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RESUMO  

 

As doenças digitais causam preocupação ao setor produtivo e despertam grande 

interesse nos técnicos ligados à bovinocultura em função do impacto econômico e 

do difícil controle. Os prejuízos decorrem de queda no desempenho produtivo, 

reprodutivo, tratamento oneroso e em alguns casos descarte prematuro de 

animais de alto mérito genético. Além disso, ameaçam seriamente o bem estar 

animal. Essas doenças assumem características distintas nos diversos sistemas 

de produção, o que em alguns casos demandam soluções específicas e 

tratamentos que atendam a realidade do criatório. Tratamentos inovadores têm 

sido discutidos, mas nem sempre são viáveis economicamente. Contudo, nos 

últimos anos, na Medicina Veterinária cresce o interesse na possibilidade de se 

empregar a terapia celular, que poderia ser aplicada como auxiliar no tratamento 

de várias enfermidades do aparelho locomotor, incluindo as enfermidades digitais. 

Em equinos, já se tem investigado seu emprego no reparo de lesões tendíneas, 

articulares e ósseas, havendo ainda a perspectiva de aplicação em outras 

doenças importantes como a laminite. Portanto, considerando a importância que 

as doenças digitais, em especial a laminite, assumem na espécie bovina, a 

terapia celular pode representar uma ferramenta adicional no tratamento. Esta 

pesquisa objetivou avaliar o desenvolvimento de lesões digitais em bovinos 

manejados intensivamente e sua resposta ao tratamento com células 

mononucleares da medula óssea. Foram empregados 15 bovinos machos, 

mestiços (Bos taurus X Bos indicus), hígidos com idade inicial aproximada de 12 

meses e peso corporal médio de 151,6 ± 24,65 kg, alocados em dois grupos 

(Grupo tratamento, GT, n=7; Grupo controle, GC, n=8). O estudo foi desenvolvido 

em três etapas divididos em momentos de avaliação. Na primeira etapa, no 2o 

mês de confinamento após ajustar o manejo em piso de concreto e a alimentação 

a base de silagem de milho e concentrado, realizou-se ajuste nas medidas digitais 

dos animais e iniciou-se o acompanhamento para avaliar a ocorrência de doenças 

digitais, que se estendeu até o décimo mês. Nesse período, foram realizadas 

avaliações para diagnosticar as enfermidades que eventualmente surgissem. 

Estudou-se a influência delas sobre o comportamento diário dos bovinos e 

procedeu-se a análise macroscópica das lesões digitais e a avaliação radiográfica 
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para se tentar estabelecer uma relação entre as lesões externas e internas dos 

dígitos. Após dez meses de confinamento, todos os animais tiveram as medidas 

digitais novamente ajustadas e as enfermidades digitais que surgiram na etapa 

anterior, em decorrência do manejo, foram tratadas cirurgicamente. Nesse 

momento iniciou-se a ultima etapa na qual os animais receberam a terapia celular. 

Para se obter o material necessário que o protocolo exigia colheu-se medula 

óssea dos bovinos pertencentes ao grupo tratamento (GT), na sequência, as 

células mononucleares foram isoladas e uma amostra destas foram aplicadas 

pela veia jugular em cada animal. No protocolo de colheita da medula óssea e 

isolamento celular empregou-se o Ficoll-Paque®. O grupo controle (GC) foi 

apenas submetido ao tratamento das lesões e tiveram as medidas dos cascos 

ajustadas, mas os bovinos de ambos os grupos foram reavaliados ao final do 12o 

mês do estudo. Para certificar o efeito da terapia celular, além do exame clínico, 

identificação de possível recrudescimento ou surgimento de novas lesões, 

realizou-se exame radiográfico, avaliação histológica da região coronária para 

avaliar presença de hiperemia, hemorragia ou edema da derme, presença de 

células brancas dentro ou fora dos vasos e necrose de células basais da 

epiderme. Na avaliação macroscópica foi observada ocorrência expressiva de 

lesões digitais como erosão de talão, hematoma e erosão de sola e lesão de linha 

branca, porém, sem diferenças entre grupos. As principais alterações de 

comportamento observadas ao longo das avaliações foram a redução no tempo 

de alimentação e aumento nos tempos em ócio e em decúbito, mas, sem 

diferenças entre grupos tratamento e controle. A avaliação radiográfica não 

mostrou ter ocorrido a rotação da falange distal indicando que as lesões externas 

podem não ter relação com as alterações internas. Os resultados obtidos indicam 

que o protocolo de aspiração de medula óssea e de isolamento celular usando 

Ficoll-Paque® foi eficaz, resultando na obtenção de células mononucleares com 

rendimento e viabilidade satisfatórios. Mas, como não foram observadas 

diferenças significativas entre grupos, tanto com relação as enfermidades como 

em relação aos resultados histológicos e radiográficos as recidivas ou o 

aparecimento de novas lesões após a terapia celular não podem ser imputadas a 

esse tratamento, pois parecem ter relação com o manejo. Conclui-se que a 

aplicação de células mononucleares da medula óssea pela veia jugular não 
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apresentou benefícios no tratamento auxiliar de lesões digitais em bovinos, sendo 

que aspectos relacionados ao controle dos fatores de risco e local de aplicação 

das células parecem explicar a aparente falta de sucesso do protocolo terapêutico 

empregado. 

Palavras-chave: Bovino, claudicação, dígito, laminite, terapia celular 

 

ABSTRACT 

 

Digital diseases worries livestock industry and arouse interest in extensionists 

because of the economic losses and difficult control. Losses come from decrease 

in productive and reproductive performance and, in some cases, the premature 

culling of high value breeding animals. Besides these, lameness causes negative 

impact on animal welfare. Digital diseases assume different characteristics in 

distinct production systems, requiring specific solutions that fits each farms 

condition. Innovative treatments have been discussed, but are not always 

economically viable, however, in last years in Veterinary Medicine has increased 

the interest on the possibility of applying cell therapy in the treatment of diseases 

related to the locomotor systems, including digital diseases. In the equine, it has 

been studied its use in the repair of tendineous, articular and osseous lesions, and 

the perspective of application in other important diseases like laminitis. 

Considering the importance of digital diseases, especially laminitis, for cattle, cell 

therapy can represent an additional option for treatment. This study evaluated the 

development of digital lesions in cattle intensively managed and its response to 

the treatment with bone marrow mononuclear cells. Were used 15 animals, male, 

cross-bred (Bos taurus X Bos indicus), healthy, aging about 12 months and with 

average weight of151,6 ± 24,65 kg, divided in two groups (GT, n=7, GC, n=8). The 

study was developed in three stages divided in evaluation moments. On first 

stage, on second month of confinement, after adjustment of management over 

concrete floor and feeding of corn silage and concentrate, hooves were trimmed 

and started evaluation of digital disease wich extended to the tenth month. At this 

time, were observed digital lesions that developed in the period, their influence 

over behavior and was conducted radiographic examinations trying to establish 

relationship between external and internal lesions of digits. After ten months of 



xiv 
 

study all animals had its hooves trimmed and all digital lesions, in decorrence of 

management, were surgically treated. At this time, started last stage in wich 

animals received cell therapy. To obtain material needed for the protocol, were 

harvested samples of bone marrow from animals belonging to treatment group 

(GT). After this, mononuclear cells were isolated and samples were injected at 

jugular vein. In the protocol for bone marrow harvest and isolation of mononuclear 

cells was used Ficoll-Paque. On animals from control group (GC), their lesions 

were treated during hoof trimming, but all anials were evaluated at twelfth month. 

To certify the effect of cell therapy, besides clinical examination, identification of 

possible recidivance or new lesions, were done histological examination for 

occurrence of hyperemia, hemorrhages or edema on dermis, presence of white 

blood cells inside or outside vessels and necrosis of basal cells from epidermis, 

and radiographic examination. On direct inspection were observed expressive 

occurrence of digital lesions like heel horn erosion, haematoma and erosions of 

sole and white line disease, however with no difference between groups. Major 

changes in behavior observed along time were decrease in eating time and 

increase in times lying down and in leisure. Radiographic evaluation didn´t show 

signs of distal phalanx rotation suggesting external alterations may not be related 

to internal alterations. Protocols for bone marrow aspiration and for cell isolation 

using Ficoll-Paque were effective, resulting in obtainance of mononuclear cells 

with satisfatory viability. But, since it wasn´t observed significative differences 

between groups related to digital lesions, histological and radiographical 

examinations, the reoccurrence and appearance of new lesions after cell therapy 

cannot be related to this treatment, because seem to be more related to 

management conditions. It can be concluded that applying of bone marrow derived 

mononuclear cells at jugular vein didn´t show benefits as auxiliary treatment of 

digital lesions in cattle. The control of risk factors and site of cell application seem 

to explain the apparent failure of the therapeutic protocol used.  

Keywords: Bovine, lameness, digit, laminitis, cell therapy 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A saúde dos bovinos é considerada condição básica para uma 

pecuária competitiva e lucrativa. Portanto, quaisquer fatores que prejudiquem a 

higidez dos animais devem ser bem compreendidos, para que tanto os danos 

relacionados à saúde do animal quanto à atividade econômica envolvida possam 

ser bem dimensionados. Como em muitos criatórios os bovinos são submetidos à 

práticas de produção que não respeitam certos limites fisiológicos, a busca por 

melhores índices zootécnicos como ganho em peso, produção de leite e 

fertilidade comprometem a integridade física do animal e resultam em várias 

enfermidades (MULLIGAN & DOHERTY, 2008). Dentre as doenças associadas 

aos sistemas de alta produção, as digitais ocupam lugar de destaque (BORGES 

et al., 2006; ARCHER et al., 2010).  

