
 

 

 
 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 
 

Faculdade de Medicina Veterinária 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDO DAS PATOLOGIAS PODAIS EM EXPLORAÇÕES DE BOVINOS DE LEITE 
 
 
 
 

FRANCISCO TAVARES SILVA LOPES 
 
 
 
 
 
 

 
CONSTITUIÇÃO DO JÚRI 
 
Doutora Graça Maria Alexandre Pires 
Lopes de Melo 
Doutor George Thomas Stilwell 
Dr. José Pedro do Rosário Ribeiro Lima 
 

ORIENTADOR 
Dr. José Pedro do Rosário Ribeiro 
Lima 
 
CO-ORIENTADOR 
Doutor José Ricardo Dias Bexiga 

 
 
 
 

 
 
 
 

2015 
 

LISBOA 
 
 
 

 



 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 
 

Faculdade de Medicina Veterinária 
 
 
 
 
 
 

ESTUDO DAS PATOLOGIAS PODAIS EM EXPLORAÇÕES DE BOVINOS DE LEITE 
 
 
 
 
 

FRANCISCO TAVARES SILVA LOPES 
 
 
 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO INTEGRADO EM MEDICINA VETERINÁRIA 
 
 
 
 
 
 

CONSTITUIÇÃO DO JÚRI 
 
Doutora Graça Maria Alexandre Pires 
Lopes de Melo 
Doutor George Thomas Stilwell 
Dr. José Pedro do Rosário Ribeiro Lima 
 

ORIENTADOR 
Dr. José Pedro do Rosário Ribeiro 
Lima 
 
CO-ORIENTADOR 
Doutor José Ricardo Dias Bexiga 

 
 
 
 

 
 

2015 
 

LISBOA 
 
 
 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais,  

O culminar do vosso grande investimento!  

  



iv 

 

Agradecimentos 

 

Ao Doutor Ricardo Bexiga, pelos conselhos dados na definição do estágio e pelo 

fornecimento de material científico essencial para esta dissertação de mestrado. Obrigado 

também pela disponibilidade, incentivo e por ter sempre uma palavra amiga; 

 

Ao Dr. José Pedro Lima, por todo o conhecimento e experiência que me passou, por todas 

as oportunidades de aprendizagem que me proporcionou e por todos os valores 

profissionais e pessoais que me transmitiu; 

 

Ao Doutor Telmo Nunes, pela muita paciência que teve comigo e pelas horas despendidas 

na ajuda da realização da minha análise de dados; 

 

A todos os produtores e funcionários das explorações, pela paciência em responderem ao 

meu inquérito, pelos dados fornecidos, pela boa disposição e por conhecimentos 

transmitidos; 

 

Ao Engº. César, por todo o seu profissionalismo, cooperação e apoio no meu estudo, sem o 

qual, dificilmente conseguiria obter tantos dados; 

 

A toda a equipa da Serbuvet, por todos os momentos de aprendizagem, boa disposição e 

por demonstrarem verdadeiro sentido da expressão “trabalho em equipa”; 

 

A todos os que, de uma forma ou de outra, durante o meu percurso académico apoiaram, 

incentivaram e fizeram-me acreditar que era possível; 

 

À minha família, que celebrou comigo os sucessos alcançados e sempre me apoiou nos 

momentos menos bons; 

 

Aos meus pais, que sempre me proporcionaram todas as condições e sempre garantiram 

que nunca me faltasse nada, durante esta caminhada. Obrigado por todo o apoio, conselhos 

e advertências, sempre nas alturas certas!  

 

 

 

 

 

 



v 

 

Resumo 

 
Estudo das Patologias Podais em Explorações de Bovinos de Leite 

 

As claudicações são a terceira causa de perdas económicas das explorações de bovinos 

leiteiros (apenas superadas pelas mastites e pela baixa fertilidade) e a principal causa de 

problemas no que ao bem-estar animal diz respeito. O termo claudicação significa uma 

alteração da locomoção normal, cujo objetivo é aliviar a dor ou desconforto que o animal 

sente. Tendo em conta que são um problema de origem multifatorial, cujos fatores podem 

provocar claudicações atuando sozinhos ou em associação entre si, é muito complicado o 

controlo e a redução da sua incidência. A patologia podal representa cerca de 90% dos 

casos de claudicação.  

Neste estudo, pretendeu-se saber quais as afeções podais mais frequentes nas explorações 

envolvidas e tentou-se relacionar a ocorrência destas lesões com potenciais fatores de risco 

existentes em cada exploração. Foram avaliadas 13 explorações e registados 378 casos de 

lesões podais. As úngulas laterais dos membros posteriores foram as mais afetadas 

(62,73%) e as lesões podais mais frequentemente observadas foram a úlcera da sola 

(30,16%), a dermatite digital (19,84%), a dermatite interdigital (14,55%), o tiloma (10,85%) e 

as lesões da linha branca (8,20%). O estudo revelou, ainda, que existir uma associação 

entre o tipo de piso do parque de espera e a ocorrência de dermatite interdigital (p<0,05) e 

uma associação entre o tipo de cama das vacas secas e a ocorrência de tiloma (p<0,05). 

 

Palavras-chave: claudicações, perdas económicas, patologia podal, fatores de risco, 

úngulas. 
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Abstract 

 

Study of Hoof Pathology on Bovine Dairy Farms 

 

Lameness is the third most important cause of economic loss on dairy farms (following 

mastitis and poor fertility) and it is a major animal welfare issue in dairy farms. The term 

lameness means a change in the normal gait, in order to relieve pain and/or discomfort by 

the affected animal. Lameness is a multifactorial problem, which can be promoted by a single 

risk factor or a combination of several factors, being very difficult to control and reduce its 

incidence. Hoof problems account for about 90% of lameness cases. 

The aim of this study was to assess the incidence of the most frequent hoof lesions in a 

group of dairy farms, and to evaluate if the occurrence of these injuries could be related with 

potential risk factors present in each dairy farm. We evaluated 13 dairy farms and recorded 

378 cases of hoof lesions. The lateral claws of the hind limbs were the most frequently 

affected (62,73%) and hoof lesions more frequently observed were sole ulcers (30,16%), 

digital dermatitis (19,84%), interdigital dermatitis (14,55%), interdigital skin hyperplasia 

(10,85%) and white line lesions (8,20%). The study also revealed an association between the 

floor type of the milking parlour waiting area and the occurrence of interdigital dermatitis (p 

<0,05), as well as an association between the type of beding of dry cows and the occurrence 

of interdigital skin hyperplasia (p <0,05). 

 

Keywords: lameness, economic losses, hoof pathology, risk factors. 
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Relatório de estágio 

 

O estágio curricular do autor desenrolou-se em Portugal Continental, nomeadamente nas 

regiões do Ribatejo, Oeste e Alentejo, entre Novembro de 2014 e Março de 2015, tendo 

incidido essencialmente sobre as áreas de reprodução, clínica e cirurgia de bovinos de leite. 

Durante este período, o autor acompanhou o médico veterinário Dr. José Pedro Lima na sua 

atividade diária. Em geral, durante as manhãs era feito o controlo reprodutivo das 

explorações, sendo posteriormente analisados os casos clínicos dos bovinos que 

aparentavam padecer de doença. Todas as cirurgias eram realizadas no período da tarde, 

com exceção das que apresentavam carácter de urgência e como tal eram prontamente 

realizadas. 

Foi, então, possível ao autor fazer controlos reprodutivos para sincronização de cios e 

inseminação artificial (IA) a tempo fixo, realizar diagnósticos de gestação e diagnósticos de 

patologias no aparelho reprodutor no pós-parto, tanto por palpação, como com auxílio do 

ecógrafo. As patologias do aparelho reprodutor, mais comumente encontradas nestes 

controlos reprodutivos das explorações foram as endometrites, as metrites e os abcessos no 

canal vaginal. 

No que diz respeito a casos clínicos observados e cirurgias realizadas, e ainda no aparelho 

reprodutor, para além das patologias acima referidas, o autor teve a oportunidade de assistir 

à resolução de outras complicações, como laceração do canal obstétrico, torções uterinas 

(em particular uma resolvida pela técnica de rolamento da vaca), prolapso uterino e partos 

distócicos, além de ter presenciado algumas cesarianas tanto por acesso cirúrgico pelo 

flanco direito, como pelo flanco esquerdo. Relativamente às patologias do aparelho 

respiratório, as pneumonias foram as mais frequentemente encontradas tanto em vacas 

como em vitelos. No que ao aparelho digestivo diz respeito, as diarreias neo-natais em 

vitelos foram as afeções mais frequentemente observadas. O destaque vai para as cirurgias 

efetuadas em vacas, incluindo: deslocamento de abomaso à esquerda, com resolução 

cirúrgica por acesso tanto pelo flanco direito, como pelo flanco esquerdo; deslocamento e 

torção do abomaso à direita, torções intestinais e ruminotomia para remoção de conteúdo 

ruminal, devido a timpanismo espumoso não responsivo a outras terapêuticas. Por fim, mas 

não menos importante, no que diz respeito ao aparelho locomotor, o autor teve a 

oportunidade de realizar vários cortes funcionais e terapêuticos das úngulas, o que 

contribuiu em muito para a obtenção de dados para o desenvolvimento deste trabalho. 

Durante o estágio, foi ainda possível ao autor, proceder ao abate de vacas que não tinham 

possibilidades de recuperar das suas patologias e que não apresentavam as condições 

mínimas de bem-estar, e realizar algumas necrópsias a fim de encontrar sinais indicadores 

da causa de morte, e poder prevenir semelhante situação no restante efetivo. Foram ainda 

realizados alguns saneamentos e vacinações de efetivos. 
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O estágio permitiu ao autor contactar também um pouco com pequenos ruminantes, tendo: 

participado na vacinação de rebanhos de ovinos contra a clostridiose e contra a peeira; feito 

o tratamento de ovelhas com peeira e ainda ter assistido a dois casos clínicos de ovelhas 

cujos sinais clínicos faziam suspeitar de cisticercose. 

Durante o estágio o autor teve a oportunidade de assistir a várias palestras do Núcleo 

Buiátrico da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina Veterinária da 

Universidade de Lisboa, nomeadamente: “Workshop de Patologia Podal em Bovinos”, 

“Tarde de Palestras sobre Cirurgia e Anestesiologia em Ruminantes” e “Mastites – Como 

atuar?”; foi às “7as Jornadas do Hospital Veterinário Muralha de Évora; esteve presente no 

“1º Encontro Técnico de Produção de Leite”, organizado pela Serbuvet; e foi ao lançamento 

oficial da nova vacina HIPRABOVIS® SOMNI/Lkt, da Hipra. 

O estágio foi bastante positivo para o autor, tendo permitido contactar com um maneio das 

explorações diferente do que estava habituado nos Açores. A oportunidade de conviver com 

colegas com interesse na mesma área, de falar com vários produtores sobre as dificuldades 

que sentem no sector leiteiro, e de obter conhecimentos destes, enriqueceram de grande 

forma o estágio, contribuindo para uma melhor formação tanto a nível profissional como 

pessoal. 
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Introdução 

 

Com a intensificação da produção leiteira, ocorreram enormes mudanças não só a nível da 

alimentação como também a nível das instalações. A produção intensiva de vacas de leite 

tem como principal objetivo o aumento da produção de leite. Contudo, por vezes, esse 

aumento da produção não se faz acompanhar de um aumento da rentabilidade dos efetivos. 

Com as mudanças ocorridas a nível das instalações, surgiu uma maior incidência de 

claudicações que são hoje em dia a terceira causa de perdas económicas de uma 

exploração. Para uma boa e rentável produção leiteira é muito importante a saúde e o bem-

estar dos animais (Blowey, 2008). A claudicação é um dos mais graves problemas de bem-

estar para a vaca leiteira e um dos problemas de saúde menos bem gerido, e traduz-se 

numa alteração da locomoção, na tentativa de o animal alivar a dor ou desconforto que 

sente (Beusker, 2007). 

Numa altura em que se atravessa uma das piores crises do setor leiteiro a nível mundial, os 

produtores pensam em medidas rápidas para tentar evitar o sufoco do momento, cujos 

efeitos só serão visíveis a longo prazo. As ações que hoje se traduzem em menores gastos, 

como reduzir a quantidade de cobertura das camas, não aplicar medidas de prevenção de 

afeções podais ou não ter cuidado na manutenção das instalações, poderá no futuro ter 

repercussões ampliadas na viabilidade da exploração. O principal prejuízo para os 

produtores, derivados de uma claudicação, é a diminuição da produção leiteira. Um estudo 

realizado por Green et al (2002) estimou uma redução média de produção de leite de 360 

Kg por lactação por cada vaca que apresentasse claudicação.  

As claudicações são um problema de origem multifatorial o que torna muito difícil o controlo 

e redução da sua incidência. Fatores como a nutrição, a lactação, as instalações, a higiene 

e a genética podem desencadear claudicações, atuando sozinhos ou em associação entre 

si. Está estimada uma incidência anual de 55%, com uma prevalência de 20% (Farm Animal 

Welfare Council). Whay et al (2002) estimaram que um observador experiente é capaz de 

detetar 2,5 vezes mais vacas “coxas” do que um observador inexperiente. Isto significa que 

um produtor, que anda sempre ocupado nas tarefas diárias da exploração, provavelmente 

não vai detetar uma vaca com uma claudicação ligeira. Greenough (2009) afirma que está 

postulado que mais de 80% das vacas com claudicação passam despercebidas. A 

tendência moderna passa por criar uma base de dados das lesões observadas nas 

extremidades podais pelos técnicos responsáveis por aparar as úngulas (Greenough, 2009), 

calculando-se a incidência de afeções podais, em vez da incidência de claudicações. Cerca 

de 90% das claudicações são causadas por lesões podais. Segundo Blowey (2008) as 

principais lesões podais podem ser divididas em lesões ungulares, como a úlcera da sola ou 

lesões da linha branca e lesões da pele, geralmente de origem infeciosa, como a dermatite 

digital ou panarício. 
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A adoção de medidas de prevenção é muito importante no controlo das afeções podais. A 

aparagem funcional é a principal medida de restabelecimento do tamanho e forma das 

úngulas, garantindo uma correta superfície de suporte do peso e evitando a ocorrência de 

lesões com localização na úngula. Por seu lado, os pedilúvios são uma importante ajuda no 

controlo das lesões podais de origem infeciosa.   

Neste estudo pretende-se fazer uma revisão do que é conhecido na literatura acerca das 

patologias das extremidades podais. Para além disso, o estudo teve dois principais 

objetivos: em primeiro lugar, caraterizar a situação das “coxeiras” em algumas explorações 

leiteiras do centro-sul de Portugal Continental, ou seja, saber quais as afeções podais mais 

comuns, quais as suas localizações e tentar perceber qual a importância dada pelos 

produtores a este problema, e em segundo lugar, perceber quais os fatores de risco para a 

ocorrência de afeções podais nas explorações de bovinos de leite. 
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Revisão bibliográfica 

 

1. Claudicação 

 

O termo claudicação significa uma alteração da locomoção normal, que pode ser causada 

por lesões, defeitos, doenças e/ou ser devido a outros fatores localizados no membro ou 

noutra qualquer parte do corpo, sendo acompanhada por dor, ou pelo menos, por algum tipo 

de desconforto. O facto de um animal claudicar serve como uma espécie de sinal de alerta 

para o criador de que algo não está normal, e funciona como uma estratégia utilizada pelo 

animal, a fim de aliviar a dor ou desconforto que sente (Beusker, 2007). 

O reconhecimento e a deteção de uma claudicação numa fase precoce podem ser feitos 

com base na observação das vacas em estação e em andamento. Estas podem ser 

classificadas numa escala de 1 a 5 (escala original de Sprecher et al, 1997), em que o 1 

representa uma vaca sem claudicação e o 5 uma vaca com uma claudicação muito grave, 

em que não se move ou não apoia o membro afetado. A classificação de todo o efetivo de 

uma exploração permite-nos analisar a dimensão com que este problema atinge a 

exploração (Blowey, 2008).  

Dois estudos realizados no Reino Unido, Whay et al (2002) e Huxley (2005) demonstraram 

que a perceção da prevalência de claudicações nas explorações por parte dos produtores é 

consideravelmente mais baixa, do que a perceção dos investigadores. A prevalência de 

claudicações para os produtores era de 5% no primeiro estudo e de 4,8% no segundo, 

enquanto que para os investigadores esta prevalência seria de 22% e 25%, respetivamente. 

Isto acontece porque os produtores apenas estimam a prevalência das vacas com graus de 

claudicação mais elevados (Archer et al, 2010). Este facto é também evidenciado num 

estudo realizado por Leach et al (2010) onde a prevalência de claudicações para os 

produtores era, em média, menos 30,6% quando comparada com a prevalência obtida pelos 

investigadores. No mesmo trabalho, era evidente que a dispersão das observações é muito 

maior quando se compara a prevalência de claudicações com base na perceção dos 

produtores com a prevalência de claudicações com base na perceção dos investigadores 

(Gráfico 1). Em relação à comparação da prevalência de claudicações com base na 

perceção dos produtores com a prevalência das claudicações classificadas como graves 

pelos investigadores, a dispersão é muito menor (Gráfico 2), o que significa que para muitos 

produtores, os animais apenas estão coxos quando se apresentam já severamente coxos. 

Independentemente da causa da claudicação, a deteção precoce e o tratamento imediato 

minimizam as perdas e reduzem o sofrimento dos animais (Shearer & Van Amstel, 2001). 
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Gráfico 1 - Gráfico de dispersão que mostra a relação entre a prevalência de 
claudicações com base na perceção de um investigador e a prevalência com 
base na perceção do produtor (adaptado de Leach et al, 2010). 

Gráfico 2 - Gráfico de dispersão que mostra a relação entre a prevalência de 
claudicações graves com base na perceção de um investigador e a prevalência de 
claudicações com base na perceção do produtor (adaptado de Leach et al, 2010). 
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2. Impacto das claudicações 

 

2.1. Prevalência e incidência 

 

Vários estudos têm sido realizados no sentido de perceber a dimensão que as claudicações 

podem ter nas explorações. Os valores e conteúdos apresentados de seguida, dizem 

respeito a três estudos realizados em três países diferentes. Um dos estudos foi realizado 

em Portugal por Serrão (1996); outro foi realizado por Clarkson et al (1996) no Reino Unido; 

e o terceiro foi realizado por Espejo et al (2006) nos Estados Unidos de América (EUA). A 

escolha destes três estudos deveu-se a representarem regiões diferentes; à possibilidade de 

poder ter uma referência de um estudo realizado em Portugal; e por último devido ao facto 

de os outros dois artigos serem frequentemente referidos em diversos outros estudos mais 

recentes. 

Em primeiro lugar devemos definir o que se entende por prevalência e incidência. A 

prevalência de claudicações corresponde ao número de animais que claudicavam num dado 

momento. A incidência corresponde ao número total de novos casos observados durante um 

determinado período de estudo (Toma et al, 2004). 

No estudo efetuado por Clarkson et al (1996), os autores concluíram existir uma incidência 

média anual de 54,6 casos por cada 100 vacas, sendo os valores médios de Verão e 

Inverno de 22,9 e 31,7 casos, respetivamente. A prevalência média anual foi de 20,6%, 

havendo uma variação entre 2,0% - 53,9% nas 37 explorações envolvidas no estudo. A 

prevalência média no Verão foi de 18,6% e no Inverno foi de 25,0%, sendo que no Verão os 

animais estavam na pastagem e no Inverno estavam estabulados. Segundo os autores, o 

facto de a prevalência ser consideravelmente mais baixa numas explorações quando 

comparadas com outras, deve-se à capacidade dos produtores para a deteção precoce das 

claudicações, o que permitia tratar logo os animais e assim reduzir a duração dos processos 

de claudicação. 

No estudo realizado por Espejo et al (2006), em 50 explorações de estabulação 

permanente, a prevalência média de claudicação foi de 24,6%. Estes autores compararam 

este valor com os valores obtidos por um outro grupo de investigadores, que tinha feito um 

estudo semelhante na mesma zona. Wells et al (1993) concluíram que a prevalência de 

claudicações foi de 13,7% durante o verão e 16,7% durante a primavera. Espejo et al (2006) 

apresentaram ainda dados de um outro estudo em que as condições de estabulação eram 

semelhantes, para demonstrar que os valores obtidos não diferiam muito. Os dados que 

apresentavam eram do estudo realizado por Cook (2003), em que a prevalência média de 

claudicações era de 22,8% durante o verão e de 27,8% durante o Inverno. 

No estudo realizado em Portugal, por Serrão (1996), numa exploração com estabulação 

permanente, a incidência anual em cada ano do estudo foi de 28% para o ano de 1992, 31% 
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para o ano de 1993 e 21% para o ano de 1994. Serrão (1996) também calculou a incidência 

de afeções podais durante os três anos do estudo, tendo obtido resultados de 49,8% de 

incidência no Inverno, enquanto que no Verão este valor foi de 50,2%. A incidência foi 

ligeiramente superior no Verão, o que é explicado pelo próprio autor, pelos Invernos pouco 

rigorosos que se fizeram sentir nesses três anos do estudo. 

Após tantos anos de estudos, a incidência de claudicações parece não ter decrescido. Tal 

facto pode dever-se à origem multifatorial das claudicações, e de, por exemplo, a dermatite 

digital estar muito difundida, sendo responsável por cerca de 20% das claudicações 

(Blowey, 2008). Já em 1997, o Farm Animal Welfare Council (FAWC) tinha afirmado que “as 

claudicações eram uma condição extremamente dolorosa e que deviam ser tomadas 

medidas com carácter de urgência, para reduzir a sua incidência”, tendo no ano de 2009 

voltado a afirmar que “a incidência de claudicações era inaceitavelmente alta”. Está 

estimada uma incidência anual de 55%, com uma prevalência de 20% (FAWC).  

 

2.2. Impacto económico 

 

As claudicações são a terceira causa de perdas económicas de uma exploração (apenas 

superadas pelas mastites e pela infertilidade) e a principal causa de problemas no que ao 

bem-estar animal diz respeito (Kossaibati & Esslemont, 1997 in Kossaibati & Esslemont, 

1999). Quando pensamos no impacto económico que esta afeção pode provocar nas 

explorações, temos que ter em conta que devem ser englobados três componentes 

essenciais: as perdas económicas associadas à quebra de produção e ao refugo precoce de 

animais; os custos de trabalho extra dedicado ao tratamento da vaca; e os custos relativos 

ao bem-estar do animal (Blowey, 2008). Por outro lado, o custo de uma claudicação 

depende do tipo de lesão, da sua duração, da sua localização e da idade do animal 

(Noordhuizen et al, 1996 in Beusker, 2007). 

A principal causa de prejuízo para os produtores é a diminuição da produção. Amory et al 

(2008) estimaram uma diminuição média de produção de 574 Kg para uma vaca com 

claudicação devido a úlcera da sola (IC 95% 307-841 Kg) e 369 Kg para uma vaca com 

claudicação devido a uma doença da linha branca (IC 95% 137-600 Kg). Anos antes, o 

estudo realizado por Green et al (2002) estimou uma redução média de 360 Kg (160 – 550 

Kg) por lactação por cada vaca que apresentasse claudicação. 

O fato de uma vaca claudicar, faz com que leve mais tempo a percorrer as distâncias da 

sala de ordenha à manjedoura. Isto pode condicionar a disponibilidade alimentar, porque em 

parques em que a dimensão da manjedoura não seja adequada ao número de animais, 

pode já não haver espaço para as vacas com dificuldades locomotoras. O mesmo se passa 

se não houver um número de cubículos suficientes para todos os animais, passando o 

animal claudicante mais tempo em pé, o que agrava ainda mais a sua condição. Vacas com 
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dificuldades de locomoção, para além de se moverem mais lentamente, não terão a mesma 

capacidade de se defenderem e descem na hierarquia do parque onde se encontram 

(Blowey, 2008).  

Se a claudicação ocorrer no início da lactação, ela terá um efeito direto sobre a reprodução, 

uma vez que vacas com patologias podais apresentam um maior intervalo entre partos. Isto 

deve-se ao facto de a vaca apresentar um comportamento de estro menos evidente ou 

mesmo ausência total de comportamento de estro (Noordhuizen et al, 1996 in Beusker, 

2007). A diminuição da ingestão, provocada pela dor e desconforto que o animal sente, 

assim como pela alteração do tempo passado à manjedoura, leva à perda de condição 

corporal, havendo diminuição da produção, e, secundariamente, a efeitos negativos sobre a 

fertilidade (Groehn et al, 1992 in Beusker, 2007). 

Nos casos em que não é possível a recuperação do animal, será necessário refugá-lo, o que 

causa um aumento das taxas de refugo nas explorações. Um estudo realizado por 

Kossaibati e Esslemont (1995) concluío que 5,6% dos abates em 50 explorações na 

Inglaterra era devido a patologias podais. Um outro estudo, realizado nos EUA por 

Etherington et al (1996) concluiu que 10% dos abates era devido a claudicações, enquanto 

que um estudo francês, realizado por Seegers et al (1998), atribuiu apenas 3% dos abates a 

problemas podais. Em todos estes estudos, os problemas reprodutivos eram a principal 

causa de abate, onde as claudicações também estão indiretamente envolvidas (Beusker, 

2007). Em Portugal, num estudo realizado por Almeida (1992), em 123 explorações de 

bovinos leiteiros da região Entre-Douro-e-Minho, a taxa de abate devido a problemas podais 

foi de 10,5% (Serrão, 1996). 

Quantificando os valores das lesões, segundo um estudo de Greenough (1996), o custo de 

uma úlcera da sola variava entre os 183 e os 254 euros1. Este mesmo autor refere um custo 

de 83 euros por cada caso de dermatite e um custo entre 77 a 141 euros por cada caso de 

dermatite interdigital (Beusker, 2007).  

