Mato Grosso do Sul,
quando se pensa em rebanho leiteiro. Logo, em detrimento da importância
econômica dessas afecções, é de absoluto interesse, o conhecimento da
prevalência em propriedades leiteiras neste Estado. Deve-se ressaltar que, segundo
Molina, Carvalho e Facury (1999), o desconhecimento dessa prevalência dificulta
o diagnóstico da situação e a elaboração de estratégias de controle. Rebanhos
que apresentem mais do que 15% dos animais acometidos por lesões no casco
exigem um plano estratégico de combate se a intenção for controlar a doença. Na
atualidade, a ação esperada do Médico Veterinário muda neste contexto, substituindo
o enfoque habitual de cuidar de casos isolados, para tornar-se um perfeito
gerenciador da saúde, igualmente preocupado com a produção e os custos. Medidas
profiláticas e o monitoramento da forma subclínica são boas alternativas de controlar
a disseminação (DIAS, 1997; PITOMBO; NICOLETTI, 1997). Mas para isso, deve-
se definir a causa do problema, obtendo-se um diagnóstico prévio do tipo de lesão
podal predominante no plantel.
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Diferentes fatores têm sido responsáveis pela gênese das extremidades
distais dos membros locomotores, tais como: nutrição, predisposição genética,
meio ambiente, manejo, estresse, traumatismos, estação do ano, idade, umidade,
confinamentos, enfermidades do aparelho reprodutor e da glândula mamária e
deficiência de microelementos (DIRKSEN; STÖBER, 1981; NOCEK, 1993;
CHARDSON, 1996). Cada um desses elementos, tomados isoladamente, podem
estar atuando na origem do processo mórbido agindo em independência
(DIRKSEN; STÖBER, 1981; CORBELLINI, 1994). Todavia a etiologia multifatorial
vem sendo a mais definida. A importância e a influência desses fatores ainda são
especulações para alguns, enquanto para outros já está bem estabelecida a ação
direta sobre as patologias podais. Segundo Singh et al. (1994), com a interpretação
dessas ações, pode-se corrigir o fator e obter incidências menores. Logo, o
conhecimento da origem das lesões e seus sintomas são essenciais, para auxiliar
na identificação do principal responsável pelos problemas de casco no rebanho.

Mediante os prejuízos mencionados, provocados pelos problemas podais
e os reflexos negativos na economia de uma propriedade leiteira, presentes à
realidade desta atividade na Bacia leiteira de Mato Grosso do Sul, este estudo teve
como objetivo, em uma região que precisa ver a exploração leiteira como um
“agronegócio”, estabelecer a atual situação, em termos de prevalência das afecções
podais em bovinos de leite adultos pertencentes a rebanhos leiteiros de Campo
Grande (Capital) e municípios arredores, detectar os principais fatores responsáveis,
determinar as principais lesões e o seu grau de comprometimento, relacionado-as
com a idade e o estágio de lactação das fêmeas portadoras de distúrbios podais.

2 MATERIAL E MÉTODOS

As observações foram realizadas através de visitas a propriedades leiteiras
pertencentes à Bacia leiteira de Campo Grande (Capital) e municípios arredores
- MS, identificando à população bovina atingida com lesões podais durante o período
de abril de 2001 a fevereiro de 2002.  Fizeram parte deste estudo somente fêmeas
da espécie bovina, com aptidão leiteira, entre dois e doze anos de idade. Foi
realizado um questionário individual por propriedade e por animal.
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2.1 Classificação do grau de claudicação

Após identificação dos animais comprometidos com problemas locomotores,
os animais foram avaliados em repouso (segundo sua conformação postural) e
em movimento, para a caracterização da presença ou não de claudicação. A
claudicação foi classificada subjetivamente, de acordo com a intensidade, pelo
sistema de escore segundo Greenough et al. (1983), com escala entre 1 a 5, onde
1: corresponde a um animal com claudicação aparente, mas com leve desconforto
á marcha e 5: ao animal com intensa claudicação e posição de decúbito freqüente.

Os animais portadores de lesões podais foram contidos conforme disposição
técnica da propriedade. Após contenção, foi realizada limpeza dos dígitos, e
posteriormente avaliados segundo: integridade física e estrutural, presença de
solução de continuidade, formato das unhas, aumento de sensibilidade de qualquer
porção dos dígitos, sinais inflamatórios e material infectante.