Embora as enfermidades digitais acometam mais os bovinos de 

aptidão leiteira (FERREIRA et al., 2004; CRUZ et al., 2011), o problema também 

pode ocorrer em gado de corte, especialmente em animais confinados (CUNHA et 

al., 2002; NAGARAJA & LECHTENBERG, 2007a). Os prejuízos causados por tais 

doenças provém principalmente de quedas na produção de leite (SOUZA et al., 

2006; VATANDOOST et al., 2009), redução na performance reprodutiva 

(MELENDEZ et al., 2003; WALSH et al., 2011 ), altos custos dos medicamentos e 

assistência veterinária (ARCHER et al., 2010; CHA et al., 2010). Mas, o aspecto 

econômico não é o único problema decorrente das enfermidades digitais dos 

bovinos, uma vez que essas doenças quase sempre são acompanhadas por dor 

e, consequentemente, claudicação em graus variados. Essa situação, pelo 

desconforto desencadeado nos animais, tem sido considerada um dos maiores 

problemas relacionados ao bem estar animal nos bovinos (FLOWER & WEARY, 

2009; HUXLEY, 2012).  

Dentre as doenças digitais comumente encontradas nos criatórios que 

exploram a bovinocultura, a dermatite digital e interdigital, a hiperplasia 

interdigital, a pododermatite séptica e a laminite e suas sequelas, são de grande 
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importância (BORGES et al., 2006). A laminite é uma doença sistêmica com 

manifestações locais nos dígitos (GREENOUGH, 2007) caracterizadas por 

alterações vasculares e degenerativas do cório laminar com reflexos irreparáveis 

sobre a falange distal. Em decorrência do comprometimento do cório laminar o 

processo interfere na produção do tecido córneo digital e resulta em perda da 

estabilidade mecânica da falange distal (LISCHER & OSSENT, 2002). Como 

consequência ocorre compressão excessiva do cório laminar e predisposição a 

determinadas lesões no estojo córneo como úlcera de sola, úlcera de pinça, 

abscessos e lesões na linha branca (OSSENT & LISCHER, 1998).  Essas 

alterações provocam dor persistente e consequente dificuldade de locomoção, 

podendo o animal entrar em definhamento tal que não reste outra opção ao 

proprietário a não ser o descarte ou a eutanásia. Esse extenso quadro torna a 

laminite e suas complicações objetos de estudo de diversos pesquisadores ao 

redor do mundo, os quais buscam alternativas de tratamento dos animais 

acometidos e controle dos fatores de risco envolvidos no aparecimento da 

doença.  

Dentre as opções de tratamento a principal é o casqueamento 

corretivo, realizado regularmente em propriedades leiteiras de alta produção e 

criatórios de animais de alto valor zootécnico. Porém, em casos graves com 

lesões severas do dígito a recuperação pode se dar de forma lenta. Assim, a 

adoção de medidas que aumentem a eficácia das técnicas de tratamento pode 

melhorar significativamente a recuperação de animais portadores de doenças 

digitais. Uma das alternativas explorada, atualmente na Medicina Veterinária no 

tratamento de doenças do aparelho locomotor, é a terapia celular. Esta 

modalidade terapêutica é mais conhecida pelo uso de células tronco, mas não se 

restringe apenas a isso, podendo ser empregados outros tipos celulares como 

células mononucleares da medula óssea ou o plasma rico em plaquetas. Diversos 

trabalhos vem demonstrando seu potencial reparador em lesões articulares e 

tendíneas na espécie equina e existe ainda a perspectiva de uso no tratamento de 

outras doenças como a laminite (BORJESSON & PERONI, 2011; SPENCER et 

al., 2011; STEWART, 2011).  

Em bovinos, MAUCK et al. (2006) e ZHU et al. (2008) realizaram 

pesquisas científicas com células tronco de origem mesenquimal. Mas apesar da 
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importância do estudo dos autores abordaram apenas aspectos relacionados a 

pesquisa básica não apontando a perspectiva de aplicação de protocolos 

envolvendo a terapia celular nessa espécie animal. No entanto, considerando os 

avanços obtidos com a terapia celular no desenvolvimento de protocolos 

terapêuticos para enfermidades do aparelho locomotor de equinos, acredita-se 

que esta modalidade clínica também possa ser usada com resultados 

promissores, na espécie bovina, especialmente no tratamento de doenças 

digitais. Portanto, sobre esse tema é possível que a avaliação da terapia celular 

em bovinos mestiços (Bos taurus X Bos indicus) alimentados com silagem de 

milho e concentrado e mantidos em piso de concreto de modo a desenvolverem 

lesões digitais possa servir como um primeiro teste da terapia celular no 

tratamento de lesões digitais na espécie bovina. Na hipótese de se obter 

resultados promissores outros trabalhos poderão ser desenvolvidos, minimizando 

os prejuízos decorrentes das doenças digitais, especialmente as alterações 

associadas a laminite. 

 

 

2 OBJETIVOS  

 

 

2.1 Geral:   

 

Avaliar o potencial terapêutico da terapia celular empregando células 

mononucleares autógenas da medula óssea no tratamento de lesões digitais 

associadas a alimentação em bovinos do sexo masculino, jovens e manejados 

intensivamente. Para atingir os objetivos propostos, o trabalho foi dividido em 

quatro capítulos, sendo que no primeiro foram abordados aspectos relacionados 

ao tema e descritos na literatura e que darão suporte aos capítulos subsequentes. 

No segundo capitulo foi avaliado o desenvolvimento de lesões digitais em bovinos 

manejados intensivamente em piso de concreto recebendo dieta rica em 

concentrado contendo farelo de milho e farelo de soja. No terceiro capítulo 

descreveu-se um protocolo usado na obtenção e isolamento de células 

mononucleares obtidas da medula óssea do esterno de bovinos jovens. Por 
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último, no quarto capítulo, as células mononucleares obtidas foram empregadas 

no tratamento de lesões digitais em bovinos manejados intensivamente. Os 

resultados foram avaliados por meio de inspeção direta, avaliação de 

comportamento e exame histopatológico e radiográfico dos dígitos. 

 

 

2.2 Especificos:  

 

a) Realizar revisão de literatura sobre os diversos temas abordados 

neste trabalho 

b) Avaliar a ocorrência e fatores de risco de lesões digitais em bovinos 

manejados intensivamente 

c) Padronizar colheita e isolamento de células mononucleares da 

medula óssea de bovinos 

d) Usar células mononucleares autólogas da medula óssea no 

tratamento de lesões digitais induzidas em bovinos confinados  

 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

 

3.1 Aspectos estruturais do dígito bovino 

 

O conhecimento da anatomia do dígito é essencial para o 

entendimento de suas alterações (GREENOUGH, 2007). O bovinos possuem 

quatro dígitos denominados de II, III, IV e V, não apresentando o primeiro dedo. 

Nas extremidades distais dos membros dos ruminantes estão presentes os ossos 

dos dedos III e IV. Cada dígito é composto por estruturas ósseas e tecido mole 

envoltos por tegumento modificado queratinizado denominado de estojo córneo 

digital ou casco. Entre a falange média e distal se encontram ligamentos 

colaterais axial e abaxial nas faces axial e abaxial respectivamente. Os 

ligamentos interdigitais distais se cruzam e se ligam a falange distal do dedo III 

com a falange média do dedo IV a falange distal do dedo IV com a falange média 
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do dedo III. O ligamento dorsal da articulação interfalangeana distal liga a porção 

distal da falange média com o processo extensor da falange distal. As porções 

distais dos ligamentos colaterais axial e abaxial do sesamóide ligam o osso 

sesamóide à falange distal.  

 O tendão flexor digital profundo se insere no processo flexor na face 

solear da falange distal. O tendão extensor digital se insere no processo extensor 

da falange distal (LIEBICH et al., 2004). Entre os dígitos de cada membro se situa 

o espaço interdigital. Voltado para esse espaço, cada dígito possui uma porção 

axial de formato côncavo e voltado para fora uma porção abaxial de formato 

convexo. Dorsalmente, as porções axial e abaxial se encontram formando uma 

linha denominada margem dorsal. A sola do dígito é plana, com uma pequena 

concavidade na face axial que não entra em contato com o solo. Caudalmente à 

sola se situa o talão do dígito e em seu interior se encontra uma estrutura 

essencial para o amortecimento de impacto, o coxim digital (BRAGULLA et al., 

2004). 

A irrigação sanguínea se dá principalmente pela artéria digital palmar 

comum III no membro torácico e no membro pélvico a artéria equivalente é a 

digital plantar comum III (MONTE & GALOTTA, 2006).  A artéria digital palmar 

comum III se divide em artéria digital palmar própria III e IV, uma para cada dígito. 

A artéria digital própria emite um pequeno ramo para a região bulbar, um ramo 

maior para a região solear e dela se ramifica também a artéria coronária que irriga 

a região de mesmo nome (BRAGULLA et al., 2004). A artéria digital própria 

penetra o forame axial da falange distal seguindo do ápice à região palmar/plantar 

formando o arco terminal de onde são emitidos diversos ramos. Esses ramos 

emergem do osso formando múltiplas anastomoses entre si e irrigam a derme de 

todas as regiões do casco (MONTE & GALOTTA, 2006).  

As anastomoses formam desvios ligando arteríolas que irrigam o leito 

capilar e vênulas que o drenam. Possuem inervação para a musculatura lisa dos 

vasos permitindo seu fechamento e abertura, e assim regulam a perfusão capilar 

à derme. Essas estruturas podem atuar como mecanismos de adaptação à 

mudanças de pressão no interior do casco e ainda atuam na termorregulação do 

casco. O número de anastomoses arteriovenosas pode variar e costuma 
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aumentar em situações como laminite ou ulcerações na sola (MULLING & 

GREENOUGH, 2006). 

No membro torácico, a face palmar dos dígitos é inervada por ramos 

provenientes do nervo mediano e ramo palmar do nervo ulnar. Na face dorsal, os 

nervos provêm do ramo superficial do nervo radial e do ramo dorsal do nervo 

ulnar. No membro pélvico, os nervos da face palmar dos dígitos são ramos do 

nervo tibial e na face dorsal os nervos provêm do nervo fibular superficial e 

profundo (BRAGULLA et al., 2004).   