Para Kossaibati e Esslemont (1999) o custo de uma úlcera da sola seria em média cerca de 

101 euros, podendo este valor chegar aos 346 euros, se tivermos em conta a influência na 

fertilidade (intervalo entre partos, número de IA extra e o aumento da probabilidade de 

refugo). Estes autores também referem um custo médio de 70 euros para uma dermatite 

digital e de 52 euros para uma dermatite interdigital, que podem chegar aos 211 euros e aos 

83 euros, respetivamente, se considerarmos os mesmos aspetos para a influência na 

fertilidade referidos nas úlceras da sola. 

A perda económica anual imputada às lesões podais no Reino Unido foi de 

aproximadamente 1408 euros por cada 100 vacas (Whitaker et al, 1983 in Serrão, 1996). 

Kossaibati e Esslemont (1999) falam num custo de 5632 euros por cada 100 vacas por ano. 

                                                           
1
 £1 = €1,4081, 3 de Julho de 2015 
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Em suma, os custos da claudicação numa vaca são devidos à diminuição da produção, à 

diminuição da condição corporal e impacto na fertilidade, às horas de trabalho extra, ao 

tratamento das lesões, ao não aproveitamento do leite no caso de administração de 

antibióticos, ao aumento da taxa de refugo e aos custos de reposição dos animais refugados 

(Vermunt & Smart, 1994 in Beusker, 2007). 

 

3. Anatomia da extremidade podal 

 

Os bovinos possuem quatro dedos nas extremidades dos seus membros, sendo que dois 

deles (dedo II e dedo V), localizados na região caudal à articulação do boleto, são apenas 

acessórios. Assim, os dedos III (medial) e IV (lateral) são os principais e os que estão em 

contacto com o solo. Entre os dígitos de cada membro forma-se o espaço interdigital (Sisson 

& Grossman, 1986). 

Na extremidade distal de cada dígito dos bovinos podemos encontrar três estruturas 

funcionais: a úngula, o córion, e os ossos e estruturas associadas a estes. 

Em termos histológicos na úngula (modificação da epiderme) encontram-se quatro 

camadas, enumeradas de seguida do exterior para o interior: a camada córnea, a camada 

granulosa, a camada espinhosa, e a camada germinativa ou basal. Por sua vez no córion 

(correspondente à derme) existem mais duas camadas: camada laminar ou papilar e a 

camada reticular, composta por fibras reticulares densas que se ligam ao periósteo da 

falange distal. A união entre o córion e a úngula é feita pela membrana basal (Junqueira & 

Carneiro, 2011). 

Embora seja o córion que providencia suporte nutricional à úngula, é a camada da epiderme 

que reveste o córion (camada germinativa ou basal) que é responsável pela segregação e 

produção da úngula (Blowey, 2008). 

A úngula é a parte mais dura da extremidade dos dígitos dos bovinos, tendo como principal 

função a sua proteção. Pode ser dividida em cinco componentes (Figura 1): 

1- Períoplo – corresponde à banda de tecido mais mole da úngula, que circunda a 

coroa ou bordo coronal, separando a parede da úngula da pele. É responsável pelo 

revestimento suave e ceroso das úngulas, tendo a função de evitar a perda 

excessiva de água e portanto, manter a flexibilidade (Sisson & Grossman, 1986; 

Blowey, 2008). 

2- Parede – é formada a partir da junção entre a pele e a úngula. A maioria da parede 

consiste em camada córnea, que é a camada mais dura. A parede é formada por 

uma face abaxial (exterior) e por uma face axial (interior) e corresponde à parte 

visível da úngula quando o animal tem a extremidade podal assente no chão e que 

caudalmente se arredonda para formar o talão. Para aumentar a dureza da parede, 

as células da úngula estão dispostas sob a forma de túbulos. A dureza da úngula 
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está dependente do ratio entre os túbulos córneos e a substância intertubular, sendo 

que na parede existe maior quantidade de túbulos córneos. Na pinça (zona que se 

localiza na face anterior da parede) existem cerca de 80 túbulos por mm2, sendo esta 

a zona mais dura de toda a úngula. Na sola apenas existem entre 15 a 20 túbulos 

por mm2 (Blowey, 2008). O comprimento da coroa até à pinça (parede anterior) deve 

ter aproximadamente entre 75mm e 80mm em vacas adultas de raça Holstein. Se 

tivermos em consideração que a úngula cresce cerca de 5 mm por mês, isto faz com 

que a parede na zona da pinça seja a parte mais velha da úngula, com cerca de 16 

meses. A parede dorsal deve fazer um ângulo entre 45º a 50º com o solo. Existem 

cerca de 1300 lâminas na parede que estão presentes desde o dia do nascimento. 

3- Sola – totalmente separada da parede e com uma origem diferente (formada a partir 

do córion, imediatamente abaixo da 3ª falange). Ao contrário da parede, na sola não 

existem lâminas, o que faz com que vários autores considerem que a designação de 

laminite afetando a sola, seja tecnicamente incorreta (Blowey, 2008). A sola possui 

apenas 15 a 20 túbulos por mm2, sendo por isso, bem menos dura que a parede. 

4- Linha Branca – corresponde à junção entre a parede e a sola. Prolonga-se desde o 

talão ao longo da parede abaxial, contornando a pinça, até ao primeiro terço da 

parede axial. Não existem túbulos na linha branca. A linha branca consiste num 

conjunto de células cimentadas, não totalmente queratinizadas e despigmentadas, 

daí a designação de linha branca. É um ponto de fraqueza das úngulas dos bovinos, 

podendo funcionar como uma porta de entrada para agentes infeciosos e como um 

local favorável à impactação de detritos. O facto de ser uma estrutura menos dura, 

tem a vantagem de quando em andamento, permitir um certo movimento e 

adaptação da úngula ao piso. A linha branca é mais estreita na zona axial da úngula, 

sendo mais larga na zona abaxial, especialmente perto do talão. Esta é uma razão 

pela qual a zona abaxial (mais larga) é mais propensa ao aparecimento de doença 

da linha branca (Blowey, 2008). 

5- Talão – zona arredondada, coberta por úngula menos dura. A altura do talão deve 

ser de 35mm a 40mm (metade do comprimento da parede anterior). É composto por 

túbulos que se prolongam ao longo da curvatura do talão. O talão é flexível, cobrindo 

a almofada digital subjacente ao córion que é comprimida durante o andamento do 

animal, retornando ao normal quando a pressão é removida. As contínuas mudanças 

de forma põem a parede adjacente (que é mais rígida) sob uma pressão 

considerável, sendo também apontada como uma das razões para um maior 

aparecimento de lesões na linha branca na zona abaxial ao nível da junção da sola 

com o talão (Sisson & Grossman, 1986; Blowey, 2008). 
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O córion é o tecido de suporte das extremidades dos dígitos dos bovinos. É composto por 

nervos e vasos sanguíneos que transportam os nutrientes necessários ao periósteo da 

falange distal e à formação da úngula. Uma vez que se trata de tecido vivo, quando 

danificado, causa dor ao animal. O córion pode ser dividido em (Figura 2): 

1- Córion papilar – composto pelas papilas. 

2- Córion laminar – promove o suporte da parede e providencia uma forte ligação de 

sustentação entre a 3ª falange e a parede anterior da úngula. Há um maior número 

de lâminas (e portanto uma ligação mais forte) na parede abaxial, quando 

comparada com a axial. Isto pode causar ligeiros movimentos de rotação da falange 

distal aquando da locomoção, que podem predispor ao aparecimento de úlceras da 

sola. 

3- Pulvino ou Almofada Digital – tem a capacidade de se contrair e expandir durante a 

locomoção, permitindo a absorção do choque, ao mesmo tempo que auxilia no 

retorno do sangue venoso proveniente dos membros. Existem três almofadas de 

gordura, que atuam como amortecedores (axial, central e abaxial). Em vacas mais 

velhas ou vacas que tiveram episódios anteriores de inflamação do dígito, a gordura 

começa a degenerar-se. Isto pode reduzir o grau de suspensão da 3ª falange e 

predispor a úlcera de sola (Licher & Ossent, 2002). 

  

Figura 1 - Aspeto plantar do pé (Serrão, 1996). 
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Quando observamos a parte mais interna das extremidades de cada dígito, podemos 

salientar as seguintes estruturas (Figura 3): 

1- Falange Distal ou 3ª Falange – é o maior osso das extremidades distais do bovino. A 

extremidade anterior da 3ª falange está suspensa por ligações ao córion laminar. A 

extremidade posterior está suspensa pelo aparelho suspensor da 3ª falange. Existem 

algumas diferenças entre a suspensão da 3ª falange da úngula lateral, quando 

comparada com a suspensão da 3ª falange da úngula medial. Na úngula lateral a 3ª 

falange assenta parcialmente na sola, enquanto que na úngula medial existe uma 

ligação mais forte do osso à parede, e por isso, a sola sofre menos pressão aquando 

da sustentação do peso. Pode ser uma das explicações da razão de existir uma 

maior incidência de úlceras da sola nas úngulas laterais dos membros posteriores. 

Por isso, alguns autores como Blowey (2008) sugerem que quando se faz a 

aparagem funcional, a úngula lateral dos membros posteriores deve sempre ser 

deixada com um tamanho ligeiramente superior, para a sola não ficar 

excessivamente fina. Contudo, isto iria provocar alterações na biomecânica das 

úngulas. Para proteger a úngula lateral, a medida a ser tomada aquando da 

realização do corte funcional será, não aparar em demasia, devendo-se deixar as 

úngulas com a mesma altura e proceder à aparagem funcional mais regularmente. 

Figura 2 - Vista sagital dos dígitos dos bovinos. Note-se a localização dos diferentes tipos de 

córion que fazem parte da sua constituição (adaptado de Blowey, 2008). 
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2- Tendões – o tendão extensor digital comum e o tendão flexor digital profundo são os 

dois principais tendões das extremidades podais dos bovinos. O tendão extensor 

digital comum liga-se ao processo extensor da 3ª falange e tem como funções a 

extensão das articulações e o movimento do membro para a frente. O tendão flexor 

digital profundo está ligado à tuberosidade flexora situada na base da 3ª falange e é 

responsável por puxar o membro para trás e flexionar as extremidades podais 

(Sisson & Grossman, 1986 e Blowey, 2008). 

3- Osso sesamóide distal – tem a função de facilitar o movimento do tendão flexor 

digital profundo. Entre o osso e o tendão existe uma área lubrificada, denominada de 

bursa navicular, que tem como função facilitar o movimento entre as duas estruturas 

(Blowley, 2008). 

4- Ligamentos interdigitais distais ou cruciformes – limitam a separação dos dígitos. 

Estão inseridos proximalmente nas eminências abaxiais nas extremidades proximais 

das falanges médias (unindo-se nos ligamentos colaterais), cruzam obliquamente o 

tendão flexor digital profundo e atingem o espaço interdigital, onde se intercruzam e 

se unem. A maior partes das fibras termina no sesamóide distal do lado oposto, mas 

algumas estão inseridas na superfície interdigital da falange média e no sesamóide 

distal do mesmo lado (Sisson & Grossman, 1986). 

A articulação da 3ª falange com a 2ª falange apresenta, tal como todas as articulações 

móveis, os topos dos ossos envolvidos revestidos por cartilagens, cuja degeneração 

causará dor ao animal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3 - secção digital da parte distal do membro torácico do bovino. Note-se a localização 

de todas as estruturas referidas (Sisson & Grossman, 1975). 
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3.1. Superfícies de suporte do peso 

 

Numa úngula com o formato correto, o peso deve ser 

suportado essencialmente pela parede e pelos talões 

(Figura 4). A parede contorna toda a úngula pelo lado 

abaxial, passando pela pinça, até um terço do lado 

axial. Uma visão do plano axial mostra que apenas a 

parede axial do primeiro terço serve de sustentação 

do peso e que quando a parede se funde com a sola, 

esta já não contacta com o chão, sendo apenas o 

talão a voltar a estabelecer este contacto (Figura 5). 

Forma-se, assim, uma zona que se apresenta 

côncava na parte axial de cada úngula, que 

chamamos de cruz axial, e que deve ser mantida 

com este formato e limpa aquando do corte 

funcional, proporcionando um bom espaço interdigital 

que evite a acumulação de detritos. A zona da sola 

imediatamente abaixo da tuberosidade flexora da 

falange distal, não deve contactar com o solo, pois é 

uma zona propensa ao aparecimento de úlceras 

(Blowey, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa úngula de uma novilha que veio da pastagem, a parede encontra-se abaixo da sola, 

para permitir que o peso seja suportado pela parede. Todavia, nas explorações intensivas 

de hoje em dia, a maioria dos animais estão estabulados e caminham sobretudo sobre 

Figura 4 - Superfícies de suporte do 
peso da extremidade podal bovina. As 
zonas com maior sombreado indicam 
as zonas onde o peso deve ser 
suportado (Blowey, 2008). 

Figura 5 - Vista axial de uma úngula. Note-se a 
concavidade da sola, com o suporte do peso a ser 
efectuado na parede axial e no talão (Blowey, 2008). 
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cimento, provocando um desgaste mais rápido da parede, o que faz com que esta fique ao 

nível da sola (Blowey, 2008). A sola normalmente só deve suportar o peso nas superfícies 

irregulares ou onduladas (Shakespeare, 2009). Contudo, um estudo realizado por Van der 

Tol et al (2002) mostra que na realidade das explorações intensivas as maiores pressões 

são exercidas na sola e não na parede (Figura 6). 

Nos membros posteriores, a úngula 

lateral suporta ligeiramente mais peso 

devido ao facto de também ter um 

tamanho ligeiramente superior, como 

referido anteriormente (Blowey, 2008). O 

estudo realizado por Van der Tol et al 

(2002) evidencia este fato. Aliás, 

segundo os autores, a úngula lateral dos 

membros posteriores está sujeita a uma 

pressão muito maior quando comparada 

com a úngula medial, mesmo quando o 

animal está em estação (Figura 6). Os 

mesmos autores referem ainda que nos 

membros anteriores, as pressões 

máximas foram normalmente 

encontradas na úngula medial, e nos 

membros posteriores, as maiores pressões estavam localizadas na úngula lateral. 

 

4. Lesões da extremidade podal 

 

4.1. Fisiopatologia geral 

 

As claudicações são um problema de origem multifatorial sendo causadas entre outros, por 

fatores mecânicos, tais como úngulas deformadas, má conformação dos membros, 

superfícies duras ou úngulas demasiado moles; ou fatores sistémicos como a acidose 

ruminal causada por uma alimentação inadequada (Lischer & Ossent, 2002). A diminuição 

do pH ruminal leva à morte das bactérias Gram negativas e à absorção das suas 

endotoxinas (LPS da parede bacteriana). A ruminite conduz à produção de mediadores da 

resposta inflamatória com ação vasoativa, como a histamina (Stilwell, 2013).  

A patogénese das lesões da úngula tem sido desde há muito considerada como estando 

associada com a laminite, e sendo devida a uma perturbação na microcirculação do córion 

com alterações degenerativas (e inflamatórias) subsequentes na junção derme-epiderme 

(Lischer & Ossent, 2002). Note-se que o termo laminite aqui utilizado, se refere à inflamação 

Figura 6 - Exemplo de uma medição da distribuição 
da pressão no membro posterior esquerdo. A 
pressão máxima é de 75 N / cm

2
. Os códigos de cor 

são, aproximadamente: azul = 1 a 15, azul claro = 15 
a 30, verde = 30 a 45, amarelo = 45 a 60 e vermelho 
= 60 a 75 N / cm

2
 (adaptado de Van der Tol et al, 

2002). 
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generalizada do córion e não apenas das lâminas, sendo os termos coriite ou coriosite 

considerados por alguns autores como mais apropriados (Blowey, 2008). Apesar disso, irá 

usar-se o termo laminite por ser usual. Mulling & Greenough (2006) afirmaram que a laminite 

enfraquece a integridade dos tecidos da úngula, predispondo ao aparecimento de lesões 

como a doença da linha branca e úlcera de sola. 

É conveniente dividir a patogénese das lesões da úngula em três fases distintas. Assim, a 

primeira fase tem origem numa diminuição do fornecimento de sangue ao córion, devido à 

ação de substâncias vasoativas como a histamina ou endotoxinas na corrente sanguínea. A 

dilatação dos vasos sanguíneos do córion é por vezes tão extensa que causa uma 

estagnação do sangue. Isto conduz ao aparecimento de hipoxia nos tecidos circundantes, 

não havendo fornecimento de nutrientes para a formação da úngula e os produtos do 

metabolismo ficam acumulados nestes tecidos devido a falta de circulação sanguínea. Os 

danos no sistema vascular podem conduzir a edema ou em casos mais graves a 

hemorragias. Podem surgir de seguida, necrose e trombos com isquémia. Este processo 

pode ser extremamente doloroso (Lischer & Ossent, 2002; Blowey, 2008). 

A camada de células basais na junção derme-epiderme degenera em primeiro lugar. Esta 

deterioração leva a uma falha do aparelho suspensor da 3ª falange (laxidão que também 

pode ocorrer devido à circulação de hormonas como a relaxina). Há uma maior compressão 

do córion por parte da 3ª falange, o que agrava a situação já existente, causando ainda uma 

maior destruição dos capilares, conduzindo a uma cascata de eventos: hemorragia, 

trombose, reação inflamatória celular e por fim, a necrose isquémica. Estas lesões 

provocam muita dor ao animal, que para a aliviar, adota posições de estação e andamento 

alteradas, ou seja, apresenta claudicação. Contundo é importante referir que nesta fase (a 

segunda fase deste processo), a lesão ainda não é visível na úngula, apesar de já poderem 

ter passado algumas semanas desde o início da laminite (Lischer & Ossent, 2002). 

Na terceira fase, cerca de 8 semanas após o início do processo, as lesões tornam-se 

visíveis na úngula. A lesão apenas se torna visível nesta altura, porque a sola tem uma 

espessura de 10 a 15 mm, e a taxa de crescimento da úngula é de 5 mm por mês (Blowey, 

2008). A acumulação de exsudado entre as lâminas e a separação na junção derme-

epiderme provocam perturbações na linha branca, fazendo com que esta se torne mais 

ampla, aumentando assim a potencial porta de entrada para infeções. Além disso, as 

massas de tecido necrosado e a acumulação de sangue na superfície da derme retardam e 

prejudicam a formação de úngula. Uma vez que o crescimento continua, os detritos são 

incorporados na nova úngula que cresce gradualmente para fora, no sentido da superfície, 

aparecendo como manchas vermelhas. Uma úlcera irá desenvolver-se quando a produção 

de úngula é totalmente bloqueada sendo que a sua localização vai depender da zona onde 

a necrose está localizada. Os locais típicos de ulceração são aqueles onde há maior 
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compressão de tecidos e onde estes estão mais danificados (Lischer & Ossent, 2002), ou 

seja, sob a tuberosidade flexora da 3ª falange. 

A manutenção de um adequado fluxo sanguíneo no interior da úngula é, portanto, muito 

importante para uma correta formação desta. Como tal, existem três mecanismos que 

permitem uma boa circulação (Blowey, 2008):  

1) almofadas digitais que ajudam a bombear o sangue do interior da úngula para a 

circulação sistémica;  

2) capilares sanguíneos do interior do casco expandem e contraem, conforme a ação 

dos músculos. É neste mecanismo que as toxinas e outras alterações relacionadas com 

laminite/inflamação da úngula têm mais influência, pois podem reduzir esta atividade 

muscular;  

3) shunts arteriovenosos, que, quando as extremidades podais estão a suportar o 

peso do animal, permitem que o sangue circule a partir da parte superior do pé ao invés de 

circular pelos capilares sanguíneos do córion. 

Uma vez conhecidos os mecanismos que podem levar ao aparecimento de determinadas 

afeções podais, é feita, em seguida, uma breve descrição das afeções podais mais comuns 

e consideradas no estudo realizado. Primeiramente serão apresentadas as lesões das 

extremidades podais com localização na úngula (hemorragia da sola, sola fina, úlcera da 

sola, úlcera da pinça, lesões na linha branca, fissuras verticais, fissuras horizontais, úngula 

em saca-rolhas e erosão do talão), seguidas das lesões com localização na pele (dermatite 

digital, dermatite interdigital, panarício e tiloma).  

 

4.2. Hemorragia da sola 

 

O surgimento de hemorragia da sola resulta de uma lesão do córion decorrente de um 

trauma externo ou de um relaxamento no aparelho suspensor da 3ª falange. Em ambos os 

casos há compressão do córion pela falange distal, daí resultando lesão dos vasos 

sanguíneos e hemorragia. Esta, obviamente só se torna visível à superfície da sola, cerca 

de dois a três meses após o acontecimento que deu origem à lesão, uma vez que a sola tem 

cerca de 10 a 15 mm de espessura e a taxa de crescimento é de 5 mm por mês. Por esta 

razão a claudicação é um sinal tardio desta lesão. As hemorragias da sola muitas vezes 

precedem a formação de lesões na linha branca e de úlceras da sola. Contudo, muitas das 

hemorragias da sola não se traduzem em claudicação, desaparecendo com o crescimento 

da sola (Blowey, 2008). A claudicação, a surgir, deve-se ao fato de a sola no local da 

hemorragia se apresentar mais fina e, por isso, haver compressão do córion devido à 

pressão do peso do animal. Se houver penetração de bactérias há também um aumento da 

pressão devido à produção de pus. (Blowey, 2008). 
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O corte terapêutico permite a limpeza da sola e remoção das hemorragias e em caso de 

infeção aplicar um spray de antibiótico. 

 

4.3. Sola fina 

 

Uma sola é considerada fina quando cede sob a pressão dos dedos, causando dor ao 

animal (Blowey, 2008). A sola fina surge quando a taxa de desgaste é superior à taxa de 

crescimento da úngula, sendo que a humidade elevada é um fator predisponente para este 

aumento de desgaste, ao tornar a sola mais mole (Van Amstel et al, 2004). O excesso de 

corte das úngulas é também um fator determinante para a ocorrência desta lesão, 

especialmente nos dias de hoje, em que cada vez mais se usam materiais mais potentes na 

aparagem funcional (Blowey, 2008). Um outro trabalho concluiu que quando as solas de 

ambas as úngulas do membro posterior são aparadas ao mesmo nível, a espessura da sola 

da úngula lateral é significativamente menor do que a da úngula medial (Paulus & Nuss, 

2002 in Van Amstel et al, 2004). A úngula lateral dos membros posteriores é a mais 

frequentemente afetada. Há uma associação entre o comprimento da parede dorsal e a 

espessura da sola. Toussaint Raven (1989) descobriu que um comprimento da parede 

dorsal de 7,5 cm estava associado a uma espessura da sola que variava entre 5 a 7 mm 

(Van Amstel et al, 2004).  

O tratamento deste problema baseia-se no descanso dos animais afetados, que devem ser 

retirados de parques com cubículos e colocados em parques com cama livre de palha. 

Devido a taxa de crescimento das úngulas (5 mm por mês), este período não deve ser 

inferior a um mês (Blowey, 2008). 

 

4.4. Úlcera da sola 

 

A úlcera da sola é causada por uma interrupção na formação da úngula, devido a uma 

constante lesão do córion (Archer et al, 2010). O local típico de úlcera da sola é 

imediatamente por baixo da tuberosidade flexora da 3ª falange (Blowey, 2008). Na zona 

afetada ocorre hemorragia e necrose e a lesão vai progredindo até atingir a superfície da 

sola expondo o córion (Stilwell, 2013). Esta lesão aparece geralmente nas extremidades 

podais dos membros posteriores e nas úngulas laterais, daí os animais afetados se 

encontrarem muitas vezes com os membros em abdução (Serrão, 2007). Os principais 

fatores predisponentes para a ocorrência de uma úlcera da sola são a laminite subclínica, o 

deficiente corte funcional e a influência de hormonas, nomeadamente a relaxina. Estes 

fatores conduzem a um relaxamento do aparelho suspensor da 3ª falange, que passa a 

embater repetidamente no córion da sola (Stilwell, 2013). Também o sobrecrescimento da 

úngula, em especial da pinça, causa um aumento da rotação da falange distal, o que 
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provoca lesões no córion que por si só, ou em associação com a erosão do talão, podem 

predispor ao aparecimento de úlcera da sola (Shearer & Van Amstel, 2000; Blowey, 2008). 

Fatores que aumentam a força do impacto, como o piso de cimento, ou que afetam os 

elementos amortecedores, agravam e aceleram a evolução. Os elementos de proteção são 

a almofada plantar (afetada na sua composição pela dieta) e a resistência do estojo córneo, 

que pode ser diminuída pela humidade e acidez do estrume, pelo desgaste excessivo em 

cimentos abrasivos ou pela aparagem excessiva das úngulas (Stilwell, 2013). A almofada 

digital tem uma enorme importância na prevenção da úlcera da sola. Uma comparação entre 

as almofadas digitais de úngulas sãs e de úngulas com úlcera da sola, revelou que as 

falanges distais das úngulas ulceradas tinham afundado quando comparadas com as 

úngulas sãs e que as almofadas digitais das úngulas ulceradas continham significativamente 

menos tecido adiposo, tendo a gordura sido substituída por tecido conjuntivo (Lischer & 

Ossent, 2000 in Lischer & Ossent, 2002). No ponto de agressão há uma tentativa de 

cicatrização com acumulação de tecido de granulação que pode prolapsar agravando a dor 

ao embater no solo. Esta lesão é também uma potencial porta de entrada para bactérias que 

podem conduzir a osteomielite, artrite interfalangica séptica e abcesso podal (Stilwell, 2013). 