2.2 Avaliação da região podal comprometida

Como critério de avaliação para a região afetada foi utilizada metodologia
que subdivide o dígito em 7 partes: 1: pinça; 2: linha branca; 3: sola; 4: bulbo ou
talão; 5: região digital (porção dorsal, palmar e plantar); 6: espaço interdigital; 7:
muralha abaxial-axial.

2.3 Classificação das lesões podais

As lesões foram identificadas e classificadas. Os animais foram agrupados
clinicamente em função da sintomatologia apresentada e patologia diagnosticada.

Para classificação das lesões podais, foi utilizada metodologia criada por
Greenough et al. (1983): 1. Dermatite interdigital: inflamação da pele interdigital
sem extensão aos tecidos profundos; 2. Erosão de camada córnea: perda de
substância da camada córnea da sola ou dos talões; 3. Hiperplasia interdigital:
reação proliferativa da pele e/ou do tecido subcutâneo interdigital; 4. Dermatite
digital: inflamação circunscrita ou difusa da coroa do casco; 5. Flegmão
interdigital; inflamação da pele interdigital e dos tecidos subjacentes,
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caracterizadas por necrose de pele com fissura; 6. Pododermatite asséptica
difusa: inflamação asséptica aguda, subaguda ou crônica da pododerme; 7.
Pododermatite circunscrita: ulceração circunscrita da pododerme; 8.
Pododermatite séptica: inflamação séptica, difusa ou localizada da pododerme;

2.4 Análise do status mineral digital e plasmático do Cu e Zn

 Para a determinação do “status” mineral do tecido córneo podal de animais
com afecções digitais foi realizado um procedimento de biópsia do tecido córneo,
segundo a técnica de biópsia de casco de bovinos idealizada por Singh et al.
(1993). Para fins de análise mineral foram incluídas amostras dos cascos de
bovinos sadios (controle; n=11) e  doentes (n=26) pertencentes a um mesmo
estabelecimento recebendo níveis nutricionais idênticos. Também foram incluídas
avaliações plasmáticas dos dois grupos (sadios e com lesões digitais).

A biópsia dos cascos foi precedida por uma limpeza com água limpa e
sabão. Logo após, o procedimento técnico foi realizado na parede abaxial (córium
parietal) e na sola (córium solar) em cada animal, através de uma broca manual
com 9/32 “(7mm). O material digital foi identificado e armazenado em
compartimentos plásticos e, posteriormente, remetido ao laboratório de análise
mineral da Embrapa Gado de Corte, onde foram realizadas as análises dos mesmos.

2.5 Processamento laboratorial das amostras para análise mineral
do tecido podal

Foi removido todo o tecido mole da amostra, por meio de aplicação de
jatos de água destilada. Logo após, a amostra foi secada com papel absorvente
para posterior pesagem. O material fresco foi secado a 1000C por vinte e quatro
horas, esfriado e embrulhado em gaze e rotulado (com lápis). Posteriormente
realizou-se a extração com éter (éter de petróleo) em extrator de Soxholet por 36
– 48 h. (Nesse procedimento, o éter foi sifonado uma vez a cada hora). Após
extração, a amostra foi espalhada para secar (aproximadamente 3 horas) com
finalidade de eliminação do odor do éter. Vinte e quatro horas mais tarde, a 1000C,
foi obtido o peso seco. A amostra foi calcinada a 6000C durante a noite (a
temperatura foi aumentada gradualmente) e triturada com Gral e Pistilo.
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Foram obtidos os pesos das cinzas para calcular a percentagem em tecido
podal seco sem gordura, em mg/cm3 de tecido podal fresco ou em percentagem
de tecido podal fresco. Posteriormente, foi adicionada às cinzas, água deionizada
até o umedecimento das mesmas e, após isso, 10 ml de HCl concentrado. A
hidrólise a quente foi procedida com HCl a 10%, seguido pela adição de água. A
evaporação foi interrompida antes de se formarem cristais de fosfato de cálcio. A
digestão continuou por várias horas para assegurar completamente a solubilização
de óxidos e fosfatos. Dois gramas (2g) de cinza do tecido podal foram solubilizadas
e transferidas quantitativamente, para um balão volumétrico de 50ml, para a análise
mineral. As soluções atingiram 5% de acidez. Todas as diluições apresentaram
pH abaixo de 2 no momento da análise.