Histologicamente, o casco é composto por três camadas: epiderme, 

derme e subcútis. A epiderme forma uma cápsula de células vivas na camada 

mais interna, já a camada mais externa, é mais espessa e composta por células 

mortas queratinizadas mais externamente. Essa cápsula pode ser chamada de 

estojo córneo (GREENOUGH, 2007). A porção mais interna da epiderme, 

formada por células vivas, pode ser dividida em camadas: a mais interna, em 

contato direto com a membrana basal, é denominada stratum basale, local onde 

as células estão em constante divisão mitótica; a camada seguinte é denomida 

stratum spinosum, onde ocorre intensa produção de filamentos de queratina 

(tonofibrilas) que compõem o citoesqueleto. Em regiões nas quais o tecido córneo 

macio é produzido, como bulbo e períoplo, existe ainda uma terceira camada 

chamada stratum granulosum. (GREENOUGH 2007). A porção mais externa da 

epiderme é formada por sucessivas camadas de células mortas queratinizadas e 

cemento intercelular, formando o tecido córneo, ou stratum corneum (BRAGULLA 

et al 2004).  

O tecido córneo é formado por um processo dinâmico de proliferação, 

diferenciação (queratinização) e morte celular. As células novas empurram as 

células mais antigas rumo ao exterior do casco. Nesse “deslocamento” ocorrem 

os processos de diferenciação e morte celular.  Durante a diferenciação, as 

células epidermais produzem grandes quantidades de queratina. Ao final da 

diferenciação, as moléculas de queratina no interior dessas células formam 

pontes dissulfeto entre si constituindo um complexo proteico que provê 

estabilidade mecânica e química ao tecido córneo (GREENOUGH 2007). 

Todo o processo de queratinização e formação de tecido córneo na 

epiderme é dependente de oxigênio e nutrientes provenientes por difusão da 
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derme (MULLING & GREENOUGH, 2006). Diversos fatores podem prejudicar a 

circulação sanguínea da derme como alterações no diâmetro dos vasos e lesão 

endotelial. Como resultado, fica prejudicado o aporte de oxigênio e nutrientes para 

a epiderme viva. A falta dos substratos adequados leva à formação de tecido 

córneo de qualidade inferior. Diversas lesões do casco como úlceras de sola, 

separação da linha branca, formação de sulcos horizontais e deformação do 

casco são consideradas consequências de um tecido córneo enfraquecido 

(HOBLET & WEISS, 2001). 

A derme, também chamada de cório ou pododerma, possui vasos 

sanguíneos e nervos. É constituída por uma camada reticular mais profunda e 

uma camada mais superficial da qual se originam papilas que se projetam de 

diferentes formas dependendo do segmento do casco. A membrana basal e 

epiderme viva recobrem a derme e formam um molde exato. O segmento da 

parede se diferencia nesse aspecto. A camada mais superficial da derme forma 

diversas lâminas paralelas por entre as quais se projetam lâminas epidermais 

(MULLING & BUDRAS, 2011). 

O casco é dividido em regiões envolvendo tanto a epiderme com seu 

tecido queratinizado (estojo córneo) quanto à derme subjacente. Essa 

segmentação é baseada nas características das diferentes camadas do 

tegumento, tendo como partes principais períoplo, coroa, parede (segmento 

laminar), sola e bulbo (MULLING & BUDRAS, 2011). Em todas as regiões do 

casco, há sempre uma epiderme viva separada da derme subjacente por uma 

membrana basal. Nessa área de transição, podem ocorrer alterações importantes 

no dígito bovino (GREENOUGH, 2007). A epiderme é avascular e recebe seus 

nutrientes por meio dos capilares na derme subjacente, por difusão (LISCHER & 

OSSENT, 2002). O períoplo, também conhecido como banda coronária, se 

estende na transição do casco para a pele e em direção palmar/plantar onde 

encontra o bulbo (GREENOUGH, 2007).  Na camada subcutânea do períoplo, 

especialmente nas regiões dorsal e abaxial, se encontra o coxim perióplico e sua 

derme forma papilas distribuídas esparsamente. A epiderme recobre a derme 

formando túbulos córneos prolongando-se por toda extensão do tecido córneo, 

como continuação das papilas dérmicas (MULLING & BUDRAS, 2011). O tecido 
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córneo do períoplo cresce distalmente por aproximadamente 1,5 centímetros 

(GREENOUGH, 2007). 

O segmento coronário é distal ao períoplo e se amplia até a porção 

proximal do casco. A derme emite papilas mais espessas na base que se 

projetam horizontalmente e se flexionam em direção distal na sua extremidade. A 

epiderme coronária também forma túbulos córneos que crescem em direção distal 

formando a camada mais extensa e mais espessa da parede do casco. O 

segmento da parede, também chamado região lamelar, possui aproximadamente 

o mesmo comprimento do segmento coronário situando-se distalmente a este. A 

região lamelar se encontra contida entre a falange distal e o tecido córneo 

coronário da parede do casco. Ao contrário dos outros segmentos, a derme da 

região lamelar não emite papilas, mas sim diversas lâminas uma ao lado da outra. 

A epiderme viva e a membrana basal se inserem de forma exata nos espaços 

entre as lâminas dermais. Na porção proximal da epiderme quase não há 

produção de tecido córneo. Já na porção distal, o tecido produzido se projeta 

distalmente atingindo o solo entre o tecido córneo coronário e tecido córneo 

solear, formando a linha branca (GREENOUGH 2007). 

A parte solear é margeada pela linha branca axial e abaxialmente e 

pelo segmento bulbar no sentido palmar/plantar. A derme também emite papilas 

que são continuadas pelos túbulos córneos da camada epidérmica. O segmento 

bulbar forma a região do talão. O tecido subcutâneo forma o coxim digital, que é 

coberto pela derme e epiderme bulbar, que produz o tecido córneo bulbar 

(MULLING & BUDRAS, 2011).  

A estabilidade mecânica da falange distal é garantida por dois 

sistemas: o aparato suspensório e o sistema de suporte (GREENOUGH, 2007). O 

aparato suspensório da falange distal está presente na região lamelar ao longo 

dos dois terços anteriores da parede do casco e é composto por uma série de 

feixes de fibras colágenas que se inserem na falange distal, de um lado, e na 

membrana basal da epiderme do outro lado. Dessa maneira, ancora a falange 

distal ao estojo córneo. O aparato suspensório também atua na distribuição de 

forças no casco durante a locomoção (MULLING & GREENOUGH, 2006).  

 O sistema de suporte da falange distal compreende duas estruturas, o 

retináculo digital e o coxim digital. O retináculo consiste em uma rede de fibras 
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colágenas que envolvem o coxim digital e o tendão flexor digital profundo, 

mantendo-os juntos dos ossos sesamóide distal e falange distal. As fibras se 

inserem nas faces axial, abaxial e solear da falange distal. O coxim digital por sua 

vez consiste em três cilindros orientados paralelamente, compostos de gordura 

envolta em cápsula de tecido conjuntivo, que atua na absorção de choque em 

conjunto com o retináculo digital e o tecido córneo mais macio do bulbo 

(MULLING & GREENOUGH, 2006).  

A diminuição na função dessas estruturas faz com que a falange distal 

perca sua posição fixa no interior do estojo córneo. Como consequência, pode 

ocorrer compressão em diversas regiões da derme levando a inflamação e 

necrose (LISCHER & OSSENT, 2002).  No desenvolvimento da laminite, as fibras 

colágenas do aparato suspensório se tornam gradativamente mais elásticas, 

permitindo o afundamento da falange distal (LISCHER et al., 2002). A composição 

e espessura do coxim digital se alteram com a idade e condição corporal. 

Complementarmente, uma menor capacidade de absorção de impacto pelo coxim 

digital predispõe ao surgimento de lesões na sola e linha branca (BICALHO et al., 

2009).   

 

 

3.2 Enfermidades digitais dos bovinos 

 

As enfermidades digitais dos bovinos podem ser classificadas de 

acordo com sua etiologia em infecciosas e não infecciosas. Em alguns casos 

pode ocorrer uma interação entre os diferentes fatores etiológicos 

(microbiológicos, físicos e metabólicos) ou mesmo a ocorrência de mais de uma 

lesão diferente no mesmo dígito Dentre as infecciosas podem ser citadas a 

dermatite digital, erosão de talão, dermatite interdigital, flegmão interdigital e 

pododermatite séptica. As principais consideradas não infecciosas são as lesões 

traumáticas, especialmente na sola, fissuras verticais e horizontais da parede do 

casco, laminite na sua forma clínica e subclínica, manifestando diferentes lesões 

como úlcera de sola, úlcera de pinça e doença de linha branca. A forma crônica é 

caracterizada por acentuada deformação do estojo córneo (GREENOUGH, 2007). 
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3.3 Laminite bovina 

 

   Laminite ou pododermatite asséptica é uma enfermidade das lâminas 

dos cascos que possui estreita relação com o manejo imposto aos bovinos, 

apresentando maior ocorrência em animais manejados intensivamente, ambiente 

que predomina a nutrição com alto teor de energia e proteínas. A dor persistente 

compromete o bem-estar animal e cria condições para o desenvolvimento de 

outras alterações nos dígitos dos animais, como fissuras nas paredes dos cascos, 

úlcera de sola, crescimento excessivo dos talões e das paredes do casco, 

podendo comprometer a produção e a reprodução (SILVA et al., 2006; 

GREENOUGH, 2007).  