O tratamento passa por uma aparagem terapêutica da úngula afetada, em que deve ser 

removido todo o tecido córneo ao redor da úlcera, a fim de eliminar bolsas de tecido córneo 

necrosado, de modo a permitir a formação de nova úngula e evitar infeções. O tecido de 

granulação proeminente deve apenas ser excisado em caso de contacto permanente com o 

solo, pois tal fato causaria uma dor constante ao animal. A úngula saudável deve suportar a 

maior parte do peso, devendo-se sempre que necessário aplicar um taco de madeira 

(Andrews et al, 2008). A ferida é limpa e pode-se colocar um spray de antibiótico (Serrão, 

2007). A administração de um anti-inflamatório não esteroide (AINE), após a desbridagem 

de úlceras da sola, pode levar a uma recuperação do apetite e produção mais rápida 

(Stilwell, 2013).  

Como medidas de prevenção, deve-se tomar cuidado com a nutrição das vacas, a fim de 

evitar a ocorrência de laminites; garantir a higiene dos parques; reduzir a aspereza do 

cimento; permitir o acesso de vacas recém-paridas a parques de palha e assegurar o 

conforto nos cubículos (Stilwell, 2013). A aparagem funcional periódica é também uma 

importante medida de prevenção da ocorrência de úlceras da sola, pois mantém as 

superfícies de suporte de peso adequadas em todas as úngulas (Shearer & Van Amstel, 

2000). 
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4.5. Úlcera da pinça 

 

A úlcera da pinça é uma lesão muito dolorosa que leva a uma rápida perda de peso e 

quebra na produção leiteira. A lesão localiza-se na extremidade anterior da úngula e por isso 

os animais afetados tendem a apoiar-se nos talões (Stilwell, 2013). Pensa-se que a origem 

desta afeção podal esteja relacionada com o fato de numa úngula afetada, a extremidade 

anterior da 3ª falange descer antes da extremidade posterior (tuberosidade flexora), 

lesionado o córion, à semelhança do que acontece na úlcera da sola (Andrews et al, 2008). 

Há alguns estudos que sugerem uma relação com a laminite subclínica, devido ao fato de 

esta poder causar lesão nas artérias da região da pinça. Existe também uma outra vertente 

de estudos que indica como possível fator o adelgaçamento excessivo da sola na zona da 

pinça, devido a um corte excessivo na zona anterior da sola associado a pisos demasiado 

abrasivos ou inclinados (Stilwell, 2013).  

O tratamento passa por desbridar a zona da lesão. No caso de a lesão ser de grandes 

dimensões, em que é necessário retirar uma parte considerável da sola, deve ser aplicada 

uma pomada gorda com antibiótico e a úngula deve ser protegida com um penso 

impermeável. Na úngula contralateral deve-se aplicar um taco. A lesão deve ser reavaliada 

a cada três dias. Deverá ser administrado um antibiótico (penicilina) em infeções extensas 

com exposição da 3ª falange. Lesões de pequenas dimensões não devem ser cobertas já 

que cicatrizam melhor se expostas ao ar. Pode ser necessária a amputação da extremidade 

da úngula em casos de osteomielite ou necrose extensa (Stilwell, 2013). 

Como medidas de prevenção, devem ser adotadas as mesmas referidas para as úlceras da 

sola, com a particularidade de se dever evitar pisos muito inclinados (Stilwell, 2013). 

 

4.6. Lesões na linha branca 

 

A etiologia da doença da linha branca está mal compreendida, mas pensa-se que deverá ser 

causada por uma falha na junção da parede com a sola (Archer et al, 2010). A linha branca, 

por si só, é já uma zona de menor resistência, que pode ser exacerbada em condições de 

permanente humidade ou de laminite (Stilwell, 2013). O enfraquecimento da linha branca, 

pode resultar em várias anormalidades, sendo as mais comuns a abcedação assética, a 

separação da linha branca, e a penetração de corpos estranhos na linha branca com 

formação de abcesso, com risco de infeção ao longo do córion laminar em direção à banda 

coronária (Andrews et al, 2008). O local mais comum de penetração de corpos estranhos 

localiza-se na zona abaxial, onde a parede (rígida) se junta com talão (mais flexível), devido 

ao fato de ser a zona da linha branca onde esta é mais ampla e por ser o ponto onde é 

exercido um maior impacto durante a locomoção (Blowey, 2008). Pode predispor ao 
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aparecimento de lesões na linha branca o fato de as vacas caminharem em solo áspero ou 

pedregoso ou de fazerem movimentos de rotação repentinos (Andrews et al, 2008). 

O tratamento das lesões da linha branca assenta na desbridação da zona afetada, com 

rebaixamento da parede abaxial adjacente à lesão, a fim de se evitar a formação de fendas 

onde se instalem corpos estranhos. Qualquer trajeto fistuloso deve ser aberto, mesmo que 

isto signifique a remoção de uma parte substancial da parede (Stilwell, 2013). Deve ser 

aplicado um antibiótico tópico no córion exposto (Andrews et al, 2008) e é aconselhável a 

aplicação de um taco na úngula saudável (Stilwell, 2013). 

A prevenção pode ser conseguida através da redução do tempo que as vacas permanecem 

em pé e evitando movimentos de rotação exagerados e bruscos. Para isto é importante 

manter um fluxo de animais não muito grande, a fim de minimizar o tempo que estes 

passam nos parques de espera das salas de ordenha e, ao mesmo tempo, é importante não 

stressar as vacas para entrar na sala de ordenha, para evitar que estas façam movimentos 

de rotação bruscos (Andrews et al, 2008). O corte funcional regular permite a deteção 

precoce de corpos estranhos e infeções e permite a correção das superfícies de apoio 

(Stilwell, 2013). 

 

4.7. Fissuras verticais 

 

As fissuras verticais ou longitudinais são resultantes de uma pequena lesão numa 

determinada área do períoplo e da banda coronária subjacente. Nesse ponto a formação de 

tecido córneo é interrompida, enquanto que o tecido córneo adjacente continua a crescer, o 

que ocasiona a formação de uma fenda - a fissura vertical (Andrews et al, 2008). A extensão 

e a localização das fissuras variam desde pequenas brechas junto à coroa, até fissuras que 

atingem a pinça (Stilwell, 2013). As fissuras verticais são geralmente observadas em vacas 

mais velhas, estabuladas em pisos de areia e em condições climatéricas secas e quentes, 

podendo, também, ser consequência de traumatismos ou de uma dermatite digital que 

envolveu a banda coronária (Blowey, 2008). Se a lesão não atingir o córion, o animal não vai 

claudicar. Contudo, existe um espaço muito pequeno entre a parede da úngula e a 3ª 

falange e, no caso de ocorrer uma infeção, uma pequena quantidade de pus é suficiente 

para o animal apresentar uma claudicação grave (Blowey, 2008).  

No tratamento das fissuras verticais deve-se rebater a parede, cortar as úngulas demasiado 

compridas e fazer a remoção dos tecidos prolapsados, sob anestesia regional. Deve-se 

também aplicar spray de oxitetraciclina (Stilwell, 2013). No caso de ser uma fissura de 

grandes dimensões e de provocar uma claudicação grave, deve-se retirar o máximo de peso 

possível suportado pela úngula afetada, através da colocação de um taco na úngula sã 

(Blowey, 2008).  
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A prevenção passa por evitar condições ambientais que conduzam à desidratação das 

úngulas e ao traumatismo destas. A suplementação alimentar com biotina e zinco parece 

favorecer a saúde do tecido córneo (Stilwell, 2013). 

 

4.8. Fissuras horizontais 

 

As fissuras horizontais ou transversais estão relacionadas com períodos de stress 

metabólico, toxémia ou doença febril (Stilwell, 2013), que apresentam como consequência a 

interrupção total da produção de tecido córneo (Andrews et al, 2008). Como as fissuras 

horizontais derivam de causas sistémicas, podem estar afetadas todas as úngulas do animal 

(Stilwell, 2013). Inicialmente, pode não ocorrer qualquer gravidade desta alteração, mas à 

medida que a fissura horizontal se desloca em direção à pinça, com o retorno do 

crescimento da úngula, perde o seu suporte e fixação ao talão e há uma maior probabilidade 

de movimento entre a parede recém-formada e a antiga (Blowey, 2008). Tanto o movimento 

como a infeção que pode decorrer da penetração de corpos estranhos na fissura causam 

dor e claudicação (Blowey, 2008). A altura em que ocorreu a condição que deu origem às 

fissuras horizontais pode ser calculada, medindo a distância entre a banda coronária e a 

fissura e dividindo esse resultado pela velocidade de crescimento da úngula, ou seja, 5 mm 

por mês (Andrews et al, 2008). 

As fissuras simples não requerem tratamento. As fissuras complicadas devem ser raspadas 

e desbridadas libertando o material infetado e necrosado e evitando a incorporação de 

corpos estranhos. Deve-se aplicar spray de oxitetraciclina. No caso de ocorrer o prolapso do 

córion através da fissura, poderá ser necessário proceder à remoção cirúrgica sob anestesia 

regional. No caso de remoção de grandes quantidades de tecido córneo, pode-se preencher 

o espaço com a resina que se utiliza na aplicação dos tacos de madeira (Stilwell, 2013). 

 

4.9. Úngula em saca-rolhas 

 

Uma úngula em saca-rolhas está enrolada ao longo do seu comprimento, com uma 

configuração que desloca a parede abaxial, ventro-lateralmente, até 360°. Uma ou ambas as 

úngulas laterais dos membros posteriores podem estar afetadas (Greenough, 2012). 

Normalmente esta condição só se torna evidente em animais com mais de três anos 

(Stilwell, 2013). Na origem desta condição está a rotação da 3ª falange e restantes 

estruturas no interior do estojo córneo. Isto pode surgir por alterações na relação entre a 

falange medial e a falange distal e na articulação entre estas. Há ainda a sugestão de uma 

predisposição genética hereditária (Stilwell, 2013).  
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 A correção completa e permanente é praticamente impossível. Os animais afetados devem 

ser alvo de corte terapêutico regular de forma a ir repondo e corrigindo as superfícies de 

apoio e assim evitar a deformação exagerada das úngulas (Stilwell, 2013).  

A prevenção faz-se pela aparagem funcional regular e pela eliminação da reprodução dos 

animais com deformações graves (Stilwell, 2013). 

 

4.10. Erosão do talão 

 

A erosão do talão é a destruição irregular do talão sob a forma de sulcos ou depressões 

formando um “V” de cor preta muito característico da lesão (Serrão, 2007). É uma afeção 

provocada por uma frequente exposição das úngulas a um ambiente húmido e com pH 

ácido (estrume), típico de estábulos com sistema de limpeza deficiente ou parques mal 

drenados, sendo também sugerida a ação de bactérias anaeróbicas como o Dichelobacter 

nodosus (Stilwell, 2013). O estado dos talões é muito importante para o suporte do peso dos 

animais. Além da deformação verificada externamente, é internamente que se verificam as 

alterações mais importantes, uma vez que a erosão leva a uma maior rotação da 3ª falange, 

que por sua vez lesiona o córion, causando uma úlcera da sola (Andrews et al, 2008), 

processo já descrito anteriormente.  

A aparagem terapêutica da úngula, retirando o material necrótico e desbridando as fendas, é 

normalmente suficiente (Stilwell, 2013). Contudo, deve-se evitar aparar em demasia, uma 

vez que podemos estar a aumentar a inclinação caudal da úngula, aumentado ainda mais o 

risco de aparecimento de úlcera da sola (Andrews et al, 2008). Deve-se aplicar também 

spray de antibiótico ou desinfetante (Stilwell, 2013). 

A higiene é a melhor medida de prevenção, mantendo-se as patas em ambiente limpo e 

seco, devendo-se efetuar também pedilúvios regulares (Andrews et al, 2008). 

 

4.11. Dermatite digital 

 

A dermatite digital está mundialmente disseminada e é responsável por cerca de 20% das 

claudicações (Hedges et al, 2000 in Andrews et al, 2008; Blowey, 2008). É uma inflamação 

superficial da epiderme localizada geralmente na pele plantar da quartela entre os talões e 

em contacto direto com a coroa. A lesão pode, também, estar localizada na pele plantar 

dorsal (Serrão, 2007). As dermatites digitais podem apresentar-se de duas formas distintas: 

sob a forma de erosões e ulcerações da pele (dermatite erosiva) normalmente bem 

circunscritas; ou como lesões proliferativas (dermatite proliferativa), que corriqueiramente 

diz-se que se assemelha à superfície de um morango (Mortellaro, 1994 in Beusker, 2007). 

Apesar de ser uma lesão que afeta apenas as camadas superficiais da pele, é uma lesão 

muito dolorosa ao toque (Blowey, 2008). Os agentes etiológicos primários ainda não estão 
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bem definidos (Stilwell, 2013), mas várias espécies de Treponema têm sido associadas a 

lesões de dermatite digital (Carter et al, 2009 in Archer et al, 2010). Estas espiroquetas têm 

uma predileção por células queratinizadas e produzem uma toxina queratolítica (Andrews et 

al, 2008). Pensa-se que também bactérias anaeróbicas, como o Dichelobacter nodosus, 

possam estar envolvidas nesta patologia (Andrews et al, 2008; Stilwell, 2013). A dermatite 

digital deve ser gerida como qualquer doença infeciosa, com especial atenção para as 

fontes de infeção, vias de disseminação, fatores de risco e de animais suscetíveis (Archer et 

al, 2010). A higiene dos parques é o principal fator que influencia a ocorrência da doença, 

sendo que a humidade também é um fator que pode predispor ao aparecimento de 

dermatite digital (Andrews et al, 2008). A semelhança do que sucede com as outras 

patologias podais há uma maior incidência da lesão no início da lactação (Laven, 1999 in 

Andrews et al, 2008), o que sugere que os agentes etiológicos proliferam quando há uma 

imunossupressão, como acontece no período do periparto (Andrews et al, 2008). 

A maior parte das lesões de dermatite digital regride após a limpeza e remoção do tecido 

necrosado ou crostas e após a aplicação tópica de antibióticos, embora possa haver a 

necessidade de repetidos tratamentos (Andrews et al, 2008). Em casos individuais, pode ser 

usado um spray de oxitetraciclina ou nebulizadores com uma solução de lincomicina (0,6 

gr/L), lincomicina associada com espectinomicina (0,5 gr/L) ou tilosina (0,5 gr/L) (Stilwell, 

2013). A frequência de aplicação varia em função da gravidade da lesão, mas de 

preferência a lesão deve ser limpa e tratada pelo menos por dois dias consecutivos 

(Andrews et al, 2008). Nas lesões mais graves pode ser aplicada oxitetraciclina em pó (2 gr), 

um magdalião efervescente (para aplicação intra-uterina) ou uma gaze embebida em ácido 

muriático (35%), sendo depois as lesões cobertas por um penso impermeável durante 

poucas horas (Stilwell, 2013). Quando vários animais da exploração estão afetados, todo o 

efetivo deverá passar dois dias seguidos por pedilúvios com oxitetraciclina (4 gr/L), tilosina 

(0,06 gr/L) ou lincomicina – espectinomicina (0,03 gr/L), depois das extremidades podais 

serem bem lavadas, sendo desejável que o tratamento seja repetido 3 semanas depois 

(Stilwell, 2013). 

A prevenção mais importante para o controlo da dermatite digital é a manutenção da higiene 

dos parques. Deve-se, em conjunto, realizar pedilúvios periodicamente, usando formalina, 

sulfato de cobre, antibióticos ou ácidos orgânicos nas concentrações adequadas. Se 

incorretamente realizado, o pedilúvio pode agravar a dermatite digital. É aconselhado uma 

pré-lavagem das extremidades podais antes de as vacas caminharem através do pedilúvio 

(Archer et al, 2010). No caso da introdução de novos animais nas explorações, deve-se 

também aplicar regras de biossegurança como a quarentena e pedilúvios, principalmente 

em explorações indemes. 
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4.12. Dermatite interdigital 

 

Dermatite interdigital é uma inflamação aguda ou crónica da pele interdigital, estendendo-se 

até à derme. Isso resulta inicialmente em hiperémia e erosão superficial, que muitas vezes 

conduz a uma liquefação das células da epiderme (Shearer & Van Amstel, 2000). Na fase 

inicial da doença a claudicação é ligeira. Em muitos casos, a lesão estende-se até aos 

talões, provocando erosão do talão, que leva ao aumento da dor e faz com que a 

claudicação se torne mais grave (Serrão, 2007). A dermatite interdigital está mundialmente 

disseminada, apresentando como fatores de risco todas as condições que criam um 

ambiente húmido para as extremidades podais e a exposição à sujidade dos parques 

(Shearer & Van Amstel, 2000). Alguns autores consideram que o Dichelobacter nodosus 

(agente queratolítico) é o principal responsável pela afeção, podendo o Fusobacterium 

necrophorum também estar envolvido (Frankena et al, 1993 e Greenough, 1996 in Beusker, 

2007). 

Como tratamento é sugerido o corte terapêutico das úngulas, que vai permitir um melhor 

arejamento do espaço interdigital e aplicação de spray de oxitetraciclina (Serrão, 2007).  

A medida de prevenção mais importante para o controlo da dermatite interdigital é, à 

semelhança do que acontece para a dermatite digital, a manutenção da higiene dos 

parques. A realização de pedilúvios previne o controlo e a disseminação da doença (Shearer 

& Van Amstel, 2000). Segundo os mesmos autores, o uso de formalina nos pedilúvios, numa 

concentração de 3% a 5%, é a melhor forma de prevenção da dermatite interdigital, sendo 

ainda referido que as extremidades podais das vacas devem sempre ser lavadas antes das 

vacas passarem pelo pedilúvio com a substância. A formalina é um produto irritante para a 

pele e não deve ser utilizada em concentrações superiores a 5% ou por mais de três dias 

consecutivos. 

 

4.13. Panarício 

 

Infeção, com inflamação e necrose da pele e tecido subcutâneo do espaço interdigital, 

provocada por Fusobacterium necrophorum e Prevotella melaninogenica (Andrews et al, 

2008; Stilwell, 2013). É comum a tumefação acima da banda coronária de ambas as 

úngulas, com frequente afastamento dos dígitos (Andrews et al, 2008). A ocorrência desta 

patologia podal está associada ao fato do espaço interdigital ser o local da extremidade 

podal que mais facilmente sofre traumatismos e por oferecer as melhores condições de 

anaerobiose (Stilwell, 2013). Andrews et al (2008) consideram ser possível que a dermatite 

digital ou interdigital seja a causa inicial da lesão. 

A incidência parece ser maior durante os meses de Inverno e em bovinos estabulados 

(Shearer & Van Amstel, 2000). O Fusobacterium necrophorum está presente no trato 
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gastrointestinal dos bovinos, o que sugere que em locais onde há uma maior acumulação de 

estrume e em que as vacas permanecem de pé demasiado tempo, sejam um risco para a 

ocorrência da afeção (Andrews et al, 2008).  

Nos casos em que ocorre uma infeção hiperaguda, denominada na bibliografia como 

“Superfoul” ou “Super Foot Rot”, as lesões desenvolvem-se muito mais rapidamente, sendo 

que o tratamento nestes casos é muito mais complicado (Shearer & Van Amstel, 2000). A 

necrose da pele interdigital pode ser vista em 12 horas e, às 24 horas já existem profundas 

fissuras necróticas da derme. O tratamento precoce e agressivo é, portanto, essencial 

(Blowey, 2008). 

O panarício é a única doença das extremidades podais que exige o tratamento com 

antibiótico sistémico, estando aconselhado o uso de beta-lactâmicos como a penicilina, 

amoxicilina ou cefalosporinas, duas vezes ao dia, sendo que também são bastante eficazes 

as sulfamidas, oxitetraciclina e macrólidos. Para aliviar a dor e baixar a febre, podem ser 

administrados um analgésico e um antipirético, contribuindo, assim, para o bem-estar animal 

e para uma recuperação mais rápida. Deve ainda lavar-se e desinfetar-se o espaço 

interdigital e procurar se existe algum corpo estranho presente. Nunca devem ser aplicados 

pensos ou ligaduras (Stilwell, 2013).  

A prevenção passa pela remoção de corpos estranhos dos caminhos por onde os animais 

se deslocam, para evitar lesões na pele do espaço interdigital. A manutenção da higiene dos 

parques tem, também aqui, um papel fundamental, na medida que evita a disseminação dos 

agentes causadores da afeção (Shearer & Van Amstel, 2000). A realização de pedilúvios 

regulares, com desinfetantes adequados é também eficaz na prevenção de novos casos 

(Archer et al, 2010). Em explorações onde esta lesão é muito frequente, pode ser utilizada 

uma vacina contra o Fusobacterium necrophorum (Stilwell, 2013). 

 

4.14. Tiloma 

 

Trata-se de um crescimento exagerado da pele (Andrews et al, 2008) e do tecido 

subcutâneo (Stilwell, 2013) localizado no espaço interdigital. Existe uma pequena dobra de 

pele adjacente à parede axial de cada úngula no espaço interdigital e, portanto, a hiperplasia 

pode desenvolver-se a partir de ambos os lados (Blowey, 2008). A principal causa é a 

irritação crónica da pele do espaço interdigital, que pode ser causada, entre outros, por uma 

dermatite interdigital ou por um panarício (Serrão, 2007). Por seu lado, o tiloma pode 

predispor o espaço interdigital à ocorrência de panarício, por facilitar o aparecimento de 

feridas (Stilwell, 2013). A incidência da doença pode ser maior em vacas que caminham em 

pisos de superfícies ásperas ou em vacas com abertura excessiva das úngulas. A 

claudicação surge quando a lesão atinge um tamanho em que fica comprimida pelas 

úngulas durante a locomoção (Andrews et al, 2008).  
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O corte terapêutico das úngulas, de modo a providenciar uma correta abertura do espaço 

interdigital, é o único tratamento necessário para os tilomas de pequenas dimensões, uma 

vez que é feita a descompressão da hiperplasia, que pode regredir espontaneamente 

(Blowey, 2008). A remoção de tilomas de dimensões médias pode ser feita através de 

cauterização térmica (ferro em brasa, ferro de descorna ou criocirurgia) ou química (penso 

com pasta de descorna, ácido metacresol-sulfónico ou formaldeído). No caso de tilomas de 

grandes dimensões, causadores de claudicação grave e dor, é aconselhada a remoção 

cirúrgica (incisão no espaço interdigital em “V” profundo, retirando também a gordura 

subjacente mas preservando os ligamentos cruzados interdigitais). Após cirurgia deve ser 

aplicado um penso compressivo pouco espesso e as pinças devem estar atadas com arame 

forte de forma a comprimir o espaço interdigital (menos hemorragia e menos tecido de 

granulação). Qualquer um destes métodos deve ser feito sob anestesia (lidocaína a 2%) 

endovenosa debaixo de garrote, seguido da administração de um anti-inflamatório não 

esteróide (Stilwell, 2013). 

A realização regular de pedilúvios com formalina é a principal medida de controlo desta 

lesão (Blowey, 2008). O corte funcional das úngulas e naturalmente a higiene dos parques 

dos animais são igualmente medidas importantes na prevenção da ocorrência de tilomas 

(Stilwell, 2013). 

 

4.15. Localização das lesões 

 

Na descrição das patologias podais mais comuns foi possível verificar por diversas vezes 

que as lesões eram mais frequentemente encontradas nas úngulas laterais dos membros 

posteriores. A localização das lesões, mesmo com o passar dos anos, tem vindo a 

apresentar sempre o mesmo padrão. O estudo de Russell et al (1982) mostra que 88,3% 

das lesões que levavam a claudicações em bovinos, ocorreram nas extremidades distais 

dos membros e que 11,7% afetaram a parte superior dos membros ou o tronco. Das afeções 

que afetaram as extremidades distais dos membros, 84% localizavam-se nos membros 

posteriores e 16% nos membros anteriores. Nos membros posteriores, nas lesões que 

atingiam as úngulas, verificou-se que a úngula lateral era a mais afetada (85%). Serrão 

(1996) indicou que das claudicações que se deviam a afeções nas extremidades distais dos 

membros, 90% localizavam-se nos membros posteriores. Nestes, a úngula mais afetada era 

a lateral (83,9%). 
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5. Fatores de risco para a ocorrência de claudicações 

 

5.1. Nutrição 

 

A nutrição, como fator de risco para a ocorrência de claudicações, está particularmente 

relacionada com a acidose ruminal. A acidose ruminal está geralmente associada à ingestão 

de uma dieta rica em hidratos de carbono altamente fermentescíveis e pobre em fibra, da 

qual resulta uma produção e acumulação excessivas de ácido láctico no rúmen. Na sua 

forma mais aguda, a acidose ruminal é caracterizada por toxemia grave, ataxia, 

descoordenação, desidratação, estase ruminal, fraqueza e decúbito, sendo a taxa de 

mortalidade elevada. Em casos de acidose aguda o rúmen apresenta valores de pH <5,0 

(Nocek, 1997). A forma subclínica de acidose ruminal (conhecida pela sigla derivada do 

inglês “SARA” – Sub-Acute Ruminal Acidosis) é muito mais comum do que a forma aguda 

da doença. Os sinais clínicos são muito subtis, sendo vulgar verificar-se nos animais 

afetados uma baixa condição corporal (apesar de ingestão de energia suficiente) e diarreia 

leve a moderada. Os valores de pH ruminal variam entre 5,0 e 5,5 (Nocek, 1997). Uma das 

sequelas da acidose ruminal é a laminite crónica, que leva a claudicação, causando uma 

diminuição do crescimento ou um crescimento de úngula defeituoso, que pode originar o 

aparecimento de úlcera de sola, lesões na linha branca e úngulas deformadas (Garrett, 

1999). 