2.6 Análise estatística

Todos os dados individuais de cada animal foram documentados em fichas
individuais de anamnese, ficha clínica, juntamente com os resultados laboratoriais
e posteriormente foram transportados para uma planilha eletrônica. A análise
dos dados foi conduzida com base no Teste de Qui-quadrado (x2), verificando-se
os efeitos principais e interações entre as lesões podais encontradas com a idade,
estágio de lactação das fêmeas portadoras de distúrbios locomotores, a
distribuição das lesões nos membros e o escore de sensibilidade. A freqüência
das alterações clínicas encontradas foi calculada para as lesões podais, região
digital afetada e fatores etiológicos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

De 481 vacas examinadas, 68 apresentaram pelo menos um tipo de lesão
podal, identificando-se 118 lesões (Tabela1). A prevalência foi de 14,13%.  A
freqüência de distribuição de casos de claudicação em 12 rebanhos estudados
variou de 2,5% a 48,3%, enquanto que a média de incidentes por animal foi de
1,92%. Resultados estes próximos aos verificados por Arkins (1981a), que obteve
variação de incidência em rebanhos de 7% a 61% e Esslemont e Spincer (1993)
que registraram média de incidentes em vacas leiteiras de 1,4%.
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TABELA 1 - Ocorrência   de   lesões  podais  em   vacas  leiteiras   pertencentes à  bacia  leiteira
de Campo Grande (Capital) e  municípios  arredores - MS.  (período de abril  de
2001  a  fevereiro  de 2002).

oãseL sosacedºN %
latigiDetitamreD 03 0,52

acitpésetitamredodoP 42 6,02
latigidretniaisalprepiH 02 3,71

latigidretnIetitamreD 71 7,41
acinôrcetinimaL 31 3,11

alosedareclÚ 5 5,4
acnarbahniladaçneoD 2 4,1

oãlatodoãsorE 2 4,1
seralucitra/seralucsumoetsosaigolotaP 5 8,3

latoT 811 0,001

Das afecções digitais, 85,6% (n = 101) ocorreram nos membros
posteriores e 14,4% (n = 17) nos membros anteriores (P<0,05)(Figura 1).
Resultados semelhantes foram observados por Arkins (1981a), Weaver et al.
(1981b), Allestein (1994), Pardo e Sturion (1997), Silva et al. (1999) e Molina,
Carvalho e Facury (1999). Acredita-se que o resultado evidenciado tenha sido
ocasionado, principalmente, pelo maior contato entre as extremidades posteriores
com contaminantes ambientais, como fezes e urina.

14,4%

Membros

anteriores

85,6%

Membros

posteriores

Figura 1 - Ocorrência de lesões podais segundo o membro acometido, em vacas    leiteiras na
bacia leiteira de Campo Grande (Capital) e municípios arredores - MS
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Quanto à localização das lesões ungulares, houve diferença significativa
(P>0,05), isto é, 15,4% ocorreram nas unhas laterais e 5,4% nas unhas mediais,
contrariando os resultados determinados por Molina, Carvalho e Facury (1999) e
corroborando com os obtidos por Baggot e Russel (1981), Allestein (1994) e Gjein
e Larssen (1995) que observaram prevalência 2,5 vezes maior nas unhas laterais
em relação às mediais.  Segundo Toussaint (1971), a possibilidade de um relativo
excesso de peso nas unhas posteriores laterais dependem de fatores herdados ou
adquiridos, tal como: pronunciada extensão do jarrete e excessiva rotação do
membro para dentro, promovendo alteração na distribuição de peso entre a unha
lateral e a medial, ou seja, de uma proporção normal de 50:50 para 70:30
(esquerda:direita), contribuindo assim, para um estresse demasiado na unha lateral.
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Figura 2 - Ocorrência de lesões podais segundo a região do dígito afetada

A Figura 2 revela maior incidência de lesões nas regiões interdigital (33%),
digital (26,4%) e solar (23,9%) do dígito. Esta estatística denota a falta de um
programa preventivo e de controle e adaptação dos estabelecimentos das regiões
referidas no estudo ao comprometimento locomotor. Tal fato, manifestou-se em
detrimento do intenso contato destas partes do membro com o solo e fatores
predisponentes ambientais. A permanência por longos períodos em ambientes
desfavoráveis (pisos irregulares, contaminados e úmidos), e a ausência de
casqueamentos preventivos propiciaram a perda de concavidade solar e maior
exposição ao meio. Em estudos realizados por Fave e Lescourret (1989), Allestein
(1981), Bergsten (1994) e Molina et al. (1999), identificaram o amolecimento dos
cascos por excesso de umidade, e desgaste excessivo, decorrente de abrasão
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no piso da maioria das instalações, como as causas mais importantes dos
problemas mencionados. Segundo Allestein (1981), em instalações de
confinamento, a limpeza é desafiante. Quando se utiliza água, a umidade
excessiva favorece o amolecimento dos cascos. Por outro lado, quando a remoção
dos dejetos é realizada somente por raspagem, normalmente ela não é suficiente
para evitar o acúmulo de grande quantidade de matéria orgânica no piso das
instalações, o que também pode contribuir para a ocorrência dos problemas
digitais, em conseqüência de relevante contribuição dessas situações ambientais
e estrutural para  a manifestação das lesões nas regiões digitais referidas acima.