A alteração foi descrita por SINGH et al. (1994) como uma das 

principais causas de claudicação em bovinos. FERREIRA et al. (2004) afirmaram 

que mais de 60% das lesões podais em bovinos podem estar associadas ao 

processo de laminite. Para GREENOUGH (2007) essa enfermidade é 

caracterizada por um processo inflamatório das estruturas sensíveis da parede do 

casco que resulta em dor, claudicação intensa e mudanças estruturais do mesmo, 

sendo frequente ocorrer lesões graves em estruturas internas e externas digitais, 

como em tendões, ligamentos, articulações e estojo córneo. Secundariamente à 

dor e desconforto causados pela laminite, outros autores (RAMOS, 1999; 

VATANDOOST et al., 2009; ARCHER et al., 2010) também citam redução na 

produção leiteira, ganho em peso e parâmetros reprodutivos nos bovinos. 

 

 

3.4 Etiopatogenia da laminite bovina 

 

Pesquisas sobre a laminite e lesões associadas já evidenciaram vários 

fatores de risco (COOK et al., 2004; KNOTT et al., 2007; HOLZHAUER et al., 

2008) e alterações decorrentes das diversas formas do quadro clínico   (HENDRY 

et al., 2003; MILLS et al., 2009; MENDES et al., 2010). Apesar disso, ainda não 

foram evidenciados os exatos mecanismos fisiopatológicos ligando fatores de 

risco e fatores desencadeantes às lesões observadas (BERGSTEN & MULLING, 

2004; THOEFNER et al., 2004).  
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Durante muito tempo a endotoxemia, principalmente, decorrente da 

acidose ruminal foi considerada o principal fator desencadeante da laminite 

bovina (NOCEK, 1997; MULLING & GREENOUGH, 2006). Sob o efeito de 

endotoxinas ou de mediadores inflamatórios liberados sob sua influência, são 

iniciados distúrbios na microvasculatura do dígito que podem resultar em laminite. 

Em sequência, ocorre vasoconstrição, formação de trombos, aumento de pressão 

capilar e lesão edotelial (GREENOUGH, 2007). Como consequência dessas 

alterações, há extravasamento de fluido e células sanguíneas nas diversas 

regiões do cório digital com aumento de pressão no interior do estojo córneo e 

oxigenação inadequada da derme e da epiderme viva (OSSENT & LISCHER, 

1998).  

A progressão desse quadro leva à necrose da derme, membrana basal 

e epiderme, com perda da funcionalidade da junção derme/epiderme e gradual 

separação entre a falange distal e estojo córneo (LISCHER & OSSENT, 2002). 

Essa separação resulta em instabilidade da falange distal, levando a compressão 

do cório laminar, condição que pode causar inflamação e necrose das lâminas. 

Além disso, ocorre falha na oxigenação da epiderme viva resultando em 

irregularidade na produção de tecido córneo. A associação dessas alterações 

desencadeia lesões importantes e comumente associadas à laminite, como úlcera 

de sola e doença da linha branca (MULLING, 2002; MULLING & GREENOUGH, 

2006). Outros fatores de risco sempre foram levados em consideração na 

patogenia da laminite, como mudanças no período periparto e influência do piso 

(VERMUNT & GREENOUGH, 1994).  

Nos últimos anos, diversos trabalhos reforçaram a importância de se 

conhecer e compreender o mecanismo de participação dos fatores de risco na 

gênese da laminite (WEBSTER, 2001; KNOTT et al., 2007; COOK & NORDLUND, 

2009). Um avanço no entendimento da laminite se refere aos mecanismos de 

perda da função estabilizadora sobre a falange distal. Outros aspectos, como o 

estudo da regulação e ação de enzimas degradadoras de colágeno e 

metaloproteinases de matriz, também tem sido realizados na tentativa de melhor 

elucidar o processo. A respeito do assunto, sabe-se que já foi demonstrada a 

ação dessas enzimas sobre o colágeno do aparato suspensório em estudos in 

vitro (MULLING et al., 2004) e in vivo (HENDRY et al., 2003; KNOTT et al., 2007). 
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3.5 Acidose ruminal e endotoxemia  

 

A acidose ruminal, seja na forma aguda ou subaguda, é considerada 

um dos principais agentes participantes da etiopatogenia da laminite nas suas 

diversas formas (NOCEK, 1997; DANSCHER et al., 2009; ZEBELI & METZLER-

ZEBELI, 2012). Endotoxemia, produção de histamina e alterações no 

metabolismo da biotina parecem ser os fatores decorrentes da acidose ruminal de 

importância na etiopatogenia da laminite. A endotoxemia é considerada um 

elemento importante no desenvolvimento da laminite, tanto agudo quanto 

subclínica (BERGSTEN, 2003; DANSCHER et al., 2009). Sob influência das 

endotoxinas, diversas citocinas e quimiocinas são produzidas nas células do cório 

digital. Secundariamente a essa ativação ocorrem alterações vasculares e 

enzimáticas no desenvolvimento de laminite (BELKNAP et al., 2007; MILLS et al., 

2009). 

Outras doenças também podem cursar com endotoxemia como 

retenção de placenta, metrite puerperal e mastite clínica, especialmente em vacas 

leiteiras de alta produção (SMITH, 2005; SMITH & RISCO, 2005). Essas doenças 

também constituem fatores de risco para o desenvolvimento de laminite e lesões 

associadas (BERGSTEN, 2003; VAN AMSTEL, 2009). Em equinos essa relação é 

melhor compreendida. Doenças como enterite, colite, peritonite, pleuropneumonia 

e endometrite podem desencadear um quadro de sepse. Uma das consequências 

seria a própria laminite, com alterações semelhantes a de órgãos sob risco de 

falência em quadros de sepse em humanos (EADES, 2010b).    

Um dos mediadores químicos que primeiro recebeu atenção nos 

estudos sobre laminite foi a histamina. Essa é produzida no rúmen pela 

descarboxilação da histidina. Esse processo ocorreria especialmente em dietas 

ricas em proteínas. A ativação da enzima responsável pela reação 

(descarboxilase) ocorreria em pH ruminal ácido. A produção de histamina, uma 

base, seria uma tentativa de elevar o pH ruminal (NAGARAJA & TITGEMEYER, 

2007). Quantidades consideráveis de histamina seriam absorvidas e causariam 

alterações hemodinâmicas na vasculatura digital, causando diretamente ou 

favorecendo o surgimento de laminite (GREENOUGH, 2007).  



13 
 

Associada a lipopolissacarídeos e histamina, a deficiência de biotina 

também parece associar a acidose ruminal à laminite. Biotina é uma vitamina do 

complexo B presente em vegetais e também sintetizadas pela microbiota ruminal. 

Atua no metabolismo de carboidratos, lipídeos e vitaminas e é um fator importante 

na proliferação e crescimento de queratinócitos, sua deficiência prejudica a 

qualidade do tecido córneo digital tornando-o propenso a desgaste excessivo e 

deformações. Deficiência de biotina pode ocorrer em função de acidose ruminal. 

Acredita-se que ocorra destruição de microbiota produtora de biotina, destruição 

de biotina em função do baixo pH ou as duas coisas levando em conjunto à 

deficiência dessa vitamina (BERGSTEN et al., 2003; SANTSCHI et al., 2005). 

Assim, a suplementação de biotina na dieta melhora a qualidade do tecido córneo 

e consequentemente a saúde dos dígitos (BERGSTEN et al., 2003; SILVA et al., 

2010). 

 

 

3.6 Alterações circulatórias e suas implicações na laminite  

 

A ação de agentes vasoativos associados a fatores de risco da laminite 

pode causar efeitos variados na microvasculatura digital prejudicando a perfusão 

tecidual da derme e epiderme (GREENOUGH, 2007). CHRISTMANN et al. (2002) 

avaliaram aspectos hemodinâmicos do dígito de bovinos com laminite induzida 

por sobrecarga de concentrado. Os autores observaram aumentos na pressão 

capilar e resistência pós-capilar, favorecendo a transudação de líquido e aumento 

de pressão no interior do dígito. Em função disso, acredita-se que a constrição 

venosa seja o fator iniciante nas alterações vasculares da laminite.  

SINGH et al. (1994) fizeram uma avaliação arteriográfica de dígitos de 

bovinos com e sem lesões na sola. Nos dígitos lesionados, o principal achado foi 

constrição, em graus variados, da artéria digital própria e ausência aparente de 

vasculatura nas áreas ao redor de áreas ulceradas. DEHGHANI (2008) realizou 

estudo semelhante, mas observando o número de ramos da artéria digital própria. 

O autor relatou menor número de ramos arteriais nos animais com sinais de 

laminite além de sinais de lesões vasculares, especialmente nos dígitos laterais 

dos membros pélvicos e mediais dos membros torácicos.  



14 
 

Também tem sido discutida a participação de fatores associados a 

endotoxemia,  causando vasoconstrição e lesão endotelial com extravasamento 

de líquido. Outro fator é a coagulação intravascular disseminada também sob a 

influência das endotoxinas. Na sequência a esse quadro, há estímulo para 

formação de novas anastomoses arteriovenosas. Essas alterações vasculares 

levam a congestão, edema e trombose com consequente hipóxia e necrose do 

cório, tecido conjuntivo, membrana basal e epiderme viva (VAN AMSTEL, 2009).   

 

 

3.7 Influência do parto na laminite 

 

O período periparto é considerado um importante fator de risco para o 

desencadeamento de laminite, especialmente nas fêmeas primíparas (VERMUNT 

& GREENOUGH, 1994; BERGSTEN, 2003). KNOTT et al. (2007) avaliaram a 

presença de enzimas associadas ao remodelamento fisiológico e patológico de 

colágeno na região do cório laminar de fêmeas no período periparto. Os autores 

encontraram relação estatística significativa entre maior presença da enzima 

metaloproteinase de matriz tipo 2, tanto na forma ativada  quanto na não-ativada, 

e o período pós-parto. Um dos fatores associados ao parto possivelmente 

envolvido na maior atividade da metaloproteinase de matriz tipo 2 é  o hormônio 

relaxina que é liberado durante o parto com objetivo de aumentar a elasticidade 

do tecido conjuntivo em estruturas associadas ao canal do parto.  