A SARA pode ser descrita como um desequilíbrio temporário entre a taxa de produção e a 

taxa de absorção de ácidos e a capacidade tampão, o que provoca uma acumulação de 

ácidos gordos voláteis no rúmen, uma diminuição do pH e alterações na população 

microbiana. Quando há um grande fornecimento de hidratos de carbono altamente 

fermentescíveis, o pH do rúmen diminui, resultando numa alteração da microflora do rúmen 

de bactérias gram-negativas para bactérias gram-positivas produtoras de ácido láctico. A 

morte e desintegração das bactérias gram-negativas levam à libertação de endotoxinas a 

partir das paredes celulares, que devido ao fato de a mucosa ruminal estar danificada e 

disfuncional, são absorvidas para a corrente sanguínea e estimulam a produção de 

histamina (uma substância vasoativa). As endotoxinas e a histamina alcançam rapidamente 

a microcirculação do córion, desencadeando nas extremidades podais os fenómenos já 

anteriormente explicados (Vermunt & Greenough, 1994; Nocek, 1997 in Shearer, 2005). 

Um estudo realizado por Livesey e Flemming (1984) concluiu que 64% das vacas com uma 

dieta pobre em fibra tinha desenvolvido úlcera da sola, enquanto que, apenas 8% dos 

animais que recebeu uma dieta rica em fibra desenvolveu esta lesão (Blowey, 2005). Blowey 

et al (2000) realizaram um estudo com 48 vacas multíparas, formando dois grupos que 

foram alimentados com a mesma quantidade de energia, mas um grupo tinha uma dieta rica 

em hidratos de carbono e o outro tinha uma dieta rica em fibra. Estes investigadores 
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concluíram que às 24 semanas pós-parto havia uma quantidade muito maior de 

hemorragias da sola no grupo alimentado com a dieta rica em hidratos de carbono (Blowey, 

2005). 

A principal medida para evitar a acidose ruminal passa por manter um nível mínimo de fibra 

nas dietas para estimular a mastigação e a ruminação, fornecendo grandes volumes de 

saliva, rica em bicarbonato, um importante tampão dos ácidos gerados no rúmen durante a 

fermentação (Garrett, 1999). A dieta deve ser formulada com uma relação 

concentrado:foragem não superior a 60:40 (Blowey, 2008). Há um grande risco de ocorrer 

acidose ruminal, e por conseguinte, laminite se na sala de ordenha forem fornecidos aos 

animais 12 kg ou mais de concentrado por dia, especialmente se este tiver um alto teor de 

amido (Blowey, 2008). O mesmo autor refere que a acidose ruminal geralmente ocorre 

quando a dieta de manutenção das vacas secas é substituída subitamente pela dieta de 

produção, sugerindo que o ideal seria as vacas serem alimentadas com pequenas 

quantidades da dieta de produção antes do parto, de forma a adaptar os micro-organismos 

do rúmen, e ir incrementando lentamente a ingestão de concentrado a seguir ao parto. 

Para além da composição da dieta, também a forma como esta é preparada e o 

comportamento dos animais durante a alimentação são considerados fatores de risco para a 

acidose ruminal e, por conseguinte, para a ocorrência de laminite (Bergsten, 2003). Deste 

modo, devem ser tomadas todas as medidas que promovam o restabelecimento da 

ruminação e reduzam o risco de acidose (Nordlund, 1995 in Bergsten, 2003). Cook (2005) 

sugere algumas medidas a adotar: evitar a sobrepopulação e permitir que todas as vacas 

tenham um espaço suficiente à manjedoura; alimentar as vacas pelo menos duas vezes por 

dia, evitando que a manjedoura fique demasiado tempo vazia; proporcionar um comprimento 

da fibra adequado na dieta (7 a 15% de fibras longas) e tentar evitar a escolha do alimento 

por parte dos animais (sorting), evitando dietas muito secas ou mal misturadas com a fibra 

longa.  

Sugere-se que dietas ricas em proteínas podem, eventualmente, causar um aumento da 

incidência de claudicações, talvez devido aos altos níveis de amónia produzidos no rúmen 

(Blowey, 2008). No entanto, Greenough et al (1990) não encontraram qualquer relação entre 

o nível de proteína alimentar e lesões associadas a laminite (Shearer, 2005). 

Bergsten (2003) relatou que dietas húmidas (silagem de erva, MS 19%) originaram um 

número significativamente maior de lesões na sola e claudicações antes e após o parto, 

quando comparadas com dietas secas (palha e concentrado, MS 86%).  

As dietas com alto teor de gordura devem ser evitadas. Níveis de gordura superiores a 5% 

do total de matéria seca podem deprimir a digestão da forragem devido ao fato de os micro-

organismos do rúmen e as partículas de fibra estarem revestidos com gordura. Isto poderia 

produzir uma acidose secundária (Blowey, 2008). 
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Em teoria os ruminantes têm sido considerados auto-suficientes em vitaminas do complexo 

B. Contudo, estudos têm mostrado que a suplementação de vacas de alta produção com 

biotina pode produzir um aumento da produção e diminuir a incidência de claudicações 

(Blowey, 2002 in Blowey, 2005). Blowey (2008) refere que este aumento da produção é de 

cerca de 1 a 2 litros por dia, o que cobre o valor investido na suplementação de biotina. Um 

estudo realizado por Hedges et al (2001) concluiu que a suplementação com 20mg de 

biotina por vaca, por dia, reduzia para metade a incidência de claudicações causadas por 

doença da linha branca. Foram necessários 130 dias de suplementação para que fossem 

registadas diferenças entre os dois grupos (Gráfico 3). Outros estudos têm demonstrado que 

a suplementação com biotina pode reduzir a incidência de úlcera de sola, melhorar a 

velocidade de cicatrização de lesões nas úngulas (Lischer et al, 1996 in Blowey, 2005) e 

reduzir a prevalência de fissuras verticais em vacas (Campbell et al, 1996 in Blowey, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As dietas devem também conter níveis adequados de oligoelementos, como zinco (Cook, 

2005). O zinco, em particular a metionina de zinco, é muitas vezes promovido como um 

suplemento alimentar com efeitos benéficos. Uma das razões para a produção de tecido 

córneo das úngulas ser de baixa qualidade, na altura do parto, deve-se a uma deficiência 

temporária em aminoácidos sulfurados, pelo que a suplementação com metionina de zinco 

pode ser benéfica, uma vez que a metionina é um aminoácido sulfurado e o zinco promove 

a cura de lesões (Blowey, 2008). 

 

 

Gráfico 3 - Efeito da suplementação de biotina na incidência de doença da linha branca 
(adaptado de Hedges et al, 2001 in Blowey, 2005). 
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5.2. Condição corporal 

 

A relação entre a condição corporal dos animais e a ocorrência de claudicações tem sido um 

tema bastante estudado recentemente. Até há pouco tempo, os estudos apontavam para 

que a perda de condição corporal fosse apenas uma das consequências das claudicações. 

Apesar de não se poder concluir que existe uma relação causa e efeito, hoje em dia, o 

problema é colocado de maneira diferente e questiona-se se não será a condição corporal 

um fator de risco para a ocorrência de claudicações (Bicalho et al, 2009).  

Vários estudos têm demonstrado que vacas com condição corporal mais baixa têm maior 

probabilidade de apresentar claudicação, quando comparadas com vacas de condição 

corporal mais elevada (Espejo et al, 2006; Hoedemaker et al, 2008). Na altura do parto há 

uma mobilização de gordura para a glândula mamária suportar a produção de leite, levando 

a que as vacas percam alguma condição corporal, especialmente as altas produtoras 

(Rastani et al, 2001 in Bicalho et al, 2009). Uma vez que as almofadas digitais são 

essencialmente constituídas por tecido adiposo, é biologicamente plausível supor que a 

mobilização de gordura se faça, também, a partir das almofadas digitais (Tarlton et al, 2002). 

Um estudo realizado por Bicalho et al (2009) concluiu que havia uma relação entre a 

condição corporal das vacas e a espessura da almofada digital. Assim, vacas com uma 

condição corporal mais baixa tinham uma menor espessura das almofadas digitais. Nos 

bovinos, uma vez que o aparelho suspensor da 3ª falange é menos desenvolvido quando 

comparado com o dos equinos, as almofadas digitais são essenciais na absorção do choque 

e no suporte de uma parte considerável do peso do animal. A sua estrutura consiste em três 

cilindros de gordura paralelos – axial, abaxial e central (Figura 7) – localizados sob a falange 

distal, não existindo qualquer diferença na composição das almofadas digitais das úngulas 

laterais em comparação com as úngulas mediais (Licher & Ossent, 2002). 

Dos pressupostos acima descritos, conclui-se que uma vaca com condição corporal mais 

baixa apresenta uma menor espessura da almofada digital, que, por sua vez, fica com uma 

menor capacidade de absorção dos choques, resultando em lesões no córion. Num estudo 

realizado por Green et al (2014), que teve como objetivo investigar o impacto da condição 

corporal no desenvolvimento de claudicações, concluiu-se que vacas com condição corporal 

<2,5 (numa escala de 1 a 5) tinham um risco aumentado de serem tratadas para 

claudicações resultantes de lesões nas úngulas (nomeadamente úlcera da sola e doença da 

linha branca) tanto nos dois meses seguintes como entre os dois e os quatro meses (tempo 

relativo à data em que as vacas foram classificadas). O mesmo estudo determinou que a 

dermatite digital, uma lesão infeciosa, não foi associada com a baixa condição corporal, 

concluindo que a condição corporal baixa é um fator de risco para a ocorrência de 

claudicações resultantes apenas de lesões na úngula (úlcera e doença da linha branca), 

possivelmente pela menor espessura da almofada digital. 
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Green et al (2014) verificaram que a condição corporal dos animais era bastante variável ao 

longo da lactação, embora houvesse uma tendência para esta diminuir no início e aumentar 

no fim da lactação. Bicalho et al (2009) determinou que a espessura das almofadas digitais 

diminuía de forma consistente durante os primeiros 120 de lactação (Gráfico 4), altura em 

que, segundo Blowey (2005), ocorre a maior parte das claudicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Almofada digital de bovino, composta por três cilindros de gordura paralelos: axial, 
central e abaxial (à esquerda). A quantidade de gordura nas almofadas digitais é 
substancialmente reduzida e substituída por tecido conjuntivo (à direita) em vacas com baixa 
condição corporal e com o avançar da idade (adaptado de Licher & Ossent, 2002). 

Gráfico 4 - Espessura média da almofada digital ao longo da lactação. Cada fase 
corresponde a 30 dias, à excepção da fase de lactação 10, que corresponde a 
>270 dias em lactação (adaptado de Bicalho et al, 2009). 
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No estudo de Green et al (2014), a produção máxima de leite ocorreu em vacas 

classificadas com nível 2 de condição corporal, contudo esta produção era apenas cerca de 

100 kg de leite superior, em 305 dias de lactação, em comparação com as vacas que foram 

classificadas com nível de 2,5 de condição corporal, sendo que o benefício não cobria a 

custo do tratamento de claudicações e risco de abates precoces. A condição corporal entre 

2,5 e 3 é o ideal para maximizar a produção de leite e minimizar a ocorrência de 

claudicações. 

Um outro ponto a ter em consideração, no que à condição corporal diz respeito, são as 

almofadas digitais das novilhas e das vacas primíparas. Bicalho et al (2009) verificaram que 

a almofada digital das primíparas era menos espessa quando comparada com as vacas 

multíparas. Lischer & Ossent (2002) afirmaram que a gordura das almofadas digitais tem um 

elevado teor de ácidos gordos monoinsaturados, que são produzidos essencialmente de 

forma endógena e, quanto maior a sua concentração, mais suave é a almofada digital. As 

novilhas têm consideravelmente menos gordura nas almofadas digitais e ligeiramente mais 

ácidos gordos saturados do que as vacas, o que indica que o aumento da quantidade de 

gordura das almofadas digitais e a alteração de ácidos gordos saturados para 

monoinsaturados, ocorre durante a primeira lactação. 

 

5.3. Lactação 

 

Espejo et al (2006) relacionaram o aparecimento de claudicações com o número de 

lactações. Estes investigadores obtiveram uma prevalência de claudicações em vacas da 

primeira lactação de 12,8% e a prevalência aumentou, em média, 8% por lactação. A maior 

prevalência de claudicação foi observada no grupo de animais com 6 ou mais lactações, em 

que metade das vacas apresentou claudicação (Gráfico 5). Anos antes em Portugal, Serrão 

(1996) fez observações no mesmo sentido, mas não obteve nenhuma correlação entre a 

prevalência de claudicações e o número de lactações.  

Ao contrário da maioria de outros estudos publicados, no estudo de Espejo et al (2006) não 

houve associação entre a prevalência média de claudicação e o mês de lactação. Um 

estudo realizado nos EUA demonstrou que a incidência média de claudicação por mês nos 

primeiros quatro meses de lactação foi o dobro do número observado nos três meses 

seguintes, e três vezes maior que a incidência média de claudicação registada nos últimos 

três meses da lactação (Rowlands et al, 1985 in Espejo, 2006). No Reino Unido, um outro 

estudo relatou que 65% dos casos de claudicação ocorreu nos primeiros 100 dias de 

lactação (Collick et al, 1989 in Espejo, 2006). Este estudo é corroborado por um outro 

estudo realizado no Reino Unido, alguns anos mais tarde, que comparou o número de vacas 

com claudicação com o mês de lactação (Gráfico 6) (Blowey et al, 2004 in Blowey, 2005). 
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Serrão (1996) concluiu que 56% das afeções podais ocorreram nos primeiros quatro meses 

de lactação, com maior incidência no primeiro mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo um estudo realizado por Knott et al (2007), a incidência de claudicações era 

superior nos primeiros meses de lactação devido ao fato de hormonas como a relaxina 

entrarem em circulação na altura do parto, e devido à mudança das vacas para os parques 

de produção que têm um piso mais abrasivo (normalmente são de cimento) quando 

comparados com os pisos dos parques das maternidades (geralmente cama de palha). A 

relaxina ao entrar em circulação vai ativar as metaloproteinases de matriz (enzimas que são 

responsáveis pelo controlo do grau de flexibilidade da ligação da 3ª falange ao córion 

laminar). Em associação, estas vão originar um aumento da flexibilidade do aparelho 

Gráfico 5 - Prevalência de claudicações por lactação (adaptado de Espejo et al, 2006). 

Gráfico 6 - Número de vacas com claudicação por mês de lactação (adaptado de 
Blowey et al, 2004 in Blowey, 2005). 
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suspensor da 3ª falange, promovendo um maior movimento desta no interior da úngula e, 

por conseguinte, aumentar a suscetibilidade de lesões no córion (Blowey, 2008). Knott et al 

(2007), num dos parâmetros do estudo, compararam a composição do córion em dois 

grupos de novilhas (um grupo com novilhas gestantes e outro grupo, o de controlo, com 

novilhas vazias) ao entrarem em parques com cubículos. Como é possível observar através 

da análise da Figura 8, como resposta inicial à transferência para o parque de cubículos, no 

grupo controlo verificou-se um aumento dos níveis de elastina e proMMP2 

(Metaloproteinases de Matriz) e uma diminuição dos níveis de colagénio e TIMP2 (Tecido 

Inibidor das Metaloproteinases de Matriz). Com o passar do tempo os níveis de proMMP2 

voltaram ao normal, mas os níveis de colagénio e TIMP2 continuaram a diminuir. Ao 

contrário do grupo de controlo, no grupo das novilhas que iam parir, os níveis de TIMP2 

aumentaram. É de salientar que nas novilhas que entraram em lactação, entre o primeiro 

mês e o terceiro mês de lactação, registou-se uma subida dos níveis de colagénio, e os 

níveis de proMMP2 atingiram valores acima do dobro do normal. Existe então evidência de 

alterações bioquímicas no tecido conjuntivo, inevitavelmente ligadas ao parto e à lactação, 

prejudicando a capacidade do aparelho suspensor da 3ª falange voltar ao normal após a 

tensão mecânica induzida pelos parques com cubículos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Instalações 

 

Na conceção das instalações de uma exploração há três fatores, entre muitos outros, que 

são muito importantes para prevenir a ocorrência de claudicações, melhorar o conforto das 

vacas e, por conseguinte, aumentar a produção leiteira: o tipo de piso, a estrutura dos 

cubículos e a conceção do parque de espera para a sala de ordenha. 

Figura 8- Diagrama esquemático da variação bioquímica do córion em novilhas vazias e em 
novilhas que entraram em lactação, alojadas em cubículos. Foram considerados "normais" 
os valores registados em cama de palha livre (adaptado de Knott et al, 2007). 
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O impacto do piso nas claudicações está relacionado com as características da sua 

superfície (que pode causar excessivo trauma e desgaste das úngulas), com a distância 

percorrida nesta superfície e com o tempo de contacto (Cook & Nordlund, 2009). Pisos 

muito ásperos, com pedras ou danificados, podem causar lesões na derme, enquanto que, 

por outro lado, pisos escorregadios levam a alterações na locomoção dos animais (Blowey, 

2005). 

Os pisos de cimento não fornecem atrito suficiente para permitir a locomoção natural de 

uma vaca. O coeficiente de fricção crítico para que a vaca não escorregue tem sido sugerido 

como sendo de 0,4 e os pisos de cimento apresentam um coeficiente de 0,35 (Webb & 

Nilsson, 1983; Phillips & Morris, 2001; Rushen & de Passille, 2006 in Cook & Nordlund, 

2009). Van der Tol et al (2005) sugerem um coeficiente entre 0,4 a 0,7 para que uma vaca 

se possa descolar naturalmente a partir de uma posição estática. 

A compressibilidade do piso é também muito importante, independentemente da rugosidade. 

Isto pode explicar as melhorias observadas na locomoção quando as vacas caminham em 

superfícies cobertas por borrachas. O coeficiente de atrito para o piso de borracha varia 

entre 0,46 a 0,61, com um valor médio de cerca de 0,5. Ao caminharem numa superfície de 

borracha os animais escorregam menos, levam menos tempo a percorrer distâncias e dão 

passadas maiores, em comparação com uma caminhada sobre um piso de cimento 

(Telezhenko & Bergsten, 2005; Rushen & de Passille, 2006 in Cook & Nordlund, 2009). A 

melhoria da locomoção em superfícies cobertas por borracha foi também verificada em 

vacas que tinham úlceras da sola (Flower et al, 2007), sendo que estas superfícies também 

evitam a ocorrência de separação da linha branca, uma vez que, como já foi referido, são 

menos escorregadias do que o cimento. Assim sendo, um piso suave, como por exemplo, 

um piso com cobertura de borracha, apresenta como benefícios o fato de os animais 

sofrerem menos trauma e menos desgaste, o que facilita a locomoção mesmo por parte de 

vacas coxas (Cook & Nordlund, 2009). A colocação de tapetes de borracha em 

determinadas áreas levou a que as vacas passassem demasiado tempo em pé sobre os 

tapetes e menos tempo deitadas, pelo que a sua recomendação não é consensual (Cook & 

Nordlund, 2009). Blowey (2008) sugere utilizar-se os tapetes de borracha apenas nas zonas 

onde os animais passam mais tempo em pé, como no parque de espera da sala de ordenha, 

na zona de alimentação (Figura 9) e no caminho que as vacas fazem dos parques, para o 

parque de espera da sala de ordenha (Figura 10). O tapete de borracha por ser menos 

abrasivo, causa um menor desgaste nas úngulas, mas isso não se traduz num 

sobrecrescimento, porque como veremos mais à frente, o próprio desgaste é um fator 

estimulador do crescimento (Blowey, 2005). Na realidade, as úngulas das vacas onde os 

tapetes de borracha são utilizados, são de melhor qualidade (Voges et al, 2004 in Blowey, 

2008). 
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Um outro estudo, realizado por Hernandez-Mendo et al (2007) demonstrou que ao fazer-se 

a transferência de vacas com claudicações para a pastagem, o nível de claudicação 

diminuía. Isto é conseguido, não porque as vacas ficam mais tempo deitadas a descansar 

(as vacas em pastagem permanecem mais tempo de pé), mas porque o piso é mais suave 

(Cook & Nordlund, 2009). 

 

 

As novilhas devem receber uma atenção especial, porque em algumas explorações são 

observadas mais hemorragias nas solas das extremidades podais das novilhas (que entram 

na sua primeira lactação) do que em vacas (Greenough, 2009). Como já foi verificado no 

capítulo da lactação (Figura 8), isso pode dever-se à introdução súbita das novilhas em 

parques com superfícies de cimento. 

A conceção dos cubículos e do parque de espera da sala de ordenha tem muita influência 

no tempo que as vacas permanecem em estação. Existem várias razões para que uma vaca 

permaneça de pé por períodos prolongados. Em primeiro lugar, uma vaca pode optar por 

não se deitar, porque a área de repouso é pouco atraente ou está associada a más 

lembranças. Em segundo lugar, uma vaca está forçada a ficar de pé, por exemplo, quando 

está no parque de espera da sala de ordenha ou quando está a alimentar-se (Greenough, 

2009). Para controlar a primeira situação, a estrutura e o tipo de cubículos, e a cobertura da 

cama são muito importantes, enquanto que, na segunda situação, a importância recai para a 

forma como o parque de espera das salas de ordenha é concebido. Seja qual for a causa, o 

fato de uma vaca permanecer de pé demasiado tempo, sem se mover, é contraproducente, 

quando o objetivo é diminuir a incidência de claudicações. Quando uma vaca está em 

estação prolongada, há uma inadequada perfusão de sangue no interior das úngulas 

Figura 9 - Tapetes de borracha usados na zona de 
alimentação. É na alimentação que a vaca investe 
grande parte do seu tempo diário - cerca de 6 
horas (adaptado de Blowey, 2008). 

Figura 10 - Vacas todas concentradas em 
cima do tapete de borracha a caminho da 
ordenha (Fotografia de K. Burgi, adaptado de 
Blowey, 2008). 
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(Greenough, 2009). Segundo Blowey (2008) a rotina despendida por uma vaca ao longo do 

dia, deverá andar pelas: 14 horas deitada, 6 horas a alimentar-se, 1 hora para beber e 

socializar com os restantes animais e 3 horas na ordenha. Contudo, estes valores podem-se 

alterar por diversas razões. Uma das razões pela qual as vacas passam menos tempo 

deitadas deve-se ao tipo de superfície do cubículo e ao material de cobertura da cama 

utilizado, conforme se pode ver na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Relação entre o tipo de cubículo e o tempo de descanso das vacas (Adaptado de Blowey, 
2008). 

 

Cubículo e material de cobertura da cama 
Tempo em horas e por dia que a vaca 

está deitada 

Apenas cimento 7,2 horas 

Tapete de borracha duro 9,8 horas 

Palha por cima do cimento 14,1 horas 

 

A Tabela 1 permite constatar que a superfície do cubículo e o material de cobertura são 

extremamente importantes para o número de horas que as vacas passam deitadas. Se a 

superfície do cubículo for dura e áspera, a aceitação será baixa. A maioria das bases dos 

cubículos são feitas de cimento, o que não é mau desde que o material de cobertura esteja 

em quantidade suficiente. No caso do material utilizado ser palha, será necessário um 

mínimo de 2,5 a 3 quilos de palha por vaca, por dia. Mesmo que as superfícies dos 

cubículos sejam tapetes de borracha ou outras superfícies menos duras, deve sempre ser 

utilizado um material de cobertura, para evitar lesões no curvilhão (Blowey, 2005). Wechsler 

et al (2000) relataram uma incidência significativamente maior de lesões no curvilhão em 

vacas alojadas em cubículos com tapetes de borracha, em comparação com cubículos 

cobertos de palha (Mulling et al, 2006). A areia representa uma opção mais higiénica, 

contudo a sua utilização está dependente do sistema de limpeza utilizado e é necessário 

investir em equipamento para posterior separação da areia dos excrementos (Blowey, 

2005). Cook et al (2004) relataram que, em vacas alojadas no mesmo tipo de cubículos, 

houve menor incidência de claudicações nas que estavam alojadas em cubículos com areia, 

em comparação com tapetes de borracha. Cook e Nordlund (2009) afirmaram que quando 

os animais apresentam claudicações, os cubículos com tapetes de borracha deixam de ser 

confortáveis para os animais. Em contraste, os parques de cama livre de areia permitem que 

as vacas coxas mantenham os tempos de descanso, o que facilita a sua recuperação e 

explica a menor prevalência de claudicações verificada em camas de areia.  

A sobrepopulação deve ser evitada, devendo-se garantir que existem mais 10% de 

cubículos em relação ao número de vacas do parque (Blowey, 2005). Bowell (2003) relatou 
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que o rácio entre cubículos e vacas tinha uma correlação negativa com a classificação da 

locomoção (Mulling et al, 2006). 

No que diz respeito às dimensões, para acomodar uma vaca de porte grande da raça 

Holstein, os cubículos devem ter 1,15 metros de largura e 2,40 metros de comprimento, com 

espaço suficiente na frente entre 1 a 2 metros para permitir o embalo do animal ao deitar-se 

e ao levantar-se. No caso de cubículos frente-a-frente, um comprimento de 2,20 metros será 

suficiente. A altura da cama não deve exceder os 18 centímetros, sendo que a parte 

posterior do cubículo deve ter menos 10 centímetros que a anterior, para permitir a 

drenagem de urina e leite. É comum os cubículos possuírem limitadores do peito na base do 

cubículo e barras de garrote no topo da estrutura, que devem ser colocadas a cerca de 1,70 

metros e a cerca de 1,40 metros da parte posterior do cubículo, respetivamente. Os 

limitadores do peito têm como função evitar que a vaca se deite demasiado para a frente, 

enquanto que as barras de garote impedem que a vaca de pé, defeque em cima dos 

cubículos (Blowey, 2005). 