Dentre as lesões, as mais freqüentemente encontradas foram dermatite
digital, que representou 25,0% do total, seguida por pododermatite séptica, 20,6%,
hiperplasia interdigital (tiloma) e dermatite interdigital, 9,55%. Levando em
consideração as enfermidades podais que causam prejuízos nos rebanhos
pertencentes a bacias leiteiras de outros Estados, os resultados obtidos, neste
trabalho, não diferiram de estudos de outros autores; apenas há uma inversão de
ordem nas patologias referidas. Isto é aceitável, quando se leva em consideração,
principalmente, o caráter regionalizado que determinadas patologias adquirem,
sendo sua ocorrência dependente do tipo de manejo (confinamento ou criação á
pasto), padrão genético dos rebanhos, manejo alimentar  bem como aspectos
geográficos físicos e climáticos.
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TABELA 2 - Relação entre a ocorrência de lesões podais e principais fatores etiológicos
precursores  de  distúrbios  locomotores  em  oito (n=8) propriedades pertencentes
à  bacia  leiteira  de Campo Grande (Capital) e  municípios  arredores - MS

sedadeirporP sadartnocneseõseL % socigóloiteserotaF

10 latigidetitamreD 0,06 setnanimatnocedaçneserp;edadimU
;)ovisarbaosipeamal,aniruesezef(

latigidretnIetitamreD 0,04

20 acinôrcetinimaL 0,001 edossecxe(lanoicirtunoibrútsiD
;)otardiobrac

30
acitpésetitamredodoP 0,05

;ardepatiummocetneibmAsaigolotapsartuO
seralucsumoetso 0,05

40

acitpésetitamredodoP 4,33
ohcair(ardepatiummocetneibmA

;edadimuatium;)ardepmoclatigidretniaisalprepiH 3,33
saigolotapsartuO

seralucsumoetso 3,33

50
acinôrcetinimaL 0,04

mocetneibma;lanicirtunoibrútsiD
;edadimuatium;ardepatiumlatigidretniaisalprepiH 0,04

latigidretnietitamreD 0,02

60 acitpésetitamredodoP 0,02 etneibma;ardepatiummocetneibmA
;odanilcniovelermoc

latigidretniaisalprepiH 0,08

70

latigidetitamreD 3,43
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;)ovisarbaosipeamal,aniruesezef(

oveleredaçneserp;oãçatolrepus
;odanilcni

latigidretnietitamreD 8,71
acitpésetitamredodoP 4,61
latigidretniaisalprepiH 5,9

acinôrcetinimaL 0,7
alosedareclÚ 0,7

otigídarapodetitamreD 7,2
ahniladaçneoD

acnarb 3,1

oãlatodareclÚ 3,1
saigolotapsartuO

seralucsumoetso 7,2

80

acitpésetitamredodoP 3,65
atium;odanilcniovelermocetneibmA

mocetneibma;oãçatolrepus;amal
;odaçorlameardepatium

latigidretniaisalprepiH 0,52
otigídarapodetitamreD 5,21

latigidetitamreD 2,6
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Estes achados demonstram que as afecções de dermatite digital e
interdigital, são lesões típicas de ambientes de confinamento com excesso de
fatores predisponentes como lama, dejetos, detritos, pisos abrasivos,
superlotação, salientando a falta de cuidados preventivos. Enquanto que, a
hiperplasia interdigital predominou em ambientes semi-intensivos com relevo
inclinado e pedregoso. Já, a pododermatite séptica esteve presente em 62,5%
(n=5) das propriedades alocadas neste estudo. E, de acordo com os fatores
etiológicos documentados na tabela 2, foi a patologia digital de maior variação, ou
seja, pode manifestar-se tanto em ambientes intensivos como semi-intensivos e
fatores como umidade, presença excessiva de excrementos ambientais, pisos
abrasivos e lesões solares por pedra foram as principais causas que promoveram
sua manifestação. A laminite esteve diretamente relacionada com distúrbios
nutricionais, enquanto que a dermatite do paradígito salientou-se na propriedade
que apresentou as pastagens  mal roçadas culminando em traumatismo direto
local. O restante das patologias se manteve dentro de uma faixa inferior, tendo
como responsáveis: o próprio desencadeamento de algumas lesões digitais (como
laminite) associadas a meio ambiente desfavorável.