O aparato suspensório é baseado nas fibras de colágeno, formando 

feixes que ligam o periósteo da falange distal à membrana basal na junção 

derme/epiderme (WESTERFELD et al., 2004). Portanto, uma atividade exagerada 

da metaloproteinase, como no período periparto, pode levar a uma maior 

degradação de colágeno com maior elasticidade do aparato suspensório e, 

consequentemente, maior mobilidade da falange distal dentro do estojo córneo 

(MULLING & GREENOUGH, 2006). A menor estabilidade mecânica da falange 

distal a leva a comprimir o cório logo abaixo causando hemorragias, necrose e 

úlceras, especialmente na sola e pinça (LISCHER & OSSENT, 2002).   
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3.8 Influência do ambiente na laminite 

 

O tipo de piso no qual os animais estão expostos é um fator importante 

no desenvolvimento de lesões associadas à laminite, especialmente, em 

interação com outros fatores de risco (HOLZHAUER et al., 2008; COOK & 

NORDLUND, 2009; COSTA et al., 2013). Pisos muito ásperos como o de 

concreto, empregado nas instalações de grandes propriedades leiteiras, 

desgastam de forma excessiva o tecido córneo do casco que pode superar o 

crescimento (COOK et al., 2004; MULLING et al., 2006). Como consequência, 

ocorre a produção de tecido córneo de qualidade inferior que, quando submetido 

ao maior desgaste, resulta em sola de pouca espessura. Portanto, essa situação, 

além de predispor ao desenvolvimento da laminite propicia maior incidência de 

lesões como úlcera de sola e lesões na linha branca (MULLING, 2002; MULLING 

& GREENOUGH, 2006). 

Além do piso, outro aspecto importante é o ambiente para o repouso 

em decúbito. Um ambiente confortável, significa espaço suficiente para deitar e 

cobertura adequada de piso, como areia ou palha, uma vez que vacas podem 

passar de 12 a 15 horas diárias deitadas (BERGSTEN, 2003). O repouso em 

decúbito favorece a ruminação e a circulação sanguínea nas extremidades distais 

dos membros, considerados fatores benéficos para a saúde dos dígitos 

(MULLING et al., 2006; GREENOUGH, 2007). Galpões de estabulação livre, mas 

mal dimensionados não favorecem o decúbito e são associados a maior 

incidência de lesões digitais (BERGSTEN, 2003; COOK et al., 2004). 

 

 

3.9 Metaloproteinases de matriz e sua relação com a laminite 

 

As metaloproteinases são enzimas envolvidas no remodelamento 

fisiológico de componentes da matriz extracelular, como o colágeno. O aumento 

exacerbado na atividade dessa enzima leva a uma maior degradação desses 

componentes (RILEY et al., 2002). A ativação das metaloproteinases se dá por 

fatores derivados de elementos presentes no sangue, como endotoxinas, lactato e 

citocinas, interleucina 1 e fator de necrose tumoral alfa. Essa ativação 
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acompanhada da inibição de inibidores teciduais das metaloproteinases de matriz 

que é normalmente responsável pela regulação da enzima (MULLING & 

GREENOUGH, 2006). As principais enzimas comumente associadas na 

etiopatogenia da laminite são as metaloproteinases de matriz tipo 2 e tipo 9. A 

metaloproteinase de matriz tipo 9 é associada a células infiltrativas, como   

neutrófilos, enquanto a metaloproteinase de matriz tipo 2 é associada a células de 

tecido conjuntivo e epiteliais (HENDRY  et al., 2003). 

Em estudo in vitro, MULLING et al.(2004) expuseram colágeno dermal 

de diferentes regiões do casco a metaloproteinases dos tipos 2 e 9, no qual se 

pode obervar degradação tempo dependente das fibras colágenas. Aumentos nas 

formas ativadas e não-ativadas das duas enzimas foram observados em amostras 

de tecido ulcerado envolvendo a região derme/epiderme (HENDRY et al., 2003).  

 

 

3.10 Perspectivas na compreensão da laminite bovina 

 

Nos últimos anos, os estudos sobre laminite bovina vêm revelando 

novos aspectos sobre a doença, bem como lançando nova compreensão sobre 

aspectos já conhecidos (BERGSTEN & MULLING, 2004). Um dos métodos de 

estudo da laminite, tanto em equinos quanto em bovinos, é a indução 

experimental do quadro (THOEFNER et al., 2004; ORSINI, 2010). Tentativas de 

indução de laminite foram realizadas de diversas maneiras em bovinos. Para 

tanto, foram utilizados modelos de sobrecarga de grãos, administração 

intrarruminal de ácido lático e injeções de endotoxinas e de histamina, porém os 

resultados são inconsistentes (BERGSTEN, 2003; THOEFNER et al., 2004), além 

de um método de indução de laminite pela administração oral de oligofrutose 

(THOEFNER et al., 2004; THOEFNER et al., 2005). Nesse último caso, o modelo 

se mostrou eficiente na indução do quadro e foi usado em demais ocasiões por 

outros autores visando ao estudo de aspectos diversos da laminite (DANSCHER 

et al., 2009; DANSCHER et al., 2010, DANSCHER et al., 2011). 

A acidose ruminal ainda é considerada por diversos autores como um 

dos principais fatores desencadeantes da laminite e de lesões associadas 

(NOCEK, 1997; BERGSTEN, 2003; PLAIZIER et al., 2009). Recentemente, 
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porém, foi questionado o papel dos distúrbios nutricionais como causa de lesões 

digitais, especificamente no caso da laminite subclínica (VERMUNT, 2007) 

considerada a forma da doença mais importante no gado leiteiro (VAN AMSTEL, 

2009). Foi sugerido por KNOTT et al. (2007) e VERMUNT (2007), após 

experimento, que outros fatores como mudanças hormonais no período periparto 

e tipo de piso poderiam ser os principais fatores desencadeantes de lesões 

associadas a laminite subclínica. Os autores não encontraram relação estatística 

entre as mudanças na dieta e a detecção de enzimas degradadoras de colágeno 

do aparato suspensório. Além disso, o mesmo grupo de autores não detectou a 

enzima degradadora de colágeno associada à inflamação. Sugeriu-se que sinais 

precoces comumente associados à forma subclínica da laminite em fêmeas, no 

período periparto, poderiam ter outra causa, notadamente, alterações hormonais 

e desgaste excessivo do estojo córneo. 

 

 

3.11 Diferenças entre laminite bovina e equina  

 

Apesar de semelhanças estruturais entre o dígito bovino e equino, 

avanços no entendimento da laminite equina vem sendo adotados de forma 

pouco criteriosa na compreensão da laminite bovina sem levar em consideração 

algumas importantes diferenças anatômicas e fisiopatológicas entre os cascos 

das duas espécies (CHRISTIMANN et al., 2002; BICALHO et al., 2009). O 

componente inflamatório e o papel central da região laminar com seu aparato 

suspensório na patogenia da laminite equina já são bem estabelecidos, com 

novas pesquisas apenas explorando mais detalhadamente esses aspectos 

(EADES, 2010a; ORSINI, 2010).  Nos bovinos, a região laminar ocupa a metade 

distal da falange distal, sendo a mesma região curta em relação ao cavalo. A área 

de aderência da falange ao estojo córneo por intermédio da região laminar é bem 

menor em relação ao equino (LISCHER et al., 2002).  

A estabilidade mecânica da falange no bovino é conseguida pela ação 

conjunta do aparato suspensório e do sistema de suporte composto pelo coxim 

digital e retináculo digital. Sabe-se que em animais com laminite subclínica e 

úlcera de sola, ocorrem importantes alterações não apenas no aparato 
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suspensório, mas também no sistema de suporte (LISCHER et al., 2002). Além 

disso, existem evidências de que o componente inflamatório que origina algumas 

lesões de sola não está necessariamente presente no desenvolvimento dessas 

lesões, sendo mais importantes aspectos hormonais e ambientais (KNOTT et al., 

2007).  

 

 

3.12 Classificação e sinais clínicos da laminite 

 

Em bovinos, laminite significa uma doença sistêmica com 

manifestações locais nos dígitos (GREENOUGH, 2007). O problema pode ocorrer 

nas formas: aguda, subaguda, subclínica e crônica. As formas agudas e 

subagudas são associadas a quadros de acidose ruminal aguda por consumo 

excessivo de concentrado (GREENOUGH, 2007; NAGARAJA & LECHTENBERG, 

2007). A forma crônica se caracteriza por produção anormal do tecido córneo e 

deformação do dígito, sem o qual não possui sinais clínicos de comprometimento 

sistêmico. Na forma subclínica, podem ser observadas alterações na qualidade do 

tecido córneo durante o casqueamento, que se torna menos firme e às vezes com 

coloração amarelada. A forma subclínica é melhor caracterizada por lesões como 

hemorragia e úlcera nas regiões da linha branca, pinça, sola e talão, consideradas 

sequelas (VERMUNT & GREENOUGH 1994, LISCHER & OSSENT, 2002).   

 

 

3.13 Métodos de estudo e diagnóstico da laminite bovina 

 

Diversos métodos podem ser empregados no estudo e diagnóstico de 

doenças digitais em bovinos, os quais envolvem desde avaliações a campo até 

estudos in vitro. Dentre os métodos de estudo e diagnóstico de laminite bovina 

podem-se destacar a anamnese, inspeção do ambiente, exame físico, avaliação 

de comportamento, exame radiográfico e histopatológico do dígito. Na anamnese 

devem ser abordadas questões, principalmente, sobre características produtivas, 

reprodutivas, ambientais e histórico de outras doenças (DESROCHERS et al., 

2001; COOK et al., 2004). Em relação ao rebanho, devem ser questionados 
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principalmente aspectos relacionados à nutrição e ambiente dos animais, 

incluindo a avaliação dos fatores relacionados à acidose ruminal subaguda. A 

composição da dieta, a relação volumoso/concentrado, o tipo de fibra, bem como 

seu comprimento médio, grau de processamento do concentrado, finamente 

moído ou não e quantidade de ingestão da matéria seca são informações 

essenciais na avaliação de acidose ruminal no rebanho (COOK et al., 2004).  