Mais uma vez as novilhas requerem muita atenção aquando da sua passagem para os 

parques de produção com cubículos, em virtude de serem as que se encontram no nível 

mais baixo da hierarquia social, serão as últimas a alimentar-se e a escolher um cubículo 

para se deitar, permanecendo mais tempo em estação. Esta situação será ainda mais 

evidente em casos de sobrepopulação. Outro fator, não menos importante, é a necessidade 

de as novilhas se ambientarem aos cubículos. É vital que as novilhas sejam expostas aos 

cubículos em alguma fase da recria para que quando cheguem a esta altura stressante do 

peri-parto, não tenham que aprender a usá-los (Blowey, 2005). 

Quanto à conceção dos parques de espera da sala de ordenha, a entrada para os animais, 

deve estar localizada no fundo, ou seja, na extremidade oposta à entrada da sala de 

ordenha. Se a entrada dos animais no parque de espera se fizer pelo meio ou mesmo junto 

à entrada da sala de ordenha, as vacas que se encontram no topo da hierarquia e que serão 

as primeiras a entrar, irão deslocar-se para o fundo, ou seja, para o sentido oposto à entrada 

da sala de ordenha. Quando começar a ordenha, estas vacas vão ter que passar por todas 

as outras que entraram posteriormente e que estão em posições mais baixas na hierarquia. 

Como se sabe, vacas com claudicações movem-se mais devagar e por isso serão também 

empurradas pelas vacas do topo da hierarquia, quando estas passarem para a sala de 

ordenha. Esta situação provoca um aumento dos movimentos repentinos por parte dos 

animais, suscetíveis de causar lesão. Se a entrada dos animais se localizar na extremidade 

oposta da entrada da sala de ordenha, então as vacas do topo da hierarquia ao entrarem 

dirigem-se logo para a entrada da sala de ordenha. Isto permite que os animais se movam 

mais facilmente, de forma contínua e sem movimentos repentinos, diminuindo o tempo que 

estes permanecem de pé (Blowey, 2008). 
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Os portões de apoio, que vão reduzindo o espaço das vacas no parque de espera à medida 

que as vacas vão sendo ordenhadas, devem ser usados para estimular as vacas a 

moverem-se em direção à sala de ordenha. Estes, não devem ser usados para empurrar as 

vacas para a frente especialmente se forem eletrificados. Um melhor fluxo de vacas será 

obtido se houver mais espaço em torno de cada vaca. Se os portões de apoio forem usados 

em excesso, as vacas vão ter um desgaste maior nas úngulas, por estarem sempre a 

arrastá-las no chão na tentativa de se chegarem o mais à frente possível, o que pode levar 

ao aparecimento de claudicações. Se for o trabalhador a ter que ir buscar as vacas, deve 

fazê-lo indo por fora do parque de espera, e movendo as vacas do fim, para a entrada da 

sala de ordenha, ao invés de atravessar pelo meio das vacas (Blowey, 2008). 

O percurso entre os parques de produção e o parque de espera da sala de ordenha, deve 

ser o mais curto possível, não deve ter curvas muito apertadas e o piso não deve ser 

acidentado. O maneio dos animais por parte dos trabalhadores não deve ser apressado, de 

modo a permitir que as vacas não se apinhem e não façam movimentos repentinos. Deste 

modo, é garantido um trajeto dos animais sem percalços e a um bom ritmo (Mulling et al, 

2006). 

Também nos parques de espera das salas de ordenha, a sobrepopulação deve ser evitada, 

porque levará a que as vacas permaneçam em estação mais tempo. Para além disso, é 

normal as vacas demonstrarem comportamentos de cio, nos parques de espera da sala de 

ordenha, pelo que se estes estiverem sobrelotados e as vacas muito apertadas, estes 

comportamentos não podem ser visíveis (Blowey, 2005). 

Uma última consideração a ter em conta nos parques de espera é a ventilação. O local de 

toda a exploração onde há uma maior concentração de vacas é precisamente o parque de 

espera e por isso a temperatura pode, por vezes, ser cerca de 6ºC mais elevada do que no 

restante ambiente (Blowey, 2008). 

 

5.5. Higiene e sistemas de limpeza 

 

Segundo Mulling et al, (2006), a limpeza das vacas é um bom indicador do estado geral de 

higiene de uma exploração. Também Greenough (2009) refere que o grau de limpeza ou 

contaminação dos flancos dos animais são um bom indicador do grau de higiene. Para o 

estado de higiene das explorações há dois fatores que são determinantes: a frequência de 

limpeza dos corredores dos parques e a densidade animal. Os corredores dos parques 

devem ser limpos no mínimo duas vezes por dia, para evitar acumulação de fezes e urina 

(Blowey, 2008). A sobrepopulação, para além de reduzir o tempo em que as vacas estão 

deitadas, como já referido anteriormente, vai aumentar a quantidade de fezes e urina 

produzidas e que se acumulam nos corredores dos parques (Wierenga & Hopster, 1990 in 

Blowey, 2008). 
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As extremidades podais secas têm uma maior integridade do que as que se encontram 

húmidas, uma vez que a úngula e a pele digital e do espaço interdigital se mantêm intactas, 

constituindo uma boa barreira a eventuais infeções provocadas por bactérias. Contundo, 

esta barreira fica enfraquecida com o aumento da exposição das extremidades podais às 

excreções (Mulling et al, 2006), uma vez que se cria um ambiente de humidade, que em 

associação com a acidez das fezes, torna as úngulas e a pele mais frágeis. Isto, para além 

de promover o desgaste, aumenta o risco de ocorrerem lesões podais de origem infeciosa, 

como a dermatite digital (Blowey, 2008). Somers et al (2005) relataram um aumento do risco 

de dermatite digital para as vacas alojadas em pisos de cimento em comparação com as 

que estavam alojadas em pavimentos de grelha, tendo também relatado que este risco era 

igualmente superior em vacas com reduzido ou nenhum acesso à pastagem (Mulling et al, 

2006). 

Relativamente aos sistemas de limpeza utilizados, um estudo realizado por Barker et al 

(2007) demonstrou que existia uma menor incidência de claudicações em explorações que 

usavam o trator como sistema de limpeza, quando comparadas com as explorações que 

usavam o rodo elétrico. Foi avançada uma explicação que sugere que uma proporção de 

vacas fica com as extremidades podais mergulhadas no chorume, aquando da passagem do 

rodo elétrico. A lavagem, usada como sistema de limpeza tem sido associada ao aumento 

do número de claudicações, nomeadamente dermatite, possivelmente porque as 

extremidades podais ficam húmidas durante mais tempo (Barker et al, 2007). 

Para assegurar uma boa higiene das extremidades podais deve-se garantir que os 

corredores dos parques têm uma largura adequada (3 metros entre cubículos e 4,5 metros 

no corredor da alimentação) e que são regularmente limpos. Deve-se garantir que as camas 

têm material de cobertura suficiente, que permita que o excesso caia para o corredor, 

proporcionando uma área mais seca, suave e limpa, quando as vacas estão em pé nos 

cubículos mas com os membros posteriores no corredor (Blowey, 2005). 

 

5.6. Sobrecrescimento das úngulas 

 

A forma e o tamanho das úngulas são definidos pelo balanço entre a taxa de crescimento e 

o desgaste. Este balanço é complexo, pois fatores que estimulam o crescimento podem 

também estimular o desgaste, sendo que o próprio desgaste, estimula o crescimento 

(Blowey, 2008). Hahn et al (1986) já tinham chegado à mesma conclusão, ao verificarem 

que vacas permanentemente estabuladas tiveram maiores taxas de crescimento e de 

desgaste das úngulas quando comparadas com vacas em pastoreio. 
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Tabela 2 - Fatores que estimulam o crescimento e o desgaste das úngulas (adaptado de Blowey, 
2008). 

 

Fatores que estimulam o crescimento Fatores que estimulam o desgaste 

Alimentação Superfícies ásperas 

Idade (animais mais novos, maior crescimento) Humidade 

Trauma Excesso de tempo em pé/andamento 

Inflamação Úngula mole 

 

Embora toda a úngula cresça ao mesmo tempo, o desgaste varia consoante a dureza das 

mesmas. A pinça é a parte mais dura e, por isso, a que sofre menos desgaste. Existem três 

áreas mais comuns de sobrecrescimento: a pinça, a sola, e a úngula lateral (membro 

posterior) (Blowey, 2008). 

Uma vez que o desgaste é menor na zona da pinça, esta é a que sofre sobrecrescimento 

em primeiro lugar. Isto conduz a uma redução lenta do ângulo da parede anterior com o 

solo, dos ideais 45º a 50º até aos 35º. Em casos extremos de sobrecrescimento a parede 

anterior da úngula torna-se côncava e a pinça desvia-se para cima. Deixa de haver contacto 

da pinça com o solo e o sobrecrescimento continua. A parede abaxial começa a crescer 

mais rapidamente e dá-se o enrolamento desta sob a sola. No interior das úngulas há um 

aumento de rotação da falange distal, o que provoca lesões no córion que por si só, ou em 

associação com a erosão do talão, podem predispor ao aparecimento de úlcera da sola 

(Blowey, 2008). 

O sobrecrescimento da sola ocorre essencialmente nas úngulas laterais dos membros 

posteriores, podendo ocorrer nas úngulas mediais dos membros anteriores, mas com menos 

frequência. Pensa-se que surja devido a um excesso de irritação da sola, o que estimula o 

seu sobrecrescimento, que se projeta para o espaço interdigital. Se for demasiado 

exuberante, este excesso de sola torna-se a base de suporte de peso do animal naquele 

membro (Blowey, 2008). 

Relativamente ao sobrecrescimento da úngula lateral, são apontadas como principais 

razões o fato de o sistema de suspensão da 3ª falange da úngula medial ser mais forte do 

que o da úngula lateral, e o fato da úngula lateral sofrer ligeiramente mais desgaste do que a 

úngula medial, o que estimula o crescimento (Blowey, 2008). Como foi referido 

anteriormente, no estudo de Van der Tol et al (2002) é exercida uma pressão muito maior 

nas úngulas laterais dos membros posteriores. 

O sobrecrescimento é mais uma razão para que o corte funcional deva ser efetuado como 

medida preventiva de claudicações, pois a sua realização devolve à úngula uma forma e 

tamanho ideais, evitando que se desenvolvam lesões podais. 
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5.7. Fatores genéticos 

 

As vacas leiteiras, principalmente da raça Holstein, sofreram uma seleção genética no 

sentido de aumentar a sua produção em detrimento de outras características, como o 

temperamento ou a estrutura anatómica dos membros (Greenough, 2009). Há algumas 

patologias podais que poderiam ser minimizadas caso fosse feita uma seleção nesse 

sentido. Alguns fatores da conformação da úngula têm uma alta heritabilidade, ou seja, são 

suscetíveis de ser passados à descendência (Blowey, 2008). Um estudo realizado por 

Russell et al (1986) concluiu que filhas de alguns touros estavam mais propensas a sofrer 

de claudicação de origem digital do que as de outros touros (Greenough, 1997). Úngulas 

compridas e talões rasos são um exemplo de uma caraterística que tem uma componente 

hereditária. Um outro exemplo é o ângulo que a parede anterior das úngulas dos membros 

posteriores faz com o solo (Baumgartner & Distil, 1990 in Blowey, 2008). Greenough (2009) 

afirma que este ângulo tem uma heritabilidade de 13%, contudo, o uso da medida deste 

ângulo na seleção genética só faz sentido se a medição for feita numa determinada idade 

para todos os animais e antes de estes serem expostos a pisos mais abrasivos, como o 

cimento (Greenough, 2009). Touros com úngulas compridas e solas largas são mais 

propensos ao aparecimento de úlceras da sola, e essa influência pode ser transmitida à 

descendência (Ral, 1990 in Blowey, 2008). Pensa-se que o tiloma, ao surgir nos quatro 

membros, esteja relacionado com características hereditárias (Blowey, 2008; Stilwell, 2013). 

Sugere-se, também, que a úngula em saca-rolhas ou em parafuso, tenha uma componente 

hereditária (Stilwell, 2013). 

É importante referir que um animal pode ter boas úngulas, mas ter maus aprumos e vice-

versa. Ao contrário das características das úngulas, em que é mais fácil obter resultados 

objetivos através de medições, a avaliação dos aprumos e ângulos das articulações é de 

mais difícil precisão, devido às variações na postura dos animais (Greenough, 1997). 

Vermunt (1994) determinou que o ângulo do jarrete variava entre 154,3º e 177,4º e que 

existia uma diminuição no ângulo com a idade (Greenough, 1997). Greenough (2009) citou 

Distl (2003), que afirmou: “Usando características da úngula mensuráveis na seleção de 

touros jovens antes do licenciamento, a longevidade funcional e qualidade das extremidades 

podais das vacas nas explorações leiteiras pode ser significativamente melhorada.". 

 

6. Prevenção de lesões podais 

 

A prevenção da ocorrência de claudicações, passa, para além do controlo de todos os 

fatores de risco acima mencionados, por duas medidas que são fundamentais para reduzir a 

incidência de claudicações nas explorações: 1) o corte funcional das úngulas que permite 

reduzir a incidência de claudicações, quer pela correção que é feita às úngulas, quer pela 
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capacidade de deteção precoce de lesões nas úngulas, tão precoce que por vezes o sinal 

clínico (a claudicação) ainda não é percetível; 2) os pedilúvios, que por seu lado, são 

fundamentais para o controlo e prevenção das lesões infeciosas, como é o caso da 

dermatite digital. 

 

6.1. Corte funcional 

 

Para uma melhor eficiência na distribuição do peso, na altura de aparar as úngulas, devem 

ser respeitadas certas dimensões (Blowey, 2008):  

Ângulo da parede anterior com o plano horizontal: 45-50º  

Comprimento da parede anterior: 60-80 mm  

Altura do talão: 30-40 mm  

Altura da pinça: 5 mm 

Na prática estas dimensões traduzem-se: 

Comprimento da parede anterior: 4 dedos transversos (Figura 11) 

Altura do talão: 2 dedos transversos (Figura 12) 

 

Num estudo realizado muito recentemente por Archer et al (2015), os autores propõem que 

o comprimento mínimo recomendado para a parede anterior da úngula, para qualquer vaca 

adulta da raça Holstein-Frísia, deva ser aumentado para, pelo menos, 90 mm, medidos a 

partir do limite proximal da parede da úngula até à ponta da pinça. A recomendação surge 

de um estudo realizado, apenas numa exploração, mas onde os autores concluíram que se 

a parede anterior tiver apenas 75 mm, então 95% das úngulas terão a sola demasiado fina. 

A técnica de corte pode ser dividida em quatro cortes. No primeiro corte (Figura 13), o 

objetivo é cortar o sobrecrescimento que se verifica na pinça e, deste modo, restaurar o 

comprimento da parede anterior da úngula para os valores acima descritos. No segundo 

corte (Figura 14), o objetivo é corrigir o ângulo que a parede anterior faz com o solo e voltar 

Figura 11 - Comprimento da parede anterior, 

na prática (Fotografia original). 

Figura 12 - Altura do talão, na prática (Fotografia 

original). 
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a colocar a pinça na posição correta de suporte de peso. Para isso remove-se todo o 

excesso de úngula desde a pinça até ao talão, para que esta assente corretamente no solo. 

Nesta altura do corte, volta-se a visualizar a linha branca, que deve ser bem inspecionada, 

uma vez que é o ponto mais frágil de toda a úngula. No terceiro corte (Figura 15), remove-se 

um pouco da sola da parte axial, com o objetivo de evitar que a zona da sola onde se situa a 

tuberosidade flexora da 3ª falange contacte com o solo, ao mesmo tempo que se promove 

uma ligeira concavidade, que na prática se designa por “cruz axial”. Isto vai permitir que a 

úngula ao assentar no solo, afaste ligeiramente os dígitos, promovendo uma abertura do 

espaço interdigital, essencial para evitar a acumulação de conspurcações no mesmo, e por 

conseguinte, lesões infeciosas como a dermatite interdigital ou o panarício. O quarto e 

último corte (Figura 16), consiste em remover algum excesso de tecido córneo da úngula 

lateral, mas nunca de modo a ficar do mesmo tamanho que a medial, para a sola não ficar 

demasiado fina. A úngula lateral deve sempre ser deixada ligeiramente maior (Kloosterman, 

2004; Andrews et al, 2008; Blowey, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Corte 1: repor o tamanho da 
parede anterior (adaptado de Blowey, 2008). 

Figura 14 - Corte 2: remover o 
excesso de tecido córneo; repor o 
ângulo normal (adaptado de Blowey, 
2008). 

Figura 15 - Corte 3: remoção do 
excesso da sola e formação da "cruz 
axial" (adaptado de Blowey, 2008). 

Figura 16 - Corte 4: remoção do excesso de 
tecido córneo da úngula lateral para uma boa 
distribuição do peso (adaptado de Blowey, 2008). 
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É importante referir que podem ocorrer variações entre os animais e que por isso, por vezes, 

as medidas podem não ser as apresentadas, sendo preferível em caso de dúvida deixar 

sempre a mais do que cortar em demasia. As variações que ocorrem podem ser devidas a 

(Blowey, 2008): 

Raça: Jerseys têm cascos de tamanho menor comparativamente com Frísias ou 

raças de carne;  

Idade: As novilhas têm cascos de tamanho menor do que as vacas;  

Variações entre o membro posterior e o membro anterior;  

Variações dentro da própria raça. 

Existem determinados fatores que, como já foi referido anteriormente, são hereditários e que 

por isso, torna-se muito difícil a sua correção mesmo através do corte funcional. É o caso do 

ângulo da parede anterior dos membros posteriores com o solo e o caso dos touros com as 

pinças compridas e com solas muito largas que são mais propensos ao aparecimento de 

úlceras da sola (Blowey, 2008). 

O corte funcional das úngulas de vacas, deve ser realizado quando existe um 

sobrecrescimento ou, na ausência deste, à secagem. O fato de ser realizado à secagem 

permite que as úngulas na altura do parto estejam nas condições ideais (Andrews et al, 

2008). 

O corte funcional das úngulas, ao permitir que a forma e o tamanho voltem ao “normal”, 

melhora a classificação da locomoção dos animais. A incidência de claudicações também 

diminui quando as vacas são aparadas. O corte funcional das úngulas apresenta vantagens 

tanto económicas, como para o próprio bem-estar dos animais (Manson & Leaver, 1989 in 

Blowey, 2008). 

 

6.2. Pedilúvios 

 

As lesões podais de origem infeciosa podem ser um sério problema para a rentabilidade de 

uma exploração. Os pedilúvios desempenham um papel fundamental no controlo das lesões 

infeciosas, que podem causar claudicações, sendo que este controlo deve ser baseado na 

prevenção e não no tratamento. Um caso clínico de dermatite digital deve ser considerado 

um reservatório de infeção e um risco para os restantes animais. As lesões podais de 

origem infeciosa aumentam dramaticamente após o parto. Isto pode ser devido a uma 

combinação da supressão imunológica do peri-parto, associada com o aumento do tempo 

em estação das vacas em pisos sujos e húmidos (Blowey, 2005). Se numa exploração, as 

vacas estiverem divididas pelos parques, de acordo com o tempo de lactação em que se 

encontram, as vacas que se encontram no início de lactação, são então as que têm que 

realizar pedilúvios mais frequentemente (Cook, 2005). 
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Para que os pedilúvios mostrem resultados eficazes, a sua realização deve fazer parte da 

rotina de uma exploração. Explorações onde diariamente são realizados pedilúvios relatam 

uma incidência muito baixa de lesões de origem infeciosa (Blowey, 2005). A frequência com 

que são realizados os pedilúvios é muito variável, estando relacionada com as condições de 

higiene das explorações. Se as condições de higiene de uma exploração não forem as 

ideais e se a situação não puder ser alterada num curto espaço de tempo, a realização de 

pedilúvios frequentes é a melhor medida a ser tomada para tentar minimizar a ocorrência 

das lesões. Cook (2005) sugere uma frequência de pedilúvios com base na higiene dos 

membros (Figura 17), onde as explorações em que mais de 75% dos animais têm os 

membros moderadamente sujos ou muito sujos devem realizar pedilúvios diariamente. 

Blowey (2005) relata que as frequências mais comuns são de 5 vezes por semana ou 9 dias 

seguidos com 5 dias de intervalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pedilúvio deve ter um comprimento suficiente para que todas as extremidades podais 

estejam imersas, pelo menos uma vez, ao mesmo tempo na substância ativa e ter, no 

mínimo, uma profundidade que permita que o espaço interdigital fique completamente 

submerso (Cook, 2005). O mesmo autor refere que o pedilúvio deve ter cerca de 3 metros 

de comprimento, 90 centímetros de largura e 12,5 centímetros de profundidade. 

Os pedilúvios devem ser colocados à saída da sala de ordenha. É importante que existam 

dois pedilúvios colocados em linha: o primeiro com água limpa e o segundo com a 

substância química ativa. Deste modo, os animais limpam as extremidades podais no 

primeiro, o que ajuda a reduzir o material orgânico aderente à extremidade, permitindo um 

Figura 17 - Pontuação da higiene dos membros para determinar a frequência dos 
pedilúvios (adaptado de Cook, 2005). 
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melhor contato da substância ativa que se encontra no segundo pedilúvio, prolongando a 

duração da sua eficácia (Greenough, 1997). A maioria dos produtos químicos permanecem 

ativos para a passagem de aproximadamente 200 vacas, devendo depois ser substituídos, 

pois a contaminação crescente do pedilúvio em nada favorece o controlo das lesões 

infeciosas dos restantes animais (Cook, 2005). Depois deste processo, é essencial que o 

parque e os cubículos para onde os animais vão, se encontrem limpos (Blowey, 2005). 

Os produtos químicos mais utilizados no pedilúvio são a formalina (3 a 5%) e o sulfato de 

cobre (5%), sendo que o sulfato de zinco, ácidos orgânicos e desinfetantes como o 

glutaraldeído e o ácido peracético são também eficazes. A formalina é barata e rapidamente 

degradada no meio ambiente, mas tem propriedades cancerígenas, requerendo muitos 

cuidados na sua utilização. O sulfato de cobre é mais seguro para quem o manuseia, mas 

não é degradado no meio ambiente, e está a tornar-se um problema nos terrenos agrícolas 

e lençóis freáticos, não devendo ser descartado no sistema de drenagem agrícola (Blowey, 

2005). 

Nas explorações onde lesões como a dermatite digital são um problema, o uso de 

antibióticos nos pedilúvios é uma boa prática para o tratamento desta afeção, como relatado 

anteriormente (Blowey, 2008; Stilwell, 2013). Infelizmente, não existem antibióticos 

licenciados para esse fim. 

Pedilúvios com uma base de esponja de borracha ou de material similar são por vezes 

utilizados. Quando uma vaca está sobre o tapete esponjoso o produto químico líquido 

absorvido por esta, começa a formar uma “poça” em torno das extremidades podais 

(Blowey, 2005). Este sistema permite reduzir muito a quantidade de substância utilizada em 

cada pedilúvio, uma vez que o fluido é utilizado a uma taxa de cerca de 4 litros por cada 25 

vacas (Ward, 1994 in Greenough, 1997). Um estudo realizado por Bergsten et al (2006) 

concluiu que uma solução de sulfato de cobre (7%) aplicado duas vezes por dia, usando um 

tapete esponjoso, reduzia o risco de erosão do talão e dermatite digital. 

Há no mercado (fora de Portugal) um desinfetante, sob a forma de espuma, cujas 

substâncias ativas são o ácido peracético e o peróxido de hidrogénio. É um sistema fácil de 

utilizar e com substâncias que não requerem cuidados especiais nem para quem as 

manuseia, nem para o meio ambiente (Blowey, 2005). Contudo, o mesmo autor dúvida da 

capacidade das espumas, pois não terão tanta capacidade de atingir o espaço interdigital. O 

estudo de Bergsten et al (2006) não fornece qualquer evidência de um efeito de um banho 

de espuma contendo ácido peracético e peróxido de hidrogénio, sobre a erosão do talão, a 

dermatite digital ou a hiperplasia interdigital. 

Em suma, os pedilúvios, realizados de forma correta e regular, são um bom método de 

prevenção das lesões de origem infeciosa, estando o seu sucesso também dependente das 

condições de higiene da exploração. 
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Estudo 

 

1. Objetivos 

 

O estudo realizado teve como objetivos: 

1) Caracterizar a situação das coxeiras em algumas explorações leiteiras do centro-sul 

de Portugal Continental, ou seja, saber quais as afeções podais mais comuns, quais 

as suas localizações e tentar perceber qual a importância dada pelos produtores a 

este problema; 

2) Perceber quais os fatores de risco para a ocorrência de afeções podais nas 

explorações de bovinos de leite, com base nos dados recolhidos no ponto 1. 

 

2. Material e Métodos 

 

2.1. Caracterização geral das explorações 

 

No presente estudo estiveram envolvidas 13 explorações (n=13), localizadas nas regiões do 

Ribatejo, Oeste e Alentejo de Portugal Continental. A escolha destas explorações prendeu-

se com o facto de serem as que eram mais frequentemente visitadas durante o estágio do 

autor. Em termos de dimensão, esta era bastante variável, sendo que a exploração mais 

pequena tinha 80 vacas em ordenha e a maior tinha 690 vacas em ordenha. Em todas as 

explorações os animais encontravam-se estabulados em regime intensivo, sendo que duas 

explorações tinham parques de cama livre e as restantes 11 tinham parques com cubículos. 

As condições das instalações variavam entre explorações, havendo explorações mais 

antigas que apresentavam algum estado de degradação quando comparadas com as 

explorações mais modernas. Todos os animais envolvidos no estudo eram vacas (animais 

que já tinham pelo menos um parto) maioritariamente da raça Holstein-Frísia, havendo 

também animais resultantes do crossbreeding com Montebeliarde e com Vermelha Sueca. A 

alimentação dos animais tinha por base o sistema total mixed ration (TMR), sendo que 

apenas o parque de alta produção de uma das explorações do estudo fazia suplementação 

com concentrado para além do TMR. O estudo desenrolou-se durante o período de 

Outono/Inverno.  