Tabela 3 - Escore de sensibilidade dolorosa das  enfermidades podais  de  maior  ocorrência
neste estudo (n=83 lesões, equivalente a 70,3% do total)

oãseL
0 1 2 3 4 5

n % n % n % n % n % n %

latigidetitamreD 30 1,11 21 5,44 01 0,73 20 4,7 - - - -

etitamredodoP
acitpés - - 10 2,4 20 3,8 80 *3,33 90 5,73 40 7,61

aisalprepiH
latigidretni 40 7,62 80 4,35 10 6,6 - - 20 3,31 - -

etitamreD
latigidretni 20 8,11 01 8,85 30 6,71 20 8,11 - - - -

latoT 90 0,11 13 3,73 61 3,91 21 4,41 11 2,31 4 8,4

Quanto ao escore de sensibilidade dolorosa de todas as enfermidades
(geral) verificadas no experimento (n=118 lesões; Tabela 1), 10,3% dos animais
com lesões podais não apresentaram claudicação, 30,9% foram classificados
como escore 1, 20,6% como escore 2, 17,6 como escore 3, 13,2% como escore
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4 e 7,4% como escore 5.  Levando em consideração as doenças de maior
expressão neste estudo (Tabela 3), 11,0% (n = 9) dos animais não apresentaram
claudicação, 36,3% (n = 31) foram classificados como escore 1, 19,4 %(n = 16)
como escore 2, 15,0% (n = 12) como escore 3, 13,3% (n = 11) como escore 4 e
5,0% (n = 4) como escore 5. Sete animais, do grupo que apresentou as lesões
de maior freqüência (Tabela 3), por possuírem mais de uma lesão no mesmo
dígito, não foram incluídos em detrimento de confundimento.

Dos animais que se apresentaram com dermatite digital, 81,5%
demonstraram sensibilidade dolorosa de grau 1 (44,5%) e 2 (37,0%). Isso expressa
que a dermatite no espaço digital não é tão dolorosa, portanto, muitas vezes de
difícil percepção. Resultados semelhantes aos obtidos por Molina, Carvalho e Facury
(1999), quando relata a escassez de sinais clínicos evidentes em lesões podais
modestas. Já os distúrbios interdigitais  promoveram claudicação muito discreta
(grau 1). Somente  foi evidenciada sensibilidade de grau acentuado, quando houve
comprometimento secundário com invasão dos tecidos mais profundos.

Enquanto que as condições mais dolorosas, ou seja, escore de
claudicação 4 e 5 (Tabela 3), foram somente observadas em animais com
patologias de pododermatite séptica (p<0,05) e hiperplasia interdigital com
comprometimento secundário, lesões estas com grave alteração e deformação
podal. Logo, pode-se determinar que o grau de sensibilidade dolorosa varia de
acordo com a patologia e principalmente com o seu período de evolução.

A dermatite digital foi o problema podal que mais se expressou (Tab.1).
Primeiramente descrita na Itália em 1974 por Cheli e Mortellaro (1974), a dermatite
digital tem sido diagnosticada e relatada em vários países do mundo. No Brasil, a
situação não é diferente. Vários estudos identificaram a aparição da enfermidade em
Estados brasileiros [Rio de Janeiro (RIBEIRO; BORGES; MÁRSICO, 1992), São Paulo
(PARDO; STURION, 1997) e Minas Gerais (MOLINA; CARVALHO; FACURY, 1999)
entre outros...]. Em Mato Grosso do Sul, a situação assume proporções  etiológicas e
sintomatológicas semelhantes à verificada nos Estados referidos. Segundo Bergsten
(1997), é uma condição patológica de elevada prevalência, que afeta principalmente
animais confinados, mas a incidência pode ser alta em animais semiconfinados, quando
as condições de higiene ambiental são falhas; o que, de certa forma, esclarece a
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elevada ocorrência desta patologia em rebanhos da região de Campo Grande e
municípios arredores da Capital no Estado do Mato Grosso do Sul.