Em relação ao indivíduo acometido, deve-se questionar acerca do 

início, a progressão e a duração dos sinais clínicos, além do possível tratamento 

prévio desse animal e da resposta a esse tratamento. No que tange ao ambiente, 

devem-se avaliar o tipo de piso, os percursos feitos pelos animais indo e saindo 

da sala de ordenha, e, quando confinados, o conforto oferecido pelas instalações, 

que permitem que os animais se deitem ou não (MULLING et al., 2006). Outros 

aspectos, como mudanças frequentes na dieta, aquisição de animais de 

propriedades com o problema ou em leilões, ocorrência de enfemidades como 

mastite e metrite e a falta de exame físico digital durante a aquisição dos bovinos, 

também devem ser considerados (SILVA et al., 2004). 

O exame físico, que começa com a observação do animal à distância, 

tanto parado como se locomovendo. Com o animal parado observa-se a postura, 

especialmente, posição da cabeça, cernelha, dorso e pelve, incluindo cada um 

dos membros, principalmente a maneira como apóiam o peso do corpo. Essas 

observações são importantes, pois animais com laminite costumam se posicionar 

com o dorso arqueado e membros projetados cranialmente, o que evita o apoio 

na região da pinça e sobrecarregando os talões (DESROCHERS et al., 2001).  É 

comum também que os animais acometidos permaneçam longos períodos 

deitados, evitando caminhar ou mesmo se levantar. Podem ainda adotar uma 

postura típica com os membros pélvicos levantados e os torácicos flexionados se 

apoiando no solo com a região cárpica (GREENOUGH, 2007).   

A inspeção dos dígitos deve-se buscar sinais de mudanças em sua 

conformação, como crescimento exagerado em algumas regiões e desgaste 

excessivo em outras. O animal com laminite tende a evitar o apoio nas regiões 

doloridas que, por falta de desgaste, podem apresentar crescimento excessivo. 

Por outro lado, as regiões que recebem apoio extra apresentam sinais de 

desgaste também excessivo (DESROCHERS et al., 2001).  Devem ser incluídos 
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na análise, a avaliação da coloração do tecido córneo na sola que pode se 

apresentar amarelado ou com hematomas, sinais de lesões na sola, linha branca 

e talão, comuns na laminite subclínica. Para análise de sensibilidade do casco 

pode-se exercer pressão no dígito com o auxílio de uma pinça de casco, sendo 

que pode ser observada sensibilidade acentuada na laminite clínica 

(DESROCHERS et al., 2001; THOEFNER et al., 2004; GREENOUGH, 2007). 

A avaliação radiográfica auxilia na localização e caracterização de 

várias lesões digitais. Em equinos, é empregada na avaliação de diversas lesões 

que causam claudicação, como a laminite por exemplo, sendo uma técnica de 

diagnóstico amplamente usada (ORSINI et al., 2010; EGGLESTON, 2012). Em 

bovinos a avaliação radiográfica se encontra restrita a situações de 

experimentação, o que auxilia na caracterização e diagnóstico de doenças 

digitais. A técnica pode auxiliar na avaliação de diversas lesões das estruturas 

internas do casco como a rotação da falange distal, exostoses, osteíte, luxações, 

anquiloses, doença articular degenerativa e calcificação de tecidos moles 

(PARIZZI & RADDANIPOUR, 2005; LIMA, 2009).  

Alterações no padrão de comportamento podem ser avaliadas no 

estudo de animais com claudicação. O animal sente dor e dificuldade de 

locomoção, por isso tem menos disposição de expressar seu comportamento 

natural. Isso pode significar um tempo maior gasto descansando e evitando a 

locomoção (GALINDO & BROOM, 2002; THOMSEM et al., 2012) e um menor 

tempo gasto se alimentando (GONZALES et al., 2008; SILVA et al 2009). Para 

touros manejados a campo, claudicação pode levar a um menor desempenho 

sexual devido a menor disposição de se locomover bem como a possível dor nos 

dígitos associados ao movimento da monta (FONSECA et al. 2009). 

Considerando a relação conhecida entre acidose ruminal e laminite, 

comportamentos possivelmente associados ao transtorno digestivo também 

poderiam indicar o ocorrência de laminite, ainda que no nível subclínico. Um dos 

comportamentos, considerado por alguns autores como sugestivo de acidose 

ruminal é a geofagia, onde, numa tentativa de tamponar o conteúdo ruminal, o 

animal ingere quantidades variadas de terra (HERLIN & ANDERSEN, 1996; 

BEAUCHEMIN & YANG, 2003). 
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O exame histopatológico permite a visualização de alterações 

indicadoras de laminite e a caracterização do quadro em agudo ou crônico 

(GREENOUGH 2007). A avaliação histopatológica permite, portanto, o estudo de 

fatores de risco associados à laminite bem como de novos tratamentos. Algumas 

das lesões associados à laminite bovina apresentam hiperemia, hemorragia ou 

edema da derme, presença de células brancas dentro ou fora dos vasos, necrose 

de células basais da epiderme e degeneração da membrana basal. (THOEFNER 

et al., 2005; MENDES, et al., 2010). Devido às perdas na integridade da 

membrana basal o processo de queratinização na epiderme pode ser prejudicado  

observando falhas e irregularidades na organização das fibras de queratina do 

tecido córneo (HENDRY et al., 2003; GREENOUGH, 2007)   

 

 

3.14 Tratamento da laminite bovina 

 

O tratamento das lesões da laminite bovina é baseado principalmente 

no casqueamento corretivo, que busca promover repouso, redução do apoio no 

solo, de áreas lesionadas ou mesmo do dígito inteiro transferindo maior apoio 

para o dígito sadio, assim como a remoção de tecido necrosado e focos de 

infecção (SHEARER & VAN AMSTEL, 2001). O tratamento das úlceras é feito 

com curetagem do tecido necrosado, focos de contaminação, retirada de tecido 

de granulação que ultrapasse o nível da sola e alívio no apoio sobre a área 

ulcerada. Casos em que a região ulcerada desenvolveu dermatite digital podem 

ser tratados com aplicação local de antibióticos (VAN AMSTEL, 2009).  

Particularmente, em relação aos bovinos de alto valor zootécnico e 

manejados intensivamente, sabe-se da necessidade de casqueamento funcional 

e corretivo em intervalos curtos para corrigir sequelas de laminite. Entretanto, na 

literatura consultada (SHEARER & VAN AMSTEL, 2001; NICOLETTI, 2004; 

GREENOUGH, 2007) não foi encontrada referencia sobre o assunto. 

Paralelamente ao casqueamento, podem ser usados medicamentos analgésicos 

e antinflamatórios como o flunixin meglumine (VAN AMSTEL, 2009). Além disso, 

como medida aplicada ao rebanho pode-se citar a passagem dos animais em 

pedilúvio contendo diferentes produtos químicos como o formol, o sulfato de cobre 
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e o hipoclorito de sódio (CUNHA et al., 2002; SILVA et al., 2007) Deve-se 

considerar que muitos dos produtos usados em pedilúvio podem ter efeitos 

deletérios no ambiente além apresentarem risco à saúde dos trabalhadores 

(HOLZHAUER et al., 2012). No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

proibiu no ano de 2008 o uso do formol como solução saneante, justamente em 

função dos efeitos prejudiciais à saúde (BRASIL, 2008). 

 

 

3.15 Medidas de controle e prevenção da laminite bovina 

 

O controle da laminite subclínica consiste na identificação e manejo 

dos diversos fatores de risco associados, principalmente, alimentação e ambiente 

(MULLING et al., 2006). O principal fator alimentar associado a laminite é a 

acidose ruminal, especialmente, na forma subaguda (GREENOUGH, 2007). No 

controle da acidose ruminal subaguda devem ser considerados alguns aspectos 

importantes da doença como tamponamento ruminal inadequado, ingestão de 

grandes quantidades de carboidratos rapidamente fermentáveis e falta de 

adaptação da microbiota a esse tipo de dieta (KRAUSE & OETZEL, 2006).  

A capacidade tamponante do rúmen pode ser melhorada por uma dieta 

que estimule a ruminação e produção de saliva, rica em bicarbonato. Isso pode 

ser conseguido pelo aumento no teor de fibras da dieta e no fornecimento de 

fibras de melhor qualidade (ENEMARK, 2009). Com relação à silagem, fonte 

comum de volumoso na maioria das propriedades leiteiras, é importante observar 

o comprimento médio das fibras durante o ensilamento e, se necessário, fazer 

ajustes no triturador de modo a adequar o tamanho dessas partículas. O uso de 

aditivos na dieta como bicarbonato de sódio e carbonato de potássio aumenta a 

capacidade tamponante inerente da dieta. Esses produtos podem ser utilizados 

para evitar a redução de pH ruminal (KRAUSE & OETZEL, 2006).  

Outro modo de prevenção de acidose ruminal consiste em se realizar 

uma adaptação gradual no manejo alimentar sempre que se pretender introduzir 

os animais a uma nova dieta, especialmente, quando esta for mais rica em 

concentrados. Outras doenças que também cursam com endotoxemia, como 

mastite clínica e metrite, devem ser monitoradas no rebanho a fim de evitar 
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quadros agudos com comprometimento sistêmico (VERMUNT & GREENOUGH, 

1994). 