 

2.2. Registo de observações 

 

Para a obtenção das informações necessárias ao estudo, foi preenchido em todas as 

explorações um documento (Anexo I), no qual o autor registava os dados observados ou 

obtidos através de questões aos proprietários e/ou encarregados das explorações.  
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Em primeiro lugar, procurou-se saber quantas explorações faziam a aparagem funcional das 

úngulas dos seus animais e a altura em que esta era realizada.  

No que diz respeito aos pedilúvios, o objetivo era obter informações para três pontos 

essenciais: saber se as explorações realizavam pedilúvios e com que frequência; saber 

quais as substâncias utilizadas e a sua concentração; e registar as dimensões dos 

pedilúvios. As informações para os primeiros dois pontos deste parâmetro foram obtidas 

através de questões colocadas aos proprietários e/ou aos empregados das explorações, e 

as dimensões dos pedilúvios foram medidas pelo autor, recorrendo a uma fita métrica de 5 

metros (Figura 18). A frequência com que eram realizados os pedilúvios, foi considerado um 

potencial fator de risco, como será visto mais à frente, e por isso, e para facilidade de 

análise de dados, dividiram-se as explorações em dois grupos: as que faziam pedilúvios 

pelo menos 4 vezes por mês (≥4 x mês) e as que faziam pedilúvios menos de 4 vezes por 

mês (<4 x mês). 

Quanto à biossegurança, e novamente através de perguntas feitas aos produtores das 

explorações, pretendeu-se saber se tinham sido introduzidos animais há menos de 10 anos 

e em caso de resposta afirmativa, saber qual a sua proveniência. Foi ainda observado se as 

explorações possuíam dispositivos para o controlo de pragas, nomeadamente, roedores, e 

se possuíam outro tipo de dispositivos para promover a biossegurança da exploração. 

Relativamente ao ambiente dos animais, estudaram-se as camas, os corredores e o parque 

de espera das vacas em produção, para além de se avaliar o tipo de cama, a sujidade e a 

dimensão dos parques das novilhas, das vacas secas e das maternidades. Deste modo, 

com o auxílio da fita métrica de 5 metros, mediu-se: o comprimento, a largura e a altura das 

camas; a distância da barra do garrote ao fim da cama e a altura da mesma; e a distância do 

limitador do peito até ao fim da cama. Registou-se a superfície do cubículo, o tipo de 

cobertura utilizado e se esta era suficiente, considerando-se “suficiente” quando esta tapava 

por completo a superfície do cubículo e em “insuficiente” se tal não se verificasse. Nos 

corredores dos parques das vacas em produção, registou-se o tipo de piso e o seu estado 

de conservação, que foi classificado em “bom estado” se o piso se apresentava em boas 

condições e em “ligeiramente gasto” se este tinha alguma imperfeição, como, por exemplo, 

as ranhuras do chão se apresentarem gastas. Como nenhuma das explorações do estudo 

tinha o piso em estado muito degradado, fez com que não se utilizasse nenhum patamar 

acima do “ligeiramente gasto”. Utilizou-se um nível, um fio de aço com 1 metro de 

comprimento e uma fita métrica (Figura 18), para se calcular a inclinação, através da fórmula 

𝑖 =
ℎ∗100

𝑐
, em que i representa a incidência, h representa a altura, e o c representa o 

comprimento. Neste caso, o comprimento do fio de aço (1 metro), e o facto de 

multiplicarmos por 100 permite-nos obter o valor da inclinação em percentagem. Novamente 

para facilidade de análise dos dados, foram formadas duas classes de graus de inclinação 

dos corredores dos parques das vacas em produção: a classe em que a inclinação era 
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menor ou igual a 1% (≤1%) e a classe em 

que a inclinação era superior a 1% (>1%). 

Foi também observado qual o sistema de 

limpeza utilizado nos corredores e 

inquirido aos produtores a frequência com 

que esta era feita, sendo que também 

posteriormente as explorações foram 

agrupadas nas que faziam a limpeza dos 

corredores mais do que uma vez por dia 

(>1 x dia) e nas que a limpeza dos 

corredores era feita uma ou menos vezes 

por dia (≤1 x dia). No parque das vacas 

em produção anotou-se ainda se existiam sistemas de ventilação e a densidade animal dos 

parques. A densidade animal foi considerada como “adequada” se havia cubículos e lugares 

disponíveis à manjedoura para todos os animais, ou “alta” se houvesse um número superior 

de animais em relação aos cubículos ou aos lugares da manjedoura. No parque de espera, 

à semelhança dos corredores, também se registou o tipo de piso e a inclinação, além de se 

obter a informação de quanto tempo, em média, e por dia, as vacas ficavam no parque de 

espera. Na inclinação do parque de espera voltou-se a agrupar as explorações em duas 

classes: explorações em que a inclinação do parque de espera era menor ou igual a 3% 

(≤3%) e explorações em que a inclinação era maior que 3% (>3%).  

Quanto aos parques das novilhas, das vacas secas e das maternidades, foi verificado o tipo 

de piso, e avaliou-se os parques em relação à sujidade em “limpo” ou “sujo” e em relação à 

densidade em “adequada” ou “alta”, sendo que nestes três parques a avaliação foi mais 

subjetiva, tendo sido baseada apenas na experiência do autor, sem recurso a medidas das 

dimensões dos parques. 

 

2.2.1. Avaliação do conforto 

 

A avaliação do conforto dos animais foi feita com base no Cow Comfort Index, um parâmetro 

de estudo do conforto que é baseado no número de vacas deitadas sobre o número de 

vacas em contacto com os cubículos, e com base no Proportion Eligible Lying, um segundo 

parâmetro que é baseado no número de vacas deitadas sobre o número de vacas do parque 

que não estão a comer (Figuras 19 e 20). O alvo para o primeiro parâmetro é de 85% e para 

o segundo é de 75% (Nocek, 1997; Cook, 2005). Isto significa que se espera que 85% das 

vacas que estão em contacto com os cubículos estejam deitadas e que se espera também 

que 75% das vacas que não estão a comer estejam deitadas. Para a avaliação do conforto 

dos animais, estiveram em estudo doze explorações, ou seja, uma das explorações foi 

Figura 18 - Material utilizado na recolha dos dados - 
fita métrica de 5m, fio de aço de 1m e nível 
(Fotografia original). 
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excluída do estudo deste parâmetro devido à impossibilidade de ver os animais livres no 

parque, pois, aquando das visitas, estes já se encontravam presos ao cornadis para o 

controlo reprodutivo. Estas duas variáveis foram calculadas em várias das visitas realizadas 

às explorações tendo sido depois feita uma média aritmética dos valores obtidos. 

 

2.2.2. Classificação da locomoção nas explorações 

 

Este parâmetro era avaliado quando as vacas se deslocavam para o parque de espera das 

salas de ordenha. Dada a impossibilidade que assistir a pelo menos uma ordenha de todas 

as treze explorações, a classificação da locomoção foi realizada apenas em sete 

explorações. Em cada exploração foi escolhido o parque mais representativo das vacas em 

produção, com a exceção de uma exploração em que foram vistos três dos quatro parques 

com vacas em produção. A escala de classificação utilizada (Anexo I – Página 85) 

englobava cinco graus, numa escala de 1 a 5 (escala original de Sprecher et al, 1997), em 

que o 1 representa uma vaca sem claudicação e o 5 uma vaca com uma claudicação muito 

grave, em que não se move ou não apoia o membro afetado. Calculou-se, assim, a 

prevalência real de claudicações nas explorações, onde todas as vacas que foram 

classificadas com grau 2 ou superior foram consideradas como “com claudicação” e as 

vacas classificadas com grau 1, foram consideradas como “sem claudicação”. Foi, também, 

calculada a prevalência com base na perceção dos produtores, onde se dividiu em “vacas 

pouco coxas” as vacas classificadas com os graus 1 e 2 e em “vacas muito coxas” as vacas 

classificadas com os graus 3, 4 e 5, assumindo-se que os produtores apenas conseguem 

detetar uma claudicação se esta for superior a grau 2. 

 

2.2.3. Avaliação do curvilhão 

 

A avaliação do estado dos curvilhões foi realizada com base no sistema de classificação de 

James Nocek, da Cornell Cooperative Extension (Anexo II). Com base neste sistema os 

Figuras 19 e 20 - Momentos em que foram realizadas as avaliações do conforto dos animais em 
duas explorações distintas (originais) 
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curvilhões das vacas eram avaliados em três graus (Figuras 21 a 24), da seguinte forma: 

grau 1 – sem alopécia e sem tumefação, ou seja, sem lesão; grau 2 – com alopécia, mas 

sem tumefação; grau 3 – com tumefação ou lesão evidente. Em todas as vacas, foram 

avaliados os dois curvilhões, bastando haver alteração num deles para ser classificado em 

grau 2 ou 3, consoante a presença de alteração. A avaliação do curvilhão era feita com as 

vacas presas pelo cornadis, aproveitando o momento em que eram realizados os controlos 

reprodutivos. Nas duas explorações que tinham cama livre, não foi possível fazer a 

avaliação dos curvilhões, pois estes apresentavam um grau de sujidade maior, 

impossibilitando a visualização de todos os curvilhões de forma coerente e consistente, 

como foi realizada nas restantes explorações. Assim, os dados obtidos neste parâmetro 

dizem respeito a 11 explorações do estudo, as que não tinham cama livre. 

 

 

 

 

 
  

Figura 21 - Momento em que foi realizada a 

avaliação do curvilhão (Fotografia original). 

Figura 22 - Vaca da esquerda com lesão no 
curvilhão de grau 2 e vaca da direita com 
grau 1 - curvilhão normal (original). 

Figura 23 - Vaca com lesão no curvilhão de grau 

3 (Fotografia original). 

Figura 24 - Vaca com lesão (profunda) no 

curvilhão de grau 3 (Fotografia original). 
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2.3. Registo das lesões 

 

O registo das lesões teve por base uma folha de registos onde havia uma lista pré-definida 

de 13 afeções podais e um esquema de uma extremidade podal de um bovino com zonas 

numeradas com a finalidade de facilitar a localização das afeções (Anexo I – Página 86). 

Cada exploração tinha a sua folha de registo, onde foram registadas todas as vacas que 

foram intervencionadas durante o período do estudo, excetuando uma exploração em que 

os dados obtidos foram recolhidos seis meses antes do início do estudo. Tal facto deveu-se 

à impossibilidade de recolher novos dados, e como as condições da exploração não tinham 

sofrido alterações e os dados foram recolhidos de forma semelhante às restantes 

explorações, optou-se por introduzi-los no estudo. Das 13 explorações do estudo, em quatro 

não foi possível obter qualquer registo de vacas cujas úngulas tenham sido aparadas, fosse 

por inexistência de qualquer registo, ou porque a forma como os dados tinham sido 

recolhidos não era coerente com a forma como foram recolhidos nas restantes explorações. 

Assim, conseguiu-se obter registos de forma coerente de nove explorações, todas com base 

na mesma folha de registo ou em folhas muito semelhantes. As 13 afeções podais 

previamente definidas foram: úlcera da sola, dermatite digital, dermatite interdigital, lesões 

da linha branca, tiloma, fissuras verticais, erosão do talão, fissuras horizontais, panarício, 

hemorragia da sola, úlcera da pinça, sola fina e unha em saca-rolhas; sendo que todas as 

outras afeções podais consideradas foram agrupadas em “outras lesões”, fazendo parte 

deste grupo, por exemplo, a dupla sola ou a laminite. De seguida, dá-se uma breve 

descrição de cada afeção podal, no sentido de esclarecer o que foi considerado em cada 

lesão: 

 Úlcera da sola – lesão circunscrita à zona da sola, com exposição do córion; 

 Hemorragia da Sola – hemorragias localizadas na sola, que não eram tão graves como 

a úlcera, uma vez que o córion não estava afetado; 

 Sola Fina – considerou-se sola fina, quando por palpação se conseguia provocar uma 

depressão na sola, sem ter feito qualquer intervenção na úngula; 

 Úlcera da Pinça – lesão na zona anterior da sola da úngula; 

 Lesões da Linha Branca – qualquer lesão localizada na zona da linha branca, podendo 

ser um pequeno abcesso ou hemorragias na linha branca; 

 Fissuras Verticais – fissuras ou fendas verticais localizadas na parede da úngula, desde 

as mais superficiais às mais profundas; 

 Fissuras Horizontais – fissuras paralelas à banda coronária, localizadas na parede da 

úngula, desde as mais superficiais às mais profundas; 

 Úngula em Saca-Rolhas – resultado dos casos extremos de sobrecrescimento da pinça 

em que há uma rotação desta para cima e o peso fica suportado na parede abaxial, ficando 

a úngula com o formato de um “saca-rolhas”. 
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 Dermatite Digital – lesão circunscrita na zona da pele digital, que podia ser uma simples 

alopécia, vulgarmente denominada de medalhão, até feridas (ulceração); 

 Dermatite Interdigital – inflamação superficial da pele do espaço interdigital; 

 Panarício – infeção necrótica da pele do espaço interdigital dos bovinos que se estende 

para os tecidos subjacentes; 

 Tiloma – foram considerados tilomas, todas as hiperplasias interdigitais, desde a mais 

pequena até às mais exuberantes; 

 Erosão do Talão – destruição irregular do talão. 

 

2.4. Análise dos fatores de risco 

 

Uma vez recolhidos todos os dados sobre os diversos fatores que numa exploração podem 

levar à ocorrência de claudicações, procurou-se relacionar estes fatores com as cinco 

afeções podais que tiveram uma maior incidência neste estudo. Todos os dados recolhidos 

foram introduzidos numa base de dados no programa Microsoft Excel 2010® e 

posteriormente a análise da correlação entre os fatores e as afeções podais foi executada 

através do programa R commander versão 3.2.1., pela utilização do Teste Exato de Fisher. 

Os fatores considerados nesta análise foram: a aparagem funcional, a frequência dos 

pedilúvios, a introdução de animais, o tipo de camas das vacas em produção, o material das 

camas das vacas em produção, a quantidade de cobertura das camas das vacas em 

produção, a densidade do parque de produção, a frequência de limpeza dos corredores, o 

sistema de limpeza dos corredores, a inclinação dos corredores, a conservação dos 

corredores, o piso do parque de espera, o tempo por dia no parque de espera, a inclinação 

do parque de espera, o tipo de cama das vacas secas, a sujidade da maternidade e a 

dimensão da maternidade. Apenas os últimos dois fatores, como referido anteriormente, 

tiveram uma avaliação mais subjetiva, baseada na experiência do autor.  

Uma vez que não é expectável uma exploração não ter pelo menos um caso de cada uma 

das cinco afeções podais com maior incidência no estudo, e como não foi possível encontrar 

na bibliografia o que era considerado como aceitável em termos de percentagens de 

incidência em cada afeção, foi determinado em que explorações foi a sua incidência menor, 

através do cálculo do primeiro quartil. Deste modo, com base na percentagem de cada uma 

das cinco afeções podais nas explorações, calculou-se o primeiro quartil no programa 

Microsoft Excel 2010®, através da função QUARTIL.INC, que nos indicou quais as 

explorações que se encontravam no primeiro quartil. Assim, as explorações em que a 

incidência era menor ou igual ao valor apresentado pelo primeiro quartil, ou seja, 

explorações que tinham uma menor incidência das afeções podias, foram consideradas 

como tendo uma incidência mais aceitável de afeções podais do que as que se encontravam 

acima deste valor. 
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Relativamente à classificação da locomoção, à semelhança do que aconteceu com as 

afeções podais, calculou-se o primeiro quartil com base nas percentagens das vacas que 

claudicavam em cada exploração, considerando-se novamente as explorações com 

incidência menos aceitável as que tinham uma percentagem de claudicação superior ao 

valor apresentado pelo cálculo do primeiro quartil. Este parâmetro foi também 

correlacionado com todos os fatores envolvidos no estudo, tal como acontecera com as 

afeções podais. 

O mesmo método de calcular o primeiro quartil foi ainda utilizado na avaliação do curvilhão, 

uma vez que os alvos indicados com base na Cornell Cooperative Extension (Anexo II) 

estavam um pouco desfasados da realidade encontrada em Portugal. Na avaliação do 

conforto das vacas manteve-se os alvos pré-definidos de 85% para o Cow Comfort Index e 

de 75% para o Proportion Eligible Lying. A avaliação do curvilhão e a avaliação do conforto 

foram relacionados apenas com três dos fatores acima descritos: tipo de cama das vacas 

em produção, material das camas das vacas em produção e quantidade de cobertura das 

camas das vacas em produção. 

 

3. Resultados 

 

3.1. Aparagem funcional 

 

Apenas quatro explorações realizam o corte funcional das úngulas, sendo que três delas 

fazem-no duas vezes por ano e uma faz à secagem. As outras nove explorações do estudo 

deixam acumular um certo número de animais a claudicar, para depois contactarem quem 

lhes presta o serviço de tratamento de afeções podais, realizando deste modo, uma 

aparagem terapêutica. 

 

3.2. Pedilúvios 

 

Uma das treze explorações do estudo não realizava pedilúvios. Nas restantes, a frequência 

com que eram realizados os pedilúvios, variava de exploração para exploração, tendo sido 

registado um máximo de 12 vezes por mês e um mínimo de 1 vez por mês. Com base nas 

classes criadas para facilitar a análise dos dados, verificou-se que nove explorações 

realizam pedilúvios 4 ou mais vezes por mês (≥4 x mês) e que quatro explorações fazem-no 

menos de 4 vezes por mês (<4 x mês), incluindo a exploração que não realiza pedilúvios. 

No que diz respeito às substâncias utlizadas, as mais comuns eram a formalina, o sulfato de 

cobre e o hipoclorito de sódio (lixívia). Vários produtores já utilizavam produtos comerciais 

que tinham por base alguns destes compostos. Relativamente à concentração dos 

compostos utilizados, não foi possível determinar com exatidão as concentrações utilizadas. 



58 

 

Através das perguntas feitas aos produtores e aos empregados, as respostas obtidas nunca 

foram muito coerentes. Os produtores, ou diziam que usavam um balde (baldes de 10 litros) 

da substância e o restante água, sem nunca especificarem a quantidade, ou informavam a 

concentração que vinha na embalagem, mas que depois não se traduzia na realidade. Este 

facto era ainda mais evidenciado, quando na exploração havia dois empregados em que um 

dizia que usava um balde, e outro que só usava meio balde. 

Quanto às dimensões dos pedilúvios, o comprimento máximo registado foi de 5,00 metros e 

o mínimo de 1,75 metros; a largura máxima registada foi de 2,30 metros e a mínima de 0,70 

metros; e a profundidade máxima foi de 0,25 metros e a mínima de 0,10 metros. 

Apenas uma das explorações possuía um primeiro pedilúvio com água para tirar a maior 

parte da sujidade das patas, antes de as vacas irem para o pedilúvio com a substância. 

 

3.3. Biossegurança 

 

A questão essencial deste ponto era saber se as explorações tinham introduzido animais 

novos na exploração há menos de 10 anos. Deste modo, concluiu-se que quatro 

explorações não tinham introduzido animais e que nove tinham-no feito. Os animais 

introduzidos eram provenientes da França, Holanda e Alemanha, para além de Portugal. 

Todas as explorações tinham dispositivos para controlo de roedores e apenas uma possuía 

um rodolúvio, todavia, este não estava operacional. 

 

3.4. Ambiente dos animais 

 

No que diz respeito ao ambiente dos parques das vacas em produção, verificou-se, quanto 

ao tipo de cama, que sete explorações tinham tapetes de borracha, quatro tinham apenas 

cimento e que duas (as que não tinham cubículos) tinham cama livre. A cobertura da cama 

de quatro explorações era serradura, de três era areia, uma tinha estrume seco e três 

explorações não tinham qualquer material de cobertura. Nas duas explorações de cama 

livre, o material da cama era palha. A cobertura foi considerada insuficiente em cinco 

explorações (considerando as três que não tinham qualquer material de cobertura) e 

suficiente em oito. Quanto às dimensões dos cubículos, estas foram relativamente 

consistentes de exploração para exploração, sendo a maior diferença (0,55 metros) 

registada no comprimento do cubículo, onde o maior comprimento registado foi de 2,75 

metros e o menor de 2,20 metros. A maior largura dos cubículos registada foi 1,20 metros e 

a menor 1,15 metros; a maior altura dos cubículos foi 0,35 metros e a menor 0,15 metros; a 

maior distância da barra de garrote até ao fim do cubículo foi de 2,00 metros e a menor 1,60 

metros, sendo a maior altura da barra de garrote de 1,30 metros e a menor 1,10 metros. O 

limitador do peito foi outra das diferenças notadas nos cubículos, uma vez que cinco das 



59 

 

onze explorações que tinham cubículos, não tinham limitador de peito. Nas que tinham, a 

maior distância do limitador até ao fim do cubículo foi de 2,00 metros e a menor 1,85 metros. 

Relativamente aos corredores, em dez explorações utilizam o rodo elétrico como sistema de 

limpeza e em três utilizam o trator. Com o rodo elétrico, a frequência de limpeza varia entre 

quatro vezes a doze vezes por dia e quando o trator é o sistema de limpeza, a frequência 

varia entre uma vez por dia e uma vez por semana. Para as classes criadas para a análise 

dos dados relativos à frequência de limpeza, verificou-se que em três explorações esta era 

feita uma ou menos vezes por dia (≤1 x dia) e que nas restantes dez explorações esta 

limpeza era feita mais do que uma vez por dia (>1 x dia). Quanto ao estado de conservação 

dos pisos, em sete explorações este foi considerado como em “bom estado” e em seis, foi 

considerado como “ligeiramente gasto”. A inclinação dos corredores variou entre os 0,00% e 

os 7,00%, sendo que em sete explorações o grau de inclinação era menor ou igual a 1% 

(≤1%) e em seis o grau de inclinação era maior de 1% (>1%). 

Quanto à densidade animal nos parques das vacas em produção, esta foi considerada 

adequada em onze explorações e alta em duas. Por fim, cinco explorações possuíam 

ventoinhas para arrefecimento e as restantes oito não. Em todas, o ambiente aparentava ser 

bem arejado, sem odor a amoníaco, contudo o estudo realizou-se no período de 

Outono/Inverno, em que as temperaturas são mais amenas, quando comparado com o 

Verão. 

Os parques de espera de dez explorações são em cimento, de duas são em tijoleira e numa 

é em borracha. Em sete explorações as vacas ficam em média 3 horas por dia no parque de 

espera, enquanto que nas outras seis explorações as vacas permanecem no parque de 

espera 2 horas. A inclinação variou entre 0,00% e 7,00%, sendo que em sete explorações o 

grau de inclinação era maior que 3% (>3%) e em seis o grau de inclinação era menor ou 

igual a 3% (≤3%). 

Os parques das novilhas nulíparas de dez explorações são de cama livre de palha, em duas 

são cubículos e numa exploração as novilhas encontram-se a campo. Em nove explorações 

os parques foram considerados sujos e em quatro foram considerados limpos. A densidade 

animal nos parques das novilhas foi considerada adequada em oito e alta em cinco 

explorações. 

Os parques das vacas secas de seis explorações são de cama livre de palha, em quatro 

explorações as vacas secas estão a campo e em três estão em cubículos. Em três 

explorações os parques foram considerados sujos e em dez foram considerados limpos. A 

densidade animal nos parques das vacas secas foi considerada adequada em onze e alta 

em duas explorações. 

Os parques das maternidades das treze explorações do estudo são todos de cama livre de 

palha. Em quatro explorações os parques foram considerados sujos e em nove foram 
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considerados limpos. A densidade animal nos parques das maternidades foi considerada 

adequada em oito e alta em cinco explorações. 

 

3.5. Avaliação do conforto 

 

Relativamente ao conforto e tendo por base os alvos pretendidos de 85% para o Cow 

Comfort Index e de 75% para o Proportion Eligible Lying, podemos afirmar através da 

visualização do Gráfico 7, que em nove das doze explorações do estudo as vacas tinham 

conforto e em três explorações não tinham, sendo que numa das três (exploração D) falhou 

apenas um parâmetro, enquanto que nas outras duas não se atingiu o alvo dos dois 

parâmetros.  

 

 

3.6. Classificação da locomoção dos animais por exploração 

 

A classificação da locomoção dos animais por grau e suas percentagens podem ser 

consultadas na Tabela 3. No total foi classificada a locomoção de quinhentas e três (503) 

vacas em sete explorações, sendo que quatrocentas e trinta e quatro (434) vacas foram 

classificadas com grau 1, trinta e três (33) com grau 2, vinte e duas (22) com grau 3, nove 

(9) com grau 4 e cinco (5) com grau 5. 

A análise do Gráfico 8 permite-nos concluir que a prevalência média de claudicações (grau 

2,3.4 e 5) das explorações foi de 13,72%. A exploração que registou uma menor prevalência 

foi a A, com 6,90% e a exploração com maior prevalência foi a M, com 25,71%. 

Gráfico 7 - Avaliação do conforto das vacas por exploração, com base nos parâmetros Cow Comfort 
Index e Proportion Eligible Lying. 
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Se tivermos em consideração que os produtores apenas têm perceção das claudicações 

acima do grau 2, então através da observação do Gráfico 9 conclui-se que a prevalência 

média de claudicação com base na perceção dos produtores seria de 7,16%, ou seja, os 

produtores teriam a perceção de cerca de metade (1,9 vezes menos) da prevalência real. 

Para a classificação da locomoção dos animais foi considerado (através do cálculo do 

primeiro quartil) que as explorações que apresentavam uma percentagem de animais a 

claudicar (animais classificados com grau 2 ou superior) superior a 10,81% tinham uma 

prevalência alta de claudicação. Apenas duas explorações (A e L) apresentaram uma baixa 

prevalência de claudicação (Gráfico 8). 