Esta enfermidade tem sido considerada por alguns pesquisadores como
específica e contagiosa e está relacionada, conforme mencionado anteriormente,
a ambientes que apresentam falta de higiene das instalações e excesso de umidade,
promovendo uma irritação contínua do espaço digital entre os bulbos do talão,
favorecendo sua difusão (BLOWEY; DONE; COOLEY, 1994; RODRIGUEZ-LAINZ
et al., 1996; MOLINA; CARVALHO; FACURY, 1999). Ela esteve presente nos animais
sem-iestabulados e confinados, sendo os membros posteriores os mais atingidos,
conforme observado por Borges et al. (1995). A maioria das lesões de dermatite
digital cursou com inflamação úmida, pequenas erosões superficiais, muitas vezes
com presença de crostas e raramente atingindo tecidos mais profundos.

Este nível de comprometimento caracterizou um grau de sensibilidade
discreto (grau 1). As complicações mais freqüentes neste estudo não diferiram
das encontradas por Borges et al. (1995), as quais foram: a presença de miíase
e necrose. Logo, foi observado que a irritação crônica da lesão provocou a
formação de um tecido de granulação, incrementando o grau de sensibilidade
podal (grau 2). Em algumas situações, mais complexas, manifestou-se associada
à erosão de talão, úlcera de sola e supercrescimento do casco que é resultado
da lesão da epiderme com conseqüente ativação do córion com produção de
tecido córneo de má qualidade e alterações na postura do animal, que provoca
deformações na camada germinal (GREENOUGH et al., 1983a). Nas situações
patológicas em que houve alteração do tecido córneo do talão foi documentada
cicatrização demorada quando o animal foi afastado do local precursor da
enfermidade e persistência da lesão ou agravamento, quando não foram exauridos
os fatores predisponentes (excesso de umidade, contaminantes, desgaste
excessivo dos cascos, decorrente de abrasão no piso nas instalações).

A pododermatite séptica, neste estudo, foi a segunda lesão mais freqüente.

A ocorrência de podridão dos cascos em vacas leiteiras varia de rebanho
á rebanho; todavia, o índice de pododermatite séptica neste trabalho (20,6%; Tab.
1) não diferiu de estudos realizados em rebanhos nacionais que demonstraram
incidência oscilatória de 5 á 30%, de acordo com a região e época do ano.
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A pododermatite séptica manifestou-se em uma inflamação séptica difusa
ou localizada no pododerma (córion).

Presença de umidade, detritos e a laminite asséptica propiciaram a
planificação solar e ao mesmo tempo incremento de maciez, predispondo-a ao
traumatismo causado por cascalho, vidros, pregos e pisos irregulares, esburacados
e quebrados. Segundo Arkins (1981b), desgaste anormal da sola ou dos talões
permite a penetração de corpos estranhos contaminados, potenciais causadores
de pododermatite traumática séptica. Outras enfermidades do casco, como doença
da linha branca, erosão de talão, úlcera de sola e dermatite interdigital, contribuíram
em algumas situações, para o estabelecimento do quadro de pododermatite.

De acordo com Enevoldsen et al. (1991), ocasionalmente, o quadro pode se
estender para tecidos mais profundos, culminando em complicações graves.
Principalmente, por ser uma enfermidade de diagnóstico difícil, pois se inicia no tecido
interno do casco (lâmina), onde a lesão, nesta fase, não é visível, sendo observada,
geralmente, quando o animal apresenta a claudicação ou pelo odor fétido.

Em situações em que ocorreu evolução da enfermidade foram observadas
complicações articulares (inflamatórias, anquilosantes), ósseas (neoformações
ósseas periarticulares, osteomielite com necrose do osso terceira falange),
tendíneas (tendinite e ruptura), deformações anatômicas e exongulação da unha
correspondente a lesão. Complicações essas, semelhantes às determinadas
por Borges et al. (1995).

O grau de dor verificado foi classificado entre 1 a 5, ou seja,  claudicação
discreta a severa, conforme identificado por Molina, Carvalho e Facury (1999),
estando correlacionado com a gravidade da lesão.

A pododermatite séptica foi a patologia  que provocou maior  perda de condição
corporal. Segundo Greenough et al. (1983b), a sensibilidade dolorosa intensa e as
complicações secundárias são as razões de perda de peso e reflexo negativo na
produtividade e fertilidade, culminando em dispendiosas perdas econômicas.