Um fator de risco importante para laminite é o ambiente (BERGSTEN, 

2003; NORDLUND et al., 2004). Devem ser observados o tipo de piso ao qual os 

animais estão expostos e as condições mais ou menos favoráveis para o repouso 

em decúbito (MULLING et al., 2006). Pisos de concreto, frequentemente 

encontrados nas modernas propriedades leiteiras, e vias de acesso acidentadas e 

com pedregulhos causam maior desgaste no casco ou podem traumatizá-lo 

diretamente (ACUÑA & ALZA, 2006; GREENOUGH, 2007). Assim, todas as áreas 

por onde os animais transitam devem ser frequentemente inspecionadas. Uma 

opção para aliviar o efeito dos pisos de concreto é a instalação de placas de 

borracha no chão, especialmente nas vias de acesso e sala de espera para 

ordenha. Além disso, a introdução gradual dos animais em pisos de concreto por 

pelo menos dois meses alivia os efeitos negativos desse tipo de piso 

(BERGSTEN, 2003).  

É importante que, animais confinados sem acesso a piso macio, como 

pasto, devam ter um espaço adequado para repouso em decúbito, de maneira a 

favorecer a ruminação e a circulação sanguínea nos dígitos (MULLING et al., 

2006; GREENOUGH, 2007). Esse espaço deve conter dimensões adequadas e 

cobertura macia de piso. Áreas de repouso com piso de concreto contendo pouca 

ou nenhuma cobertura devem ser evitadas, visto que nesse tipo de piso o animal 

passa maior tempo em posição quadrupedal. Dessa forma, ressalta-se a 

importância de uma boa cobertura de piso ou o acesso a áreas de piso macio. 

Algumas opções de cobertura de piso são tapetes de borracha, palha, areia ou 

serragem (BERGSTEN, 2003, COOK et al., 2004). 

 O casqueamento funcional também pode ser considerado uma medida 

preventiva e de controle. A correção de irregularidades no formato do casco 

permite uma distribuição adequada de forças ao longo do casco tornando-o 

menos propenso ao desenvolvimento de lesões. Além disso, o casqueamento 

realizado periodicamente permite o diagnóstico precoce e a estimativa da 

prevalência de lesões digitais no rebanho (SHEARER & VAN AMSTEL, 2001; 

NICOLETTI, 2004). 
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3.16 Perspectivas no tratamento da laminite bovina 

 

Apesar das diferenças anatômicas entre equinos e bovinos, os 

conhecimentos em laminite equina sempre auxiliaram na compreensão da 

laminite bovina. Nos últimos anos, os conhecimentos sobre laminite equina foram 

ampliados devido a modernas técnicas moleculares (EADES, 2010a; ORSINI, 

2010). Paralelamente a isso, são exploradas novas possibilidades na terapia de 

doenças músculo-esqueléticas dos equinos como as técnicas de terapia celular 

utilizando células tronco de origem embrionária, células tronco de origem 

mesenquimal, células mononucleares e plasma rico em plaqueta. Essas técnicas 

são aplicadas para o reparo ósseo, nas lesões tendíneas, articulares e como 

agentes imunomoduladores (STEWART & STEWART, 2011, FORTIER, 2012).  

Apesar de não ter sido encontrado na literatura relatos do uso de 

células tronco, ou outra modalidade de terapia celular, no tratamento de laminite 

equina, diversos autores já sinalizam essa possibilidade (KOCH et al., 2009; 

BORJESSON & PERONI, 2011; STEWART, 2011). Embora não tendo sido 

encontradas na literatura consultada (MAUCK et al., 2006; ZHU et al., 2008) 

informações sobre uso de terapias celulares no tratamento de lesões digitais em 

bovinos, a perspectiva dessa modalidade de tratamento na espécie equina abre 

possibilidades, guardadas as devidas diferenças, para seu uso no tratamento da 

laminite na espécie bovina.  

 

 

3.17 Células-tronco e terapia celular  

 

Células-tronco podem ser definidas como células indiferenciadas 

capazes de auto-renovação e diferenciação em linhagens celulares específicas 

(FORTIER, 2005). Por essa razão, o assunto vem ganhando destaque e vários 

pesquisadores têm demonstrado interesse em desenvolver estudos com este 

tema, especialmente em espécies animais para obtenção de células-tronco 

embrionárias, hematopoiéticas e mesenquimais. Em humanos, muitos estudos 

têm sido aplicados nos campos da medicina regenerativa e engenharia tecidual 

(DEL CARLO, et al., 2009; GLOTZBACH et al., 2011) e na Medicina Veterinária o 
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assunto tem sido empregado em diversas pesquisas  (FIESTER et al., 2004; 

ALVES et al., 2009; SPENCER et al., 2011).  

As células-tronco podem ser classificadas de acordo com seu tecido de 

origem em embrionárias, hematopoiéticas, mesenquimais e tecido-específicas e 

de acordo com seu potencial de diferenciação em totipotente, pluripotente, 

multipotente e unipotente (GLOTZBACH et al., 2011). Dentre os diversos grupos 

que essas células são distribuídas, um dos mais estudados é o das células-tronco 

mesênquimais (MSC), capazes de diferenciar em diversos tipos celulares como 

osteoblastos, condroblastos, neurônios, células epiteliais e cardíacas. Alguns 

efeitos moduladores de inflamação e imunidade também são atribuídos as essas 

células, que podem ser obtidas de indivíduos adultos, seja para tratamento 

autógeno ou alógeno, sem resultar nos mesmos questionamentos ético-legais que 

envolvem as células-tronco embrionárias (MONTEIRO et al., 2010; SPENCER et 

al., 2011).  

O tecido adiposo e a medula óssea são as fontes mais frequentes de 

MSC. Em bovinos e equinos a medula óssea pode ser colhida por aspiração no 

esterno, em coelhos na crista ilíaca ou tubérculo umeral, em ratos no fêmur e tibia 

e em cães na fossa trocantérica femoral (BOHN & CALLAN, 2007; AKSU et al., 

2008, ALVES et al., 2009; OLSSOM et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2011).  Após o 

isolamento de células mononucleares utilizando métodos como o gradiente de 

densidade e cultivo de MSC, estas podem ser aplicadas no reparo de tecido 

ósseo, lesões tendíneas, doenças articulares, como agentes imunomoduladores 

ou lesões isquêmicas (BARBASH et al., 2003; GHANNAM et al., 2010; 

KRAITCHMANN et al., 2006; MONTEIRO et al., 2010; STEWART & STEWART, 

2011). Alternativamente podem ser empregadas diretamente as células 

mononucleares (CMN) da medula óssea, fração que contém as MSC, não sendo 

necessário o cultivo celular e reduzindo tempo e custos da terapia (ALVES et al., 

2011; TREICHEL et al., 2011). Possivelmente seus efeitos benéficos possam 

advir da diferenciação em determinado tipo celular, funcionando como um enxerto 

ou possível efeito parácrino pela liberação de fatores antiinflamatórios, vasoativos 

e imunomoduladores (CAPLAN & DENNIS, 2006; BYDLOWSKI et al., 2009; 

BORJESSON & PERONI, 2011).  
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IYER & ROJAS (2008) citam que os efeitos imunomodulatórios se 

devem principalmente a interferência no contato entre células e na liberação de 

moléculas reguladoras. MEI et al. (2007),  XU et al. (2007) e  LEE et al. (2009) 

observaram os efeitos positivos após uso de MSC em lesão pulmonar induzida 

por lipopolissacarídeo. NEMETH et al. (2009) sugeriram que sob influência de 

endotoxinas, as MSC estimulariam a produção de interleucina-10 por macrófagos 

e monócitos interferindo na migração de neutrófilos e, consequentemente, na 

resposta inflamatória.  
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CAPÍTULO 2 – LESÕES DIGITAIS EM BOVINOS MESTIÇOS INDUZIDAS POR 

MEIO DE MEDIDAS DE MANEJO: AVALIAÇÃO 

COMPORTAMENTAL, CLÍNICA E RADIOGRÁFICA 

 

 

RESUMO  

 

As doenças digitais dos bovinos preocupam produtores e técnicos em decorrência 

dos prejuízos causados à pecuária.  Dentre as principais doenças dos dígitos, a 

laminite com suas sequelas ocupa lugar de destaque por ser especialmente 

frequente nos sistemas mais intensivos de produção e criatórios de animais de 

alto valor zootécnico.  O presente trabalho objetivou avaliar o desenvolvimento de 

lesões digitais em bovinos sob condições de manejo intensivo. Foram utilizados 

15 bovinos machos, mestiços (Bos taurus X Bos indicus) com idade aproximada 

de 12 meses, manejados intensivamente em piso de concreto, recebendo dieta 

rica em concentrado e silagem durante dez meses de observação. O 

desenvolvimento das lesões digitais foi acompanhado por estudo 

comportamental, inspeção macroscópica e avaliação radiográfica. As avaliações 

ocorreram aos dois (M1) e dez (M2) meses de confinamento. Quanto ao 

comportamento, as principais alterações observadas foram tempo prolongado em 

decúbito e ócio e menor tempo se alimentando no momento dois (M2). Em M2, 

foram diagnosticadas alterações digitais associadas à laminite subclínica, 

incluindo lesões de linha branca e sola e outras lesões decorrentes da condição 

ambiental como erosão de talão. Radiograficamente, os animais não 

apresentaram sinais consistentes de rotação da falange.  Concluiu-se que o 

manejo intensivo em piso de concreto e a alimentação com teores elevados de 

energia e proteína em bovinos mestiços (Bos taurus X Bos indicus) jovens 

resultam em alterações digitais externas compatíveis com as da laminite 

subclínica, interferem no comportamento diário dos animais, mas não 

desencadeiam modificações no aparato suspensório digital perceptíveis ao exame 

radiográfico. 