 

Tabela 3 - Classificação da locomoção dos animais e quantificação da percentagem de cada grau por 

exploração. 

 

Exploração Grau 1 
Grau 1 

(%) 
Grau 2 

Grau 2 
(%) 

Grau 3 
Grau 3 

(%) 
Grau 4 

Grau 4 
(%) 

Grau 5 
Grau 5 

(%) 
Total 

Animais 

A 81 93,10% 3 3,45% 0 0,00% 2 2,30% 1 1,15% 87 

E 79 77,45% 9 8,82% 9 8,82% 2 1,96% 3 2,94% 102 

G 33 82,50% 4 10,00% 2 5,00% 1 2,50% 0 0,00% 40 

H 26 86,67% 1 3,33% 2 6,67% 1 3,33% 0 0,00% 30 

J 45 86,54% 4 7,69% 2 3,85% 1 1,92% 0 0,00% 52 

L 144 91,72% 7 4,46% 5 3,18% 1 0,64% 0 0,00% 157 

M 26 74,29% 5 14,29% 2 5,71% 1 2,86% 1 2,86% 35 

Total 434 86,28% 33 6,56% 22 4,37% 9 1,79% 5 0,99% 503 

 

 

Gráfico 8 - Classificação da locomoção dos animais por exploração - avaliação do autor 
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3.7. Avaliação do curvilhão 

 

Nas onze explorações envolvidas neste parâmetro do estudo, foram avaliados um total de 

1304 animais dos quais 71,24% (929 animais) foram classificados com grau 1, ou seja, não 

apresentavam lesões nos curvilhões. Dos 28,76% que apresentaram lesões, 24,69% (322 

animais) foram classificados com grau 2 e 4,06% (53 animais) foram classificados com grau 

3. O número de animais avaliados em cada grau por exploração e a sua percentagem está 

discriminado na Tabela 4 e representado no Gráfico 10. As explorações E e M foram as 

duas explorações de cama livre em que não foi possível fazer a avaliação, como explicado 

anteriormente, surgindo na Tabela 4 com os campos preenchidos com “DNR” (Dados Não 

Recolhidos). Foi calculado o primeiro quartil das percentagens das incidências de lesões do 

curvilhão de grau 2 e de grau 3, sendo que as explorações consideradas como tendo uma 

grande incidência de lesões tinham uma percentagem de animais com grau 2 superior a 

17,46% ou superior a 1,30% de grau 3. Através da análise da Tabela 4, concluímos que 

apenas duas explorações (Exploração I e J) tinham uma baixa incidência de lesões nos 

curvilhões. 

  

Gráfico 9 - Classificação da locomoção dos animais por exploração - suposta perceção dos 
produtores. 
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Tabela 4 - Avaliação do curvilhão e quantificação do grau das lesões por exploração. 

 

 

 

 

  

Exploração Grau 1 Grau 1 (%) Grau 2 Grau 2 (%) Grau 3 Grau 3 (%) Total 

A 123 68,72% 54 30,17% 2 1,12% 179 

B 73 60,33% 41 33,88% 7 5,79% 121 

C 76 64,41% 35 29,66% 7 5,93% 118 

D 71 51,45% 59 42,75% 8 5,80% 138 

E DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR 

F 57 69,51% 18 21,95% 7 8,54% 82 

G 95 70,90% 37 27,61% 2 1,49% 134 

H 45 83,33% 7 12,96% 2 3,70% 54 

I 180 96,77% 6 3,23% 0 0,00% 186 

J 111 91,74% 10 8,26% 0 0,00% 121 

K 50 50,51% 33 33,33% 16 16,16% 99 

L 48 66,67% 22 30,56% 2 2,78% 72 

M DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR 

Total 929 71,24% 322 24,69% 53 4,06% 1304 

Gráfico 10 – Representação gráfica da avaliação do curvilhão por exploração. 
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3.8. Registo das lesões 

 

Durante o estudo foram aparadas as úngulas a 314 animais, sendo que em 19,11% (60 

animais) foi realizada uma aparagem funcional e em 80,89% (254 animais) foi realizada uma 

aparagem terapêutica. A exploração com maior número de registos teve 119 animais 

intervencionados e a com menor teve apenas 8 animais. No que diz respeito às afeções 

podais, foram registadas um total de 378 lesões. A distribuição da sua localização pode ser 

vista no diagrama da Figura 25, do qual se conclui que os membros posteriores foram os 

mais afetados. Nas lesões que se localizavam nas úngulas, a sua incidência foi maior nas 

úngulas laterais dos membros posteriores seguidas das úngulas mediais dos membros 

anteriores. 

 

 

 

 

Quanto ao tipo de lesões, a úlcera da sola foi a lesão mais frequentemente encontrada, 

representando 30,16% de todas as lesões podais encontradas. No Gráfico 11 podemos ver 

a incidência de cada afeção podal considerada no estudo. No gráfico não aparecem fissuras 

horizontais e úngulas em saca-rolhas, pois não houve qualquer registo deste tipo de lesões. 

  

Figura 25 - Localização das lesões 
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Uma vez obtidas as incidências de cada uma das cinco afeções podais mais comuns por 

exploração (Tabela 5), calculou-se o primeiro quartil para cada uma delas, e assim se 

definiu que para a úlcera da sola, as explorações com uma percentagem superior a 27,27% 

teriam uma grande incidência desta lesão; para a dermatite digital, as explorações com uma 

percentagem superior a 0% (bastava ter um caso de dermatite) eram consideradas como 

tendo uma grande incidência de dermatite digital; para a dermatite interdigital e para o 

tiloma, o valor para se considerar uma incidência grande foi também de 0%; e para as 

lesões da linha branca as explorações eram consideradas como tendo grande incidência se 

apresentassem mais de 5,37% de casos de lesões da linha branca. Tendo em conta a 

observação da tabela 3, conclui-se que as explorações consideradas com uma incidência 

elevada de úlcera da sola foram as D,E,F,J,K,L; as consideradas com uma incidência 

elevada de dermatite digital foram as A,D,E,J,K; as consideradas com uma incidência 

elevada de dermatite interdigital foram as A,D,E,J; as consideradas com uma incidência 

elevada de tiloma foram as A,D,E,K,L; e as consideradas com uma incidência elevada de 

lesões da linha branca foram as C,E,F,I,J,L.  

  

Gráfico 11 – Incidência total das lesões podais nas explorações. 
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Tabela 5 - Incidência das principais afeções podais em cada exploração 

 

 

 

3.9. Análise dos fatores de risco 

 

Neste parâmetro verificou-se se havia alguma associação entre os resultados obtidos no 

registo das afeções podais com os resultados obtidos nos registos da classificação da 

locomoção dos animais e com os fatores que foram considerados como eventuais 

causadores de claudicação. A avaliação do curvilhão e a avaliação do conforto foram 

apenas relacionados com o tipo de cama, com o material da cama e com a quantidade de 

cobertura dos parques das vacas em produção. Todos esses cruzamentos de dados podem 

ser vistos nos anexos III, IV, V e VI. Os cruzamentos em que houve associação (p<0.05) 

estão representados na Tabela 6 e na Tabela 7. 

 

 

 

  

Dermatite 
Interdigital 

  
A B 

Piso Parque 
Espera 

Tapete Borracha 1 0 

Cimento 1 5 

Tijoleira 2 0 

Teste de 
Fisher 

P-value 0,04762 

Odds Ratio \ 

A – Alta incidência; B – Baixa incidência 

 

 

Através da análise da Tabela 6 observamos, pelo valor de p, que há uma associação entre o 

tipo de piso do parque de espera e a ocorrência de dermatite interdigital. É possível verificar 

que em todas as explorações com uma baixa incidência de dermatite interdigital o piso do 

parque de espera é de cimento. 

Exploração Úlcera Dermatite Digital 
Dermatite 
Interdigital 

Tiloma 
Lesões da Linha 

Branca 

A 17,56% 28,29% 23,90% 15,61% 5,37% 

C 27,27% 0,00% 0,00% 0,00% 36,36% 

D 42,86% 35,71% 14,29% 7,14% 0,00% 

E 34,29% 11,43% 5,71% 5,71% 20,00% 

F 42,86% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 

I 11,76% 0,00% 0,00% 0,00% 17,65% 

J 63,16% 2,63% 5,26% 0,00% 7,89% 

K 35,71% 25,00% 0,00% 17,86% 0,00% 

L 78,26% 0,00% 0,00% 4,35% 8,70% 

  
Tiloma 

  
A B 

Tipo de Cama 
Vacas Secas 

Campo 1 2 

Cubículos 0 2 

Cama Livre - 
Palha 

4 0 

Teste de 
Fisher 

P-value 0,04762 

Odds Ratio \ 

A – Alta incidência; B – Baixa incidência 

Tabela 6 - Relação entre o Piso do Parque de 
espera e a ocorrência de Dermatite Interdigital 

Tabela 7 - Relação entre o Tipo de Cama 
das Vacas Secas e a ocorrência de Tiloma 
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Na Tabela 7, verificamos que há uma associação entre o tipo de cama das vacas secas e a 

ocorrência de tiloma. É possível visualizar que todas as explorações, cujo tipo de cama das 

vacas secas era cama livre de palha, tiveram uma alta incidência de tiloma.  

Depois das análises univariadas, foi realizada uma análise multivariada por lesão, com todos 

os fatores que apresentavam um valor de p menor que 0,20 (p<0,20), de modo a avaliar o 

efeito conjunto destas variáveis relativamente à ocorrência de lesões. Assim, fez-se uma 

regressão logística multivariada para dermatite interdigital com os fatores da introdução de 

animais, densidade do parque de produção, piso do parque de espera, inclinação do parque 

de espera e com o tipo de cama das vacas secas; fez-se, também, uma análise multivariada 

para o tiloma com o tipo de cama das vacas em produção, material da cama das vacas em 

produção, conservação dos corredores e com o tipo de cama das vacas secas; e por último, 

fez-se uma análise multivariada para as lesões da linha branca com o piso do parque se 

espera e com a sujidade da maternidade. Contudo não foi obtido qualquer resultado 

estatisticamente significativo. 

 

4. Discussão dos resultados 

 

4.1. Aparagem funcional 

 

A aparagem funcional reduz a incidência de claudicações e melhora a locomoção e o bem-

estar dos animais (Manson & Leaver, 1989 in Blowey, 2008). O fato de apenas quatro das 

treze explorações envolvidas no estudo realizarem aparagem funcional, mostra que nem 

todos os produtores estão suficientemente sensibilizados para este problema e informados 

sobre o impacto económico que este causa numa exploração. Green et al (2002) estimou 

uma redução média de produção de leite de 360 Kg (160 – 550 Kg) por lactação, por cada 

vaca que apresentasse claudicação. Das explorações incluídas neste trabalho que realizam 

aparagem funcional, apenas uma o faz à secagem, altura que é considerada a melhor, uma 

vez que permite que as úngulas na altura do parto estejam em condições ideais (Andrews et 

al, 2008). 

 

4.2. Pedilúvios 

 

Ao contrário do que se verificou na aparagem funcional, há a perceção por parte dos 

produtores de que este é um bom método de prevenção de lesões podais causadoras de 

claudicação, nomeadamente de origem infeciosa. Somente uma exploração no total das 

treze não realizava pedilúvios. Apesar desta perceção por parte dos produtores, foi 

verificado pelo autor que na maior parte das vezes, o pedilúvio não era executado de forma 

correta, ora porque as concentrações dos produtos (para além de não serem as ideais) 
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nunca são regulares, ora porque não há uma frequência de pedilúvios pré-definida na 

exploração. Já Serrão (1996) tinha-se deparado com o mesmo problema ao afirmar que “Os 

pedilúvios, quando existem, não são corretamente utilizados”.  

Quanto às substâncias utilizadas nas explorações, as mais comuns foram a formalina, o 

sulfato de cobre e o hipoclorito de sódio (lixívia). As duas primeiras substâncias são também 

largamente utilizadas em muitos outros países, estando referenciadas em vários artigos 

científicos sobre este tema (Blowey, 2005; Cook, 2005). Apesar de utilizadas em Portugal, 

estas substâncias não estão autorizadas para este fim. A formalina apresenta propriedades 

cancerígenas que requerem muito cuidado por parte de quem a manuseia, enquanto que o 

sulfato de cobre poderá ter impacto nos ecossistemas, uma vez que não é degradado no 

meio ambiente (Cook, 2005).  

Relativamente à frequência, nove explorações realizavam pedilúvios pelo menos 1 vez por 

semana (≥4 x mês). Apesar de ser bom já haver uma rotina semanal que inclua a realização 

do pedilúvio, a frequência deve ser aumentada, pelo menos em algumas explorações. 

No que diz respeito às dimensões dos pedilúvios, como se pode verificar nos resultados 

obtidos, houve uma amplitude muito grande nas medidas registadas. É importante que as 

dimensões sejam ao mesmo tempo eficazes na prevenção das lesões e as mais 

económicas possíveis, evitando ao máximo o desperdício. Cook (2005) refere que o 

pedilúvio deve ter cerca de 3 metros de comprimento, 90 centímetros de largura e 12,5 

centímetros de profundidade.  

De referir ainda que a literatura sublinha a importância de um primeiro pedilúvio com água 

antes de as vacas passarem no pedilúvio com a substância ativa (Blowey, 2005; Cook, 

2005), sendo que apenas uma exploração o faz. 

 

4.3. Biossegurança 

 

Neste estudo, nove explorações tinham introduzido animais há menos de 10 anos, enquanto 

que quatro não o tinham feito. Existem evidências que indicam haver um risco de introdução 

de doenças infeciosas, como a dermatite digital, através da compra de animais infetados 

(Mulling et al, 2006). A manutenção de uma exploração fechada e um alto nível de higiene é 

a melhor maneira de prevenir a introdução de lesões de origem infeciosa (Mulling et al, 

2006). Se isso não for possível, deve-se realizar uma quarentena de duas semanas e um 

exame regular e cuidadoso às extremidades podais dos animais adquiridos (Mulling et al, 

2006; Greenough, 2009). A hipótese de que as lesões infeciosas podem ser transmitidas 

pelos instrumentos usados pelos veterinários e outros profissionais responsáveis pelo corte 

das úngulas não pode ser excluída (Greenough, 2009), pelo que o responsável do 

equipamento deve lavá-lo e desinfetá-lo, no mínimo entre cada exploração. 
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4.4. Ambiente dos animais 

 

Blowey (2008) refere que qualquer que seja o material da superfície dos cubículos, estes 

devem sempre ter um material de cobertura, para evitar lesões abrasivas nos curvilhões 

(situação descrita mais à frente em pormenor). Deste modo, o que se deve salientar dos 

resultados obtidos é que existem cinco explorações que não têm cobertura de cama 

suficiente, sendo que dessas cinco explorações, três não usam qualquer tipo de material de 

cobertura das camas, sendo isto uma situação que deve ser alterada. De referir ainda que a 

cobertura das camas foi muito variável nas explorações. Nos dias em que eram mudadas a 

cobertura era boa, contudo, com o passar dos dias a cama ia ficando sem material e este 

nem sempre era prontamente recolocado.  

Quanto à dimensão dos cubículos, pode-se afirmar que estes se encontram dentro das 

medidas referidas pela literatura, nomeadamente as dimensões referidas por Blowey (2005). 

O fato de algumas explorações não possuírem limitadores do peito, poderá fazer com que 

os animais se deitem demasiado à frente nos cubículos, aumentando a contaminação fecal 

do terço posterior dos cubículos e potencialmente, aumentando o risco de mastite. Esta 

constatação de que as dimensões estão dentro dos parâmetros descritos na literatura é de 

fato importante, na medida em que, um cubículo bem dimensionado é um dos fatores que 

contribui para o conforto dos animais, evitando a relutância de os animais entrarem nos 

cubículos e aumentando o tempo que estes permanecem deitados (Blowey, 2008). 

Relativamente à frequencia de limpeza dos corredores dos parques, constatou-se que esta 

estava diretamente relacionada com o sistema de limpeza. Quando o sistema de limpeza foi 

o rodo elétrico a frequência mínima de limpeza registada foi de quatro vezes por dia, 

enquanto que com o trator, a maior frequência de limpeza dos corredores dos parques foi de 

uma vez por dia. 

Em sete explorações, as vacas ficavam em média 3 horas por dia no parque de espera, 

enquanto que nas outras seis explorações as vacas permaneciam no parque de espera 2 

horas. Blowey (2008), no daily time budget que apresenta, afirma que as vacas passam 3 

horas na ordenha. Contudo, sabe-se que o tempo que as vacas permanecem em estação é 

um fator de risco, e por isso deve ser reduzido ao mínimo tempo possível. Espejo e Endres 

(2007) concluíram no seu trabalho, que o tempo diário que as vacas passam na ordenha 

estava associado com a prevalência de claudicação. 

Uma medida de maneio implementada em todas as explorações do estudo é o fato das 

maternidades serem todas de cama livre de palha. Esta é uma medida importante, porque a 

maior mobilidade da 3ª falange no interior da úngula, inicia-se cerca de duas semanas antes 

do parto e prolonga-se até duas semanas após o parto, sendo portanto, durante este 

período que a vaca é particularmente suscetível a lesões nas extremidades podais (Blowey, 
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2008). Contudo, praticamente logo a seguir ao parto, as vacas vão para os parques de 

produção com cubículos, que já não são confortáveis como os parques de cama livre. 

Foi, também, verificado pelo autor que em várias explorações os animais coxos eram 

movidos para o “Hospital”, um parque de cama livre de palha, o que está recomendado pela 

literatura que, aconselha a mudança dos animais a claudicar para pisos mais suaves 

(Hernandez-Mendo et al, 2007). 

 

4.5. Avaliação do conforto 

 

No que diz respeito ao conforto, verificou-se que três explorações não atingiram os alvos 

estabelecidos para o Cow Comfort Index ou para o Proportion Eligible Lying. Das três 

explorações que não atingiram o valor alvo em pelo menos um dos parâmetros, uma era de 

cama livre de palha e as outras duas tinham parques com cubículos. O conforto dos animais 

é muito importante, pois traduz-se no tempo que eles vão passar deitados. 

A grande surpresa desta avaliação do conforto reside no fato de uma das explorações que 

não atingiu os parâmetros, ter parques de cama livre de palha. Das 12 explorações 

envolvidas neste parâmetro, duas tinham parques de cama livre, sendo que uma apresentou 

os melhores índices de conforto e a outra os piores. Vacas estabuladas em parques de 

cama livre de palha passam mais tempo deitadas quando comparadas com vacas 

estabuladas em parques com cubículos (Singh et al, 1993 in Mulling et al, 2006). As únicas 

grandes diferenças que o autor encontrou entre as duas explorações foram a inclinação dos 

parques (na que registou melhores índices, a inclinação era de 2,5%, enquanto que na que 

registou piores índices, a inclinação era de 7%) e o fato de uma não realizar pedilúvios (a 

que registou piores índices). Em todos os outros aspetos, as explorações eram semelhantes 

entre si (dimensão, densidade animal, número de ordenhas por dia, tempo no parque de 

espera da sala de ordenha, frequência de limpeza dos parques e estado de conservação 

das instalações). 

 

4.6. Classificação da locomoção 

 

A prevalência média de claudicações das explorações foi de 13,72%, sendo que a menor 

prevalência registada foi de 6,90% e a maior prevalência foi de 25,71%. Em comparação 

com os dados recolhidos da literatura, constata-se que este valor é consideravelmente mais 

baixo. Clarkson et al (1996) concluíram que prevalência média anual foi de 20,6%, nas 37 

explorações envolvidas no estudo, sendo que no Verão os animais estavam na pastagem e 

no Inverno estavam estabulados. No estudo realizado por Espejo et al (2006), em 50 

explorações de estabulação permanente, a prevalência média de claudicação foi de 24,6%. 

Uma possível justificação para o resultado da prevalência do estudo ter sido inferior, poderá 
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ter a ver com o fato de se tratar de uma prevalência pontual, ou seja, é uma prevalência 

calculada com dados recolhidos apenas num dia. Em vários trabalhos da literatura é 

calculada uma prevalência média, com base em dados recolhidos em vários dias.  

À semelhança do estudo realizado por Leach et al (2010), o autor quis tentar perceber qual 

seria a prevalência de claudicações com base na perceção dos produtores. No estudo de 

Leach et al (2010), os próprios produtores indicaram a prevalência de claudicações das suas 

explorações, através dais quais, os autores chegaram à conclusão que os produtores 

apenas detetavam as claudicações graves, numa escala que tinha quatro graus. No 

presente estudo, não foi questionado aos produtores qual achavam que seria a prevalência 

de claudicação. O autor assumiu, usando uma escala de cinco graus, que os produtores 

seriam capazes de detetar uma claudicação de grau 3 (claudicação moderada) ou superior. 

Compreendendo a existência de alguma subjetividade nesta avaliação, não deixa de ser 

interessante verificar que os produtores apenas detetariam cerca de metade (1,9 vezes 

menos) das vacas coxas que teriam na sua exploração.  

 

4.7. Avaliação do curvilhão 

 

Segundo os dados recolhidos, apenas duas explorações tiveram uma baixa incidência de 

lesões no curvilhão. Esta é uma situação preocupante, na medida em que, para além de 

retirar conforto e bem-estar aos animais, é um fator de risco para a ocorrência de lesões 

podais, porque as lesões do curvilhão são uma condição dolorosa que vai fazer com que o 

animal permaneça mais tempo de pé (Barker et al, 2009). A avaliação do curvilhão é 

também muito importante, porque nos permite saber de forma indireta, se a cama dos 

animais tem material de cobertura suficiente, fundamental para evitar lesões abrasivas 

(Barker et al, 2009). Isto porque, como referido anteriormente, apesar de no dia em que as 

camas são feitas e nos dias seguintes poderem estar com cobertura suficiente, haverá 

outros dias em que terão pouco material de cobertura, situação verificada sobretudo 

atualmente, com a crise que se verifica no setor leiteiro.  

Não foi possível realizar a avaliação do estado dos curvilhões em duas explorações (as de 

cama livre de palha), porque a sujidade destes não permitia a sua avaliação de forma 

coerente e criteriosa. Segundo Cook (2005) a sujidade dos membros, principalmente na 

parte inferior, é muito maior em parques de cama livre, quando comparados com os parques 

com cubículos. 
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4.8. Registo das lesões 

 

Neste estudo foi possível observar que as lesões localizavam-se sobretudo nos membros 

posteriores (81,16%). Nas lesões que se localizavam nas úngulas, a sua incidência foi maior 

nas úngulas laterais dos membros posteriores (62,73%), seguidas das úngulas mediais dos 

membros anteriores (25,45%). Estes resultados vão ao encontro do que está descrito na 

literatura. O estudo realizado por Russell et al (1982) demonstrou que das afeções que 

afetaram as extremidades distais dos membros, 84% localizavam-se nos membros 

posteriores e que nestes, a úngula lateral era a mais afetada (85%). Também Serrão (1996) 

indicou que das claudicações que se deviam a afeções nas extremidades distais dos 

membros, 90% localizavam-se nos membros posteriores e que nestes, a úngula mais 

afetada era a lateral (83,9%). 

No que diz respeito às lesões podais, as mais frequentemente observadas foram a úlcera da 

sola (30,16%), a dermatite digital (19,84%), a dermatite interdigital (14,55%), o tiloma 

(10,85%) e as lesões da linha branca (8,20%). Apesar de por vezes o maneio ser diferente, 

as lesões mais frequentemente reportadas na literatura são a úlcera da sola, dermatite 

digital e lesões da linha branca (Amory et al, 2008).  

 

4.9. Análise dos fatores de risco 

 

Em primeiro lugar, deve-se referir que devido ao fato de o estudo se ter desenrolado num 

número reduzido de explorações, tornou-se difícil obter associações entre os fatores de 

risco considerados e as cinco lesões mais frequentes, a avaliação do conforto, a 

classificação da locomoção e a avaliação do curvilhão. Depois, temos que considerar o fato 

de os dados sobre as lesões das extremidades podais terem sido recolhidos por diferentes 

intervenientes. Apesar da forma como os dados foram recolhidos ter sido idêntica e com 

base no mesmo tipo de descrição das lesões, não podemos afirmar categoricamente que 

não possa ter havido uma subjetividade na altura da tipificação de cada lesão.  

Dos resultados obtidos das correlações avaliadas, obteve-se duas associações (p<0,05): 

uma entre o tipo de piso do parque de espera e a ocorrência de dermatite interdigital, e a 

outra entre o tipo de cama das vacas secas e a ocorrência de tiloma. 

No que diz respeito à associação entre o tipo de piso do parque de espera e a ocorrência de 

dermatite interdigital, podemos afirmar que este é um resultado inesperado. Como se pode 

observar (Anexo III – Página 91), todas as explorações que tinham uma incidência de 

dermatite interdigital baixa, tinham um piso de cimento no parque de espera. Na literatura 

está referenciado que os pisos com superfície de borracha serão mais adequados para 

evitar lesões podais como a úlcera da sola ou lesões da linha branca (Telezhenko & 

Bergsten, 2005; Rushen & de Passille, 2006 in Cook et al, 2009). Contudo, não há qualquer 
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associação entre os pisos do parque de espera e lesões podais de origem infeciosa, sendo 

estas associadas apenas a pisos sujos e húmidos (Mulling et al, 2006; Blowey, 2008). A 

única exploração que tem tapete de borracha no parque de espera apresentou uma alta 

incidência de dermatite interdigital. A motivação para a colocação da cobertura de borracha 

no parque de espera, advém das elevadas incidências de claudicação registadas antes 

dessa medida ser tomada. Tratando-se as claudicações de um problema multifatorial, a 

cobertura de borracha poderá não ser suficiente para resolver o problema. Por outro lado, e 

não sendo conhecido há quanto tempo o piso de borracha foi instalado no parque de 

espera, é possível que essa seja uma medida corretiva demasiado recente para surtir efeito. 