A hiperplasia interdigital foi a terceira lesão podal de maior expressão. Em
trabalhos realizados por Russel et al. (1982), Clarkson et al. (1993) e Philipot e Bungard
(1994) em vacas leiteiras claudicantes indicaram uma incidência de aproximadamente



131Ensaios e ci., Campo Grande - MS, v. 6,  n. 2, p. 113-137, ago. 2002

4%. Eneveldson et al. (1991) registraram freqüência de menos de 1% na primeira
lactação, elevando-se para próximo de 6% nas lactações posteriores. Molina, Carvalho
e Facury (1999) identificaram 5,6% de lesões de hiperplasia interdigital. Índices estes,
inferiores ao resultado verificado neste experimento (17,3%; Tabela 1). Um número
considerável de casos de hiperplasia interdigital. Os quais foram identificados
principalmente, em animais adultos e velhos (Tabela  4) localizados em criações
semi-intensivas sob condições de relevos acidentados, roçados e empedrados. Uma
menor parcela foi registrada em criações intensivas. Baggot e Russel (1981) relataram
que sua etiologia pode estar correlacionada com fatores genéticos e hereditários,
como defeito de aprumos, um superajustamento das unhas e maior abertura do
espaço interdigital. Onde, a predisposição hereditária parece existir somente numa
pequena percentagem de casos, quando ocorre de forma bilateral. Os animais
predispostos, geralmente apresentam unhas abertas ou excesso de gordura
interdigital. Casos adquiridos ocorrem em animais em pastagens íngremes, o capim
seco causa traumatismo crônico do espaço interdigital posterior, devido à abertura
das unhas quando ele impulsiona o corpo durante a subida.  O esterco seco também
é um fator traumatizante. As fezes e a urina causam irritação química. Infecção crônica
pelo Fusobacterium Necrophorum também pode predispor ao quadro. Acredita-se,
que os fatores responsáveis pelas lesões verificadas de hiperplasia interdigital neste
estudo estiveram relacionados a situações adquiridas.

Em animais com hiperplasia pronunciada, acentuou-se o grau de claudicação,
principalmente quando houve presença de complicações secundárias. As principais
complicações foram: necrose da tumoração, miíases e deformação ungular, causada
pela dor, principalmente nos casos crônicos, quando os mesmos adotaram atitudes
alteradas durante a marcha, não havendo desgaste correto do casco.

Neste estudo, a dermatite interdigital foi o quarto problema mais difundido
(Tabela 1), com aproximadamente 60% dos animais acometidos manifestando
discreta claudicação (grau 1). Esteve diretamente relacionada com higiene precária
das instalações, sendo a irritação contínua do espaço interdigital e a elevada
contaminação, os fatores que favoreceram sua difusão por todo o rebanho, situação
esta previamente documentada em outras localidades (ALLESTEIN, 1981; BORGES
et al., 1995; MOLINA; CARVALHO; FACURY et al., 1999).



132 Ensaios e ci., Campo Grande - MS, v. 6, n. 2, p. 113-137, ago. 2002

Segundo alguns pesquisadores (SARAIVA, 1984; GREENOUGH, 1987;
PESCE; BONINO; RINBAUD, 1992; BLOWEY; DONE, 1995), bactérias anaeróbicas
têm sido consideradas como agentes etiológicos destas enfermidades. Logo, neste
estudo, não foi possível a realização de exames microbiológicos das lesões.

Tabela 4 - Efeito da idade sobre a presença de alterações digitais de dermatite digital e
interdigital, pododermatite séptica e hiperplaisa interdigital de 90 vacas submetidas
ao exame clínico, pertencente a propriedades localizadas na região da bacia leiteira
de Campo Grande (Capital) e municípios arredores-MS.

siatigidseõseL
)4<(mevoJ )7a4(satludA )8³(sahleV

n % n % n %
latigidetitamreD 70 *1,42 71 *6,85 50 3,71

latigidretnietitamreD 80 *0,74 90 *0,35 00 0,0

acitpésetitamredodoP 40 6,61 11 *9,54 90 *5,73

latigidretniaisalprepiH 20 0,01 01 *0,05 80 *0,04

latoT 12 74 22
Valores acompanhados de asteriscos dentro da mesma linha  mostram diferença significativa
(p<0,05).