Em relação à associação entre o tipo de cama das vacas secas e a ocorrência de tiloma 

(Anexo III – Página 92), apesar de não se ter encontrado nenhuma justificação na literatura, 

uma hipótese a considerar é o fato de o material das camas de palha se poder acumular no 

espaço interdigital e isto provocar irritação da pele do espaço interdigital. A principal causa 

para a ocorrência de tiloma é a irritação crónica da pele do espaço interdigital, que pode ser 

causada, entre outros, por uma dermatite interdigital ou por um panarício (Serrão, 2007). 

Apesar de não ter havido mais associações na análise dos fatores de risco efetuadas, há 

alguns aspetos a ter em consideração. Não houve qualquer associação entre a frequência 

com que os pedilúvios eram realizados e as cinco lesões de maior incidência nas 

explorações (Anexo III – Página 89). Poderia ser expectável que, nas explorações onde os 

pedilúvios são realizados mais frequentemente houvesse uma menor incidência das lesões 

infeciosas (dermatite digital e dermatite interdigital). Contudo, o fato de os pedilúvios não 

estarem a ser corretamente realizados na maior parte das explorações, poderá ser apontado 

uma das razões para este resultado. 

Também seria expectável que houvesse uma associação entre a introdução de animais e a 

ocorrência das lesões infeciosas. Das explorações que não tinham importado animais há 

menos de 10 anos, nenhuma apresentou casos de dermatite interdigital (Anexo III – Página 

89). 

Não houve qualquer associação entre o tipo de cama, o material da cama e a quantidade de 

cobertura das camas, nem com as lesões podais mais frequentes (Anexo III – Páginas 89 e 

90), nem com a avaliação do conforto dos animais (Anexo IV – Página 93). O fato de haver 

uma variação na quantidade de cobertura das camas, como descrito anteriormente, pode 

ser uma das causas de não se chegar a pelo menos uma associação entre a quantidade de 

cobertura das camas e a avaliação do conforto. 

Foi também interessante verificar que as duas explorações que tinham uma densidade 

animal alta nos parques de produção registaram, ambas, casos de dermatite digital e 

dermatite interdigital (Anexo III – Página 90). 

No que diz respeito à avaliação do curvilhão, não se pode deixar de observar que todas as 

explorações que tinham tapete de borracha na cama tiveram uma alta incidência de lesões 
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no curvilhão. Para além disso, também todas as explorações que tinham uma cobertura de 

cama insuficiente, tiveram uma alta incidência de lesões (Anexo VI – Página 98). 

É importante referir que é muito difícil obter associações entre potenciais fatores de risco tão 

específicos e as lesões podais mais frequentes, como se tentou fazer aqui no estudo, 

porque podemos estar a controlar corretamente um fator, mas existem outros que impedem 

o seu sucesso. 
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Conclusão 

 

A situação económica que o setor leiteiro atravessa neste momento não ajuda na redução 

da incidência de afeções podais e, por conseguinte, de claudicações. Com o intuito de evitar 

o máximo de gastos possíveis a curto prazo, por vezes os produtores descuram as medidas 

de prevenção de afeções podais, sendo que os efeitos posteriores terão uma repercussão 

de maiores dimensões. 

É mais eficaz e económico atuar na prevenção do que no tratamento das afeções podais. 

Os custos inerentes ao problema das claudicações como as perdas de produção ou os 

abates precoces, não compensam a não adoção de medidas de prevenção.  

Neste estudo foi possível verificar que existe alguma preocupação por parte dos produtores 

para as afeções podais. Já há medidas de prevenção implementadas em quase todas as 

explorações, nomeadamente pedilúvios. Contudo, há ainda uma falta de informação 

enorme, quer em termos do impacto económico que as afeções podem ter na exploração 

quer em termos dos procedimentos aplicados. A incorreta aplicação das medidas e o fato de 

não se atingirem os resultados pretendidos causa muita frustração nos produtores. Por 

exemplo, alguns produtores pensam que devido ao fato de realizarem pedilúvios a 

incidência de claudicações deveria descer consideravelmente. Isto só se verificará se a 

principal causa de lesões podais da exploração for de origem infeciosa e se a realização dos 

pedilúvios for acompanhada por um cuidado na manutenção da limpeza dos parques. 

Tratando-se as claudicações de um problema de origem multifatorial, podemos estar a 

controlar corretamente um potencial fator de risco, mas existem outros fatores que 

contribuem para o seu aparecimento. 

Cada exploração é um caso, e as medidas a implementar numa exploração, podem não ser 

a solução para outras. É necessário dedicar tempo para perceber o que pode estar a causar 

a maior incidência de algumas lesões e corrigir primeiramente os fatores mais flagrantes. 

Este é um processo em que produtores e veterinários devem trabalhar em sintonia de forma 

a obter os melhores resultados para as explorações. 

As claudicações são um grande desafio para o médico veterinário que tem como função 

ajudar os produtores a tomar as medidas de prevenção corretas e deve agir perante estas, 

como um caso clínico de relevância médica, não as devendo negligenciar. 
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Anexos 

 

 Anexo I – Folha de registo para investigação de problema de claudicações 

 
 
 
 
 
 
 
Exploração           Data 
 

__________________________________________________                ________ 
 
Contactos 
 
Dono 

a) Nome _______________________________________________________________ 
b) Telefone _____________________________________________________________ 
c) E-mail _______________________________________________________________ 

 
Encarregado 

a) Nome _______________________________________________________________ 
b) Telefone _____________________________________________________________ 
c) E-mail _______________________________________________________________ 

 
Veterinário assistente 

d) Nome _______________________________________________________________ 
e) Telefone _____________________________________________________________ 
f) E-mail _______________________________________________________________ 

 
 
Problema principal 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Aparagem funcional 
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Aparagem terapêutica 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Pedilúvios 

a) frequência __________________________________________________________________ 
b) substância _________________________________________________________________ 
c) dimensões _________________________________________________________________ 
d) outros_____________________________________________________________________ 
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Biossegurança 
 

1. Têm sido introduzidos animais no efectivo _________________________________________ 
2. Proveniência ________________________________________________________________ 
3. Medidas de biossegurança___________________________________________________ 

 
 
Ambiente dos animais 
 
 
1. Cubículos 
 
 
2. Livre 
 
 
3. Cama 

a) material _____________________________________________________________________ 
b) suficiente ou não ______________________________________________________________ 
c) densidade animal _____________________________________________________________ 
d) ventilação ___________________________________________________________________ 

 
 
4. Corredores 

a) piso ________________________________________________________________________ 
b) frequência de limpeza __________________________________________________________ 
c) sistema de limpeza ____________________________________________________________ 
d) inclinação ___________________________________________________________________ 
e) estado de conservação _________________________________________________________ 

 
 
5. Parque de espera 

a) piso ________________________________________________________________________ 
b) tempo por dia ________________________________________________________________ 
c) inclinação ___________________________________________________________________ 

 
 
6. Vacas secas 
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
  
7. Maternidade 
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Cow Comfort Index (alvo >85%) 
 
_______Nº de vacas deitadas_________    ___________ 
Nº de vacas em contacto com cubículo 
 
Proportion Eligible Lying (alvo >75%) 
 
________Nº de vacas deitadas_____________    ____________ 
Nº de vacas no parque que não estão a comer 
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Dimensões dos cubículos: 
 
Neck rail (comp.) __________________ 
Neck rail (alt.) _____________________ 
Brisket board _____________________ 
Comp. total _______________________ 
Largura __________________________ 
Outras 
________________________________ 
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Anexo II – Folha de registo para a avaliação do curvilhão 
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Anexo III – Avaliação de possíveis associações entre os fatores de risco de nove 

explorações e as cinco lesões podais mais frequentes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
U DD DI T LLB 

  
A B A B A B A B A B 

Introdução 
Animais 

Sim 4 2 4 2 4 2 3 3 4 2 

Não 2 1 1 2 0 3 2 1 2 1 

Teste de 
Fisher 

P-value 1 0,5238 0,1667 1 1 

Odds Ratio 1 3,387566 Inf. 0,5398122 1 

U – Úlcera da Sola; DD – Dermatite Digital; DI – Dermatite Interdigital; T – Tiloma; LLB – Lesões da 
Linha Branca; A – Alta incidência; B – Baixa incidência 

 

 

 

 

  
U DD DI T LLB 

  
A B A B A B A B A B 

Tipo de Cama 

Cimento 2 1 1 2 1 2 0 3 3 0 

Cama Livre - Palha 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Tapete Borracha 3 2 3 2 2 3 4 1 2 3 

Teste de 
Fisher 

P-value 1 1 1 0,0873 0,2857 

Odds Ratio - - - - - 

U – Úlcera da Sola; DD – Dermatite Digital; DI – Dermatite Interdigital; T – Tiloma; LLB – Lesões da Linha 
Branca; A – Alta incidência; B – Baixa incidência 

 

  

  
U DD DI T LLB 

  
A B A B A B A B A B 

Aparagem 
Funcional 

Sim 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 

Não 4 2 3 3 3 3 4 2 4 2 

Teste de 
Fisher 

P-value 1 1 1 0,5238 1 

Odds Ratio 1 1,852496 0,5398122 0,2951972 1 

U – Úlcera da Sola; DD – Dermatite Digital; DI – Dermatite Interdigital; T – Tiloma; LLB – Lesões da 
Linha Branca; A – Alta incidência; B – Baixa incidência 

  
U DD DI T LLB 

  
A B A B A B A B A B 

Frequência 
Pedilúvios 

≥4 x mês 4 2 4 2 3 3 4 2 3 3 

<4 x mês 2 1 1 2 1 2 1 2 3 0 

Teste de 
Fisher 

P-value 1 0,5238 1 0,5238 0,4643 

Odds Ratio 1 0,2951972 0,5398122 0,2951972 Inf. 

U – Úlcera da Sola; DD – Dermatite Digital; DI – Dermatite Interdigital; T – Tiloma; LLB – Lesões da 
Linha Branca; A – Alta incidência; B – Baixa incidência 
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U DD DI T LLB 

  

A B A B A B A B A B 

Material da 
Cama 

Areia 1 1 0 2 0 2 0 2 2 0 

Estrume Seco 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

Palha 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Serradura 2 1 2 1 2 1 3 0 1 2 

Sem Material 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 

Teste de 
Fisher 

P-value 1 0,7143 0,3016 0,1349 0,8571 

Odds Ratio - - - - - 

U – Úlcera da Sola; DD – Dermatite Digital; DI – Dermatite Interdigital; T – Tiloma; LLB – Lesões da Linha 
Branca; A – Alta incidência; B – Baixa incidência 

 

 

 

 

  

U DD DI T LLB 

  

A B A B A B A B A B 

Cobertura da 
Cama 

Suficiente 4 2 3 3 3 3 3 3 5 1 

Insuficiente 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 

Teste de Fisher 
P-value 1 1 1 1 0,2262 

Odds Ratio 1 0,5398122 1,854296 0,5398122 7,114894 

U – Úlcera da Sola; DD – Dermatite Digital; DI – Dermatite Interdigital; T – Tiloma; LLB – Lesões da Linha 
Branca; A – Alta incidência; B – Baixa incidência 

 

 

 

 

  
U DD DI T LLB 

  
A B A B A B A B A B 

Densidade do 
Parque 

Adequada 5 2 3 4 2 5 3 4 5 2 

Alta 1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 

Teste de Fisher 
P-value 1 0,4444 0,1667 0,4444 1 

Odds Ratio 0,44721 Inf. Inf. Inf. 0,44721 

U – Úlcera da Sola; DD – Dermatite Digital; DI – Dermatite Interdigital; T – Tiloma; LLB – Lesões da Linha 
Branca; A – Alta incidência; B – Baixa incidência 

 

 

 

 

  
U DD DI T LLB 

  
A B A B A B A B A B 

Frequência Limpeza 
Corredores 

>1 x dia 5 3 4 4 3 5 4 4 5 3 

≤1 x dia 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Teste de Fisher 
P-value 1 1 0,4444 1 1 

Odds Ratio 0 0 0 0 0 

U – Úlcera da Sola; DD – Dermatite Digital; DI – Dermatite Interdigital; T – Tiloma; LLB – Lesões da Linha 
Branca; A – Alta incidência; B – Baixa incidência 
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U DD DI T LLB 

  

A B A B A B A B A B 

Sistema Limpeza 
Corredores 

Rodo Elétrico 5 3 4 4 3 5 4 4 5 3 

Trator 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Teste de Fisher 
P-value 1 1 0,4444 1 1 

Odds Ratio Inf. Inf. Inf. Inf. Inf. 

U – Úlcera da Sola; DD – Dermatite Digital; DI – Dermatite Interdigital; T – Tiloma; LLB – Lesões da Linha 
Branca; A – Alta incidência; B – Baixa incidência 

 

 

 

 

 

  

U DD DI T LLB 

  

A B A B A B A B A B 

Inclinação dos 
Corredores 

>1% 3 1 3 1 2 2 3 1 2 2 

≤1% 3 2 2 3 2 3 2 3 4 1 

Teste de Fisher 
P-value 1 0,5238 1 0,5238 0,5238 

Odds Ratio 1,852496 3,764195 1,43328 3,764195 0,2951972 

U – Úlcera da Sola; DD – Dermatite Digital; DI – Dermatite Interdigital; T – Tiloma; LLB – Lesões da Linha 
Branca; A – Alta incidência; B – Baixa incidência 

 

 

 

 

 

  

U DD DI T LLB 

  

A B A B A B A B A B 

Conservação 
dos Corredores 

Bom Estado 3 3 2 4 2 4 2 4 5 1 

Ligeiramente Gasto 3 0 3 0 2 1 3 0 1 2 

Teste de Fisher 
P-value 0,4643 0,1667 0,5238 0,1667 0,2262 

Odds Ratio Inf. Inf. 3,387566 Inf. 0,1405497 

U – Úlcera da Sola; DD – Dermatite Digital; DI – Dermatite Interdigital; T – Tiloma; LLB – Lesões da Linha Branca; 
A – Alta incidência; B – Baixa incidência 

 

 

 

 

 

  

U DD DI T LLB 

  

A B A B A B A B A B 

Piso Parque 
Espera 

Tapete Borracha 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

Cimento 4 2 2 4 1 5 3 3 5 1 

Tijoleira 1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 

Teste de Fisher 
P-value 1 0,2857 0,04762 0,4444 0,08333 

Odds Ratio - - - - - 

U – Úlcera da Sola; DD – Dermatite Digital; DI – Dermatite Interdigital; T – Tiloma; LLB – Lesões da Linha 
Branca; A – Alta incidência; B – Baixa incidência 
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U DD DI T LLB 

  

A B A B A B A B A B 

Tempo Parque 
Espera (dia) 

2 horas 3 2 2 3 2 3 2 3 4 1 

3 horas 3 1 3 1 2 2 3 1 2 2 

Teste de Fisher 
P-value 1 0,5238 1 0,5238 0,5238 

Odds Ratio 1,852496 3,764195 1,43328 3,764195 0,2951972 

U – Úlcera da Sola; DD – Dermatite Digital; DI – Dermatite Interdigital; T – Tiloma; LLB – Lesões da Linha 
Branca; A – Alta incidência; B – Baixa incidência 

 

 

 

 

 

  

U DD DI T LLB 

  

A B A B A B A B A B 

Inclinação do 
Parque de Espera 

>3% 3 3 4 2 4 2 3 3 4 2 

≤3% 3 0 1 2 0 3 2 1 2 1 

Teste de Fisher 
P-value 0,4643 0,5238 0,1667 1 1 

Odds Ratio 0 3,387566 Inf. 0,5398122 1 

U – Úlcera da Sola; DD – Dermatite Digital; DI – Dermatite Interdigital; T – Tiloma; LLB – Lesões da Linha 
Branca; A – Alta incidência; B – Baixa incidência 

 

 

 

 

  

U DD DI T LLB 

  

A B A B A B A B A B 

Tipo de Cama 
Vacas Secas 

Campo 2 1 1 2 0 3 1 2 2 1 

Cubículos 1 1 1 1 1 1 0 2 2 0 

Cama Livre - Palha 3 1 3 1 3 1 4 0 2 2 

Teste de 
Fisher 

P-value 1 0,7143 0,1905 0,04762 0,7143 

Odds Ratio - - - - - 

U – Úlcera da Sola; DD – Dermatite Digital; DI – Dermatite Interdigital; T – Tiloma; LLB – Lesões da Linha 
Branca; A – Alta incidência; B – Baixa incidência 

 

 

 

 

 

  

U DD DI T LLB 

  

A B A B A B A B A B 

Sujidade da 
Maternidade 

Limpa 4 3 3 4 3 4 3 4 6 1 

Suja 2 0 2 0 1 1 2 0 0 2 

Teste de Fisher 
P-value 0,5 0,4444 1 0,4444 0,08333 

Odds Ratio Inf. Inf. 1,290983 Inf. 0 

U – Úlcera da Sola; DD – Dermatite Digital; DI – Dermatite Interdigital; T – Tiloma; LLB – Lesões da Linha 
Branca; A – Alta incidência; B – Baixa incidência 
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U DD DI T LLB 

  

A B A B A B A B A B 

Dimensão da 
Maternidade 

Adequada 3 3 3 3 3 3 3 3 5 1 

Alta 3 0 2 1 1 2 2 1 1 2 

Teste de Fisher 
P-value 0,4643 1 1 1 0,2262 

Odds Ratio Inf. 1,852496 0,5398122 1,852496 0,1405497 

U – Úlcera da Sola; DD – Dermatite Digital; DI – Dermatite Interdigital; T – Tiloma; LLB – Lesões da Linha 
Branca; A – Alta incidência; B – Baixa incidência 

 

 

Anexo IV – Avaliação de possíveis associações entre os fatores de risco de 12 

explorações e a classificação do conforto 

 
 

  
CCI PEL 

  
S N S N 

Tipo de Cama 

Cimento 3 1 3 1 

Cama Livre - Palha 1 1 1 1 

Tapete Borracha 5 1 6 0 

Teste de Fisher 
P-value 0,7273 0,2273 

Odds Ratio - - 

CCI – Cow Comfort Index; PEL - Proportion Eligible Lying; S – Atingiu o valor 
alvo; N – Não atingiu o valor alvo 

 

 

  

CCI PEL 

  

S N S N 

Material da Cama 

Areia 2 1 2 1 

Estrume Seco 1 0 1 0 

Palha 1 1 1 1 

Serradura 3 1 4 0 

Sem Material 2 0 2 0 

Teste de Fisher 
P-value 1 0,5758 

Odds Ratio - - 

CCI – Cow Comfort Index; PEL - Proportion Eligible Lying; S – Atingiu o valor 
alvo; N – Não atingiu o valor alvo 

 

 

  

CCI PEL 

  

S N S N 

Cobertura da Cama 
Suficiente 6 2 6 2 

Insuficiente 3 1 4 0 

Teste de Fisher 
P-value 1 0,5152 

Odds Ratio 1 0 

CCI – Cow Comfort Index; PEL - Proportion Eligible Lying; S – Atingiu o valor 
alvo; N – Não atingiu o valor alvo 

 
  



94 

 

Anexo V – Avaliação de possíveis associações entre os fatores de risco de sete 

explorações e a classificação da locomoção 

 
 
 

  

Pontuação 

  

A B 

Aparagem 
Funcional 

Sim 2 0 

Não 3 2 

Teste de Fisher 
P-value 1 

Odds Ratio 0 

A – Alta prevalência de Claudicação; B – Baixa prevalência de 

claudicação 

 
 
 
 

  

Pontuação 

  

A B 

Frequência 
Pedilúvios 

≥4 x mês 3 2 

<4 x mês 2 0 

Teste de Fisher 
P-value 1 

Odds Ratio 0 

A – Alta prevalência de Claudicação; B – Baixa prevalência de 

claudicação 
 
 
 
 

  

Pontuação 

  

A B 

Introdução Animais 
S 4 1 

N 1 1 

Teste de Fisher 
P-value 1 

Odds Ratio 0,3162353 

A – Alta prevalência de Claudicação; B – Baixa prevalência de 

claudicação 
 
 
 
 

  

Pontuação 

  

A B 

Tipo de Cama 

Cimento 2 0 

Cama Livre - Palha 2 0 

Tapete Borracha 1 2 

Teste de Fisher 
P-value 0,2381 

Odds Ratio - 

A – Alta prevalência de Claudicação; B – Baixa prevalência de 

claudicação 
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Pontuação 

  

A B 

Material da Cama 

Areia 1 0 

Estrume Seco 1 0 

Palha 2 0 

Serradura 1 2 

Sem Material 0 0 

Teste de Fisher 
P-value 0,7143 

Odds Ratio - 

A – Alta prevalência de Claudicação; B – Baixa prevalência de 

claudicação 
 
 
 
 

  

Pontuação 

  

A B 

Cobertura da Cama 
Suficiente 4 2 

Insuficiente 1 0 

Teste de Fisher 
P-value 1 

Odds Ratio Inf. 

A – Alta prevalência de Claudicação; B – Baixa prevalência de 

claudicação 
 
 
 
 

  

Pontuação 

  

A B 

Densidade do 
Parque 

Adequada 4 1 

Alta 1 1 

Teste de Fisher 
P-value 1 

Odds Ratio 3,162203 

A – Alta prevalência de Claudicação; B – Baixa prevalência de 

claudicação 
 
 
 
 

  

Pontuação 

  

A B 

Frequência Limpeza 
Corredores 

>1 x dia 2 2 

≤1 x dia 3 0 

Teste de Fisher 
P-value 0,4286 

Odds Ratio Inf. 

A – Alta prevalência de Claudicação; B – Baixa prevalência de 

claudicação 
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Pontuação 

  

A B 

Sistema Limpeza 
Corredores 

Rodo Elétrico 2 2 

Trator 3 0 

Teste de Fisher 
P-value 0,4286 

Odds Ratio 0 

A – Alta prevalência de Claudicação; B – Baixa prevalência de 

claudicação 
 
 
 
 
 

  

Pontuação 

  

A B 

Inclinação dos 
Corredores 

>1% 3 0 

≤1% 2 2 

Teste de Fisher 
P-value 0,4286 

Odds Ratio 0 

A – Alta prevalência de Claudicação; B – Baixa prevalência de 

claudicação 

 
 
 
 
 

  

Pontuação 

  

A B 

Conservação dos 
Corredores 

Bom Estado 2 2 

Ligeiramente 
Gasto 

3 0 

Teste de Fisher 
P-value 0,4286 

Odds Ratio 0 

A – Alta prevalência de Claudicação; B – Baixa prevalência de 

claudicação 
 
 
 
 
 

  

Pontuação 

  

A B 

Piso Parque Espera 

Tapete Borracha 1 0 

Cimento 4 1 

Tijoleira 0 1 

Teste de Fisher 
P-value 0,5238 

Odds Ratio - 

A – Alta prevalência de Claudicação; B – Baixa prevalência de 

claudicação 
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Pontuação 

  
A B 

Tempo Parque 
Espera (dia) 

2 horas 1 1 

3 horas 4 1 

Teste de Fisher 
P-value 1 

Odds Ratio 0,3162353 

A – Alta prevalência de Claudicação; B – Baixa prevalência de 

claudicação 
 
 
 
 
 

  

Pontuação 

  

A B 

Inclinação do Parque 
de Espera 

>3% 3 1 

≤3% 2 1 

Teste de Fisher 
P-value 1 

Odds Ratio 0,7071212 

A – Alta prevalência de Claudicação; B – Baixa prevalência de 

claudicação 
 
 
 
 
 

  

Pontuação 

  

A B 

Tipo de Cama Vacas 
Secas 

Campo 1 0 

Cubículos 2 0 

Cama Livre - Palha 2 2 

Teste de Fisher 
P-value 0,619 

Odds Ratio - 

A – Alta prevalência de Claudicação; B – Baixa prevalência de 

claudicação 
 
 
 
 
 

  

Pontuação 

  

A B 

Sujidade da 
Maternidade 

Limpa 4 2 

Suja 1 0 

Teste de Fisher 
P-value 1 

Odds Ratio 0 

A – Alta prevalência de Claudicação; B – Baixa prevalência de 

claudicação 
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Pontuação 

  

A B 

Dimensão da 
Maternidade 

Adequada 4 2 

Alta 1 0 

Teste de Fisher 
P-value 1 

Odds Ratio 0 

A – Alta prevalência de Claudicação; B – Baixa prevalência de 

claudicação 
 
 

Anexo VI – Avaliação de possíveis associações entre os fatores de risco de 11 

explorações e a classificação do curvilhão 

 

  

AC 

  

A B 

Tipo de Cama 

Cimento 2 2 

Cama Livre - Palha 0 0 

Tapete Borracha 0 7 

Teste de Fisher 
P-value 0,1091 

Odds Ratio - 

AC - Avaliação do Curvilhão; A – Alta incidência de lesões; B 

– Baixa incidência de lesões 

 
 
 

  

AC 

  

A B 

Material da Cama 

Areia 1 2 

Estrume Seco 1 0 

Palha 0 0 

Serradura 0 4 

Sem Material 0 3 

Teste de Fisher 
P-value 0,2182 

Odds Ratio - 

AC - Avaliação do Curvilhão; A – Alta incidência de lesões; B 

– Baixa incidência de lesões 
 
 
 

  

AC 

  

A B 

Cobertura da Cama 
Suficiente 2 4 

Insuficiente 0 5 

Teste de Fisher 
P-value 0,4545 

Odds Ratio Inf. 

AC - Avaliação do Curvilhão; A – Alta incidência de lesões; B 

– Baixa incidência de lesões 
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Anexo VII – Caracterização das explorações 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