Em relação à idade (Tabela 4), também constatam-se diferenças significativas
(p<0,05) em algumas doenças testadas.  Vacas jovens exibiram um discreto
incremento de dermatite digital e interdigital em relação às vacas com idade superior
a oito anos. De acordo com Frankena et al.  (1991) e Bergsten (1997), animais de
todas as idades e raças são suscetíveis, mas são mais comumente encontradas
em novilhas, quando elas passam a fazer parte do rebanho produtor de leite. Isto
sugere que um fator imunológico pode estar envolvido. Acredita-se que, além disso,
o contato com estrume infectado originado de um local onde havia animais
contaminados possa ter contribuído para o resultado exposto. Também foi observado
um incremento significativo de pododermatite séptica e hiperplasia interdigital em
relação à progressão da idade das vacas (vacas adultas).  Segundo Eneveldsen et
al. (1991) registraram elevação da freqüência de pododermatite séptica em vacas
leiteiras nas lactações posteriores. Acredita-se que  a constante exposição a fatores
de risco possa ter contribuído para tal resultado. Por fim, como já havia sido
referenciado por Molina, Carvalho e Facury (1990), a idade exerce relação significativa
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(p<0,05), sobre a presença de enfermidades digitais em vacas produtoras de leite
criadas sob regime de confinamento e semiconfinamento, ou seja, animais jovens
apresentam modificações patológicas em sua estrutura digital com a evolução da
idade, enquanto que vacas adultas tendem a tornar-se mais suscetíveis e/ou piorar
sua condição digital. De acordo com a classificação estipulada (jovem=  <4 anos;
adultas= 4 até 7 anos; velhas= ³ de 8 anos), pode-se inferir que vacas com idade
entre 4 e 7 anos (n=47 ; 52,2%) apresentaram um número de lesões digitais mais
expressivo. Era de se esperar este resultado, pois, a permanência constante desses
animais em ambientes desfavoráveis associados à ausência de um programa
preventivo e de controle propiciou o desencadeamento e a manutenção do transtorno
digital. Baggot e Russel (1981) e Molina, Carvalho e Facury (1999), observaram maior
susceptibilidade à ocorrência de afecções podais em animais mais velhos e na fase
inicial da lactação. Neste estudo, a fase da lactação não influenciou significativamente
a prevalência de afecções de casco. Pôde-se observar, apenas uma leve tendência
de maior ocorrência de lesões no terço final da lactação, situação esta diferente da
encontrada em outros estudos (DELUYKER et al., 1991; BARKEMA et al., 1994),
que documentaram a suscetibilidade de animais lactantes a lesões podais durante o
primeiro mês pós-parto. Eles postularam que no início da lactação, os animais são
mais suscetíveis a influências externas e Frankena et al. (1991) reportaram que o
pico da produção de leite pode ser o período de grande risco para o desenvolvimento
de distúrbios digitais. Já, neste experimento, acredita-se, que a cronicidade das lesões
possa ter contribuído para tal observação, promovendo uma incidência acumulativa
anual, conforme citado por Argaez-Rodriguez et al. (1997), que observou 35% de
incidência acumulativa durante o ano.

Em muitas situações, as alterações clínicas evidenciadas determinam
profundas alterações significativas, comprometendo o desempenho produtivo
destes animais, o que justificaria, a eliminação da vaca do plantel.

Em relação à deficiência dos microminerais “Cu” e “Zn”, não foi constatada
diferença estatística significativa nas concentrações plasmáticas e no tecido podal
entre os animais afetados e os não afetados. Este resultado, provavelmente, está
relacionado ao equilíbrio da dieta fornecida aos mesmos. Apesar de alguns estudos
(SMART; CYMBALUK, 1997; NOCEK, 1999) indicarem que os microminerais
apresentam um papel-chave nos diversos sistemas de enzimas e, com isso,
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promovem um impacto significativo sobre o desempenho animal, sendo seus déficits
no organismo associados a falhas na integridade do casco e da unha, como
diminuição da velocidade de cicatrização, alteração na integridade celular, acredita-
se que, os níveis de equilíbrio orgânico, tanto do zinco como o cobre, não apresentam
expressão significante na melhora da saúde do casco, quando fatores predisponentes
ambientais e de manejo persistem contribuindo positivamente para persistência dos
distúrbios digitais. Assim, os critérios desejados de resposta e o tempo para que
esta meta seja atingida devem abranger não somente, ação complexa através do
estabelecimento de recomendações práticas de alimentação e de suplementação,
mas serem associados à exclusão de condições locais indesejáveis.

4 CONCLUSÕES

Baseando-se nos índices obtidos, pode-se concluir que as afecções
podais, em vacas em lactação, sob regime de semiconfinamento e confinamento,
nas regiões referidas assumem caráter  de enfermidade preocupante.

As características ambientais constituem condição crítica, favorecendo a
aparição das lesões, possuindo portanto, relevante importância no quadro
etiológico e devendo, por isso, receber atenção necessária.
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