Palavras-chave: Bovino, diagnóstico, casco, enfermidades, manejo  
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ABSTRACT  

 

Digital disease in cattle worries owners and extensionists because of the losses it 

causes to livestock industry. Among digital diseases, laminitis and its 

consequences are important because of the high occurrence rate in intensive 

production systems and among high value breeding animals. This work aimed to 

evaluate the development of digital lesions in cattle managed intensively. Were 

used 15 animals, males, cross-bred (Bos taurus X Bos indicus), aging about 12 

months, managed intensively over concrete floor and having high concentrate diet 

during tem months of observation. The lesions development was accompanied by 

behavior study, macroscopic lesion evaluation ad radiographic study. The 

evaluations occurred at two (M1) and ten (M2) months of study. About behavior, 

were observed increase in time lying and in leisure and decrease in time eating. In 

M2 were diagnosed lesions associated to subclinical laminitis like white-line and 

sole lesions and others related to environment like heel horn erosion. In 

radiographic evaluation, animals didn´t show consistent signs of distal phalanx 

rotation. It can be concluded that intensive management over concrete floor and 

high concentrate diet in young cross-bred cattle results in external changes 

compatible to that of subclinical laminitis, interfere with daily behavior but don´t 

trigger changes in the suspensory apparatus detectable in the radiographic exam. 

Keywords: Bovine, diagnostic, hoof, disease, management 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As doenças digitais dos bovinos causam grandes prejuízos à pecuária, 

pois devido à dor os animais se deslocam e se alimentam menos, situações que 

resultam em menor ganho em peso, queda na produção de leite e carne e 

compromete a função reprodutiva. Tais enfermidades podem ter origem 

traumática, metabólica ou infecciosa, porém, geralmente se observa uma 

interação entre estes fatores (GREENOUGH, 2007). Dentre as diversas doenças 

digitais, a laminite pode se apresentar nas formas clínica, subclínica e crônica 

desencadeando ao longo do tempo lesões secundárias como úlcera de sola e 
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pinça, fissuras na parede do casco, erosão da sola e talões, hematomas soleares 

e doença da linha branca. A acidose ruminal, alterações hormonais que ocorrem 

durante o parto, alimentação rica em energia e proteína e desgaste acentuado do 

casco em pisos muito duros como concreto são fatores de risco importantes na 

etiopatogenia da enfermidade (BERGSTEN, 2003. MULLING & GREENGOUH, 

2006) 

Estudo do comportamento dos bovinos avaliando mudanças nos 

tempos despendidos em atividades ou posturas básicas como alimentação, 

ruminação ou posição em decúbito permite avaliar o impacto das lesões digitais 

no bem estar dos animais e auxilia no diagnóstico do processo. Igualmente, a 

inspeção do dígito permite a identificação e classificação das lesões presentes  

(COOK et al., 2004; SILVA et al., 2009; BLACKIE et al., 2011). Exames 

radiográficos permitem a observação de alterações no dígito, especialmente na 

falange distal, incluindo sua rotação, presença de exostoses, osteíte, luxações, 

anquiloses, doença articular degenerativa e calcificação de tecidos moles 

(PARIZZI & RADDANIPOUR, 2005; LIMA, 2009).  

O presente trabalho objetivou avaliar a ocorrência, fatores de risco, 

comportamento diário e alterações radiográficas relacionadas a lesões digitais em 

bovinos mestiços (Bos taurus x Bos indicus) manejados intensivamente.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

O experimento foi realizado na Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás (EVZ/UFG), após aprovação pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da UFG, protocolo nº 013/2012. Foram utilizados 15 bovinos 

machos, mestiços (Bos taurus X Bos indicus), não castrados, com idade 

aproximada de 12 meses e com peso corporal médio inicial de 151,6 ± 24,65 kg. 

Após a seleção e antecedendo o transporte para o local do experimento, ainda na 

propriedade de origem, foi realizada a avaliação clínica dos dígitos dos animais 

(DESROCHERS et al., 2001) para certificar que nenhum iniciaria o experimento 

com lesões digitais. Após os bovinos serem transportados para a EVZ, foram 

mantidos sob manejo intensivo, em curral coberto, com piso de concreto e área 
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de 10m2 por animal. Foram utilizados cochos de concreto, o espaço reservado 

para cada animal era de 50 centímetros e a água disponibilizada em bebedouro 

do tipo Australiano.  

A alimentação consistiu de volumoso a base de silagem de milho com 

34,6% de matéria seca, 52,5% de fibra detergente neutro e 5,43% de proteína 

bruta e concentrado comercial à base de milho e farelo de soja (Ração 

Performance 18%, Boiforte, Goiania-GO) com 71,73% de nutrientes digestíveis 

totais, 5,5% de fibra em detergente neutro e 18% de proteína. Os alimentos eram 

distribuídos em duas porções iguais no dia, à primeira às 07:00 e a segunda às 

13:00. No primeiro mês os animais receberam da mistura energético e proteica o 

equivalente a 1% do peso vivo e a partir do segundo mês foram fornecidos 1,5%. 

Ao darem entrada no confinamento todos os bovinos receberam aplicação de 

endectocida a base de moxidectina (Onyx®, Fort Dodge, Campinas, SP) e de 

vacina polivalente contra clostridioses (Multi-Star®, Biovet, Vargem Grande 

Paulista, SP). Na época estabelecida pelos órgãos governamentais receberam 

vacina antiaftosa. 

Para avaliar o desenvolvimento de lesões digitais e o efeito das 

condições de manejo sobre estas alterações foram realizadas avaliações do 

comportamento diário dos animais, análises macroscópicas das lesões e exames 

radiográficos dos dígitos. Todas estas análises foram feitas em dois momentos 

(M1 e M2) de modo que cada momento abrangia o prazo máximo de uma 

semana, tempo necessário para proceder cada uma das avaliações. O primeiro 

momento (M1) ocorreu após um período de adaptação de dois meses de 

confinamento. Ainda nesse momento realizou-se o toalete dos estojos córneo 

digitais ajustando as medidas conforme recomendação de SILVA et al. (2007). 

Nesta ocasião os dígitos foram avaliados clinicamente para certificar da ausência 

de enfermidades digitais. Verificou-se também o comportamento diário dos 

animais e fizeram-se as primeiras avaliações radiográficas digitais. O segundo 

momento (M2) aconteceu no décimo mês de confinamento, ocasião que se 

estabeleceu a ocorrência das enfermidades digitais e foi repetida a avaliação dos 

demais parâmetros descritos em M1. 

Para as avaliações do comportamento diário dos bovinos empregou-se 

a metodologia adotada nos trabalhos de MITLOHNER et al. (2001) e MISSIO et 
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al. (2010). As avaliações ocorreram com intervalos de dez minutos num período 

de 12 horas, de 06:00 às 18:00, sendo realizadas por dois observadores. Os 

parâmetros registrados foram os tempos gastos com os comportamentos de 

alimentação (AL), ruminação em posição quadrupedal (RP), ócio em posição 

quadrupedal (OP), ruminação em decúbito (RD) e ócio em decúbito (OD). As 

informações eram conferidas a cada dez minutos e ao final foram combinados os 

valores de ruminação em posição quadrupedal (RP) mais ruminação em decúbito 

(RD) de modo a se obter o tempo total ruminando (TOTR), ócio em posição 

quadrupedal (OP) mais ócio em decúbito (OD) para se obter tempo total em ócio 

(TOTO), e ócio em decúbito (OD) mais ruminação em decúbito (RD) para se obter 

o tempo total em decúbito (TOTD).  

A avaliação macroscópica das lesões ocorreu nos momentos da 

avaliação radiográfica. As alterações digitais foram classificadas de acordo com 

GREENOUGH, (2007) e na classificação considerou-se a localização das lesões 

em determinadas regiões digitais como sola, linha branca, pinça e talão. Com os 

exames radiográficos dos dígitos avaliou-se possível rotação da falange distal que 

indicasse ocorrência de laminite associada ao manejo intensivo e alimentação. 

Para realização destes exames os animais foram sedados com cloridrato de 

xilazina a 2%, na dose 0,1 mg/kg a 0,2 mg/kg de peso vivo, por via intravenosa 

(Calmium, Agener®, São Paulo, SP) para limitar a movimentação.  

As radiografias foram obtidas nas extremidades distais dos membros 

pélvicos e torácicos com os animais contidos em decúbito lateral e utilizando 

aparelho portátil modelo PXM 40 BT, com potência de 100KV/35 mA, com 

variação de Voltagem entre 40-100KV, 1KV Step, variação de mAs de 0,4-

100mAs, 25 Steps e potência máxima de 2,4KW. Empregaram-se películas 

radiográficas 24 x 30 cm e 30 x 40 cm (Kodak T-MAT) que foram montadas em 

chassis rígidos com par de écrans intensificadores. As películas radiográficas 

foram reveladas em processadora automática Vision Line modelo LX-2 (Lotus, 

Curitiba, Paraná, Brasil). A distância foco-filme foi mantida em 100 cm e para 

cálculo da kilovoltagem e miliamperagem foram considerados a espessura do 

membro a ser avaliado. 

As incidências radiográficas foram latero-medial e médio-lateral de 

modo a avaliar cada dígito individualmente. Com a finalidade de evitar a 
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sobreposição dos dígitos no exame, os mesmos dígitos foram afastados um do 

outro com o auxilio de um elástico. Para avaliação do ângulo da falange distal em 

relação à parede do casco, utilizou-se- um marcador linear metálico que foi fixado 

à porção dorsal da muralha do casco, conforme recomendação de REDDEN 

(2003), e que na radiografia apareceu como um filete radiopaco. As imagens 

radiográficas foram fotografadas com câmera digital (DSC-w130, Sony) em 

posição estática e as figuras obtidas avaliadas em computador com o programa 

Image J (Versão 1.36b). Foi mensurado o ângulo da falange distal em relação à 

marcação metálica que estava aderida à porção dorsal da muralha do dígito 

avaliado. 

Os dados obtidos foram avaliados quanto à normalidade pelo teste de 

D´Agostino. Foram empregados os testes t, para dados paramétricos e Wilcoxon 

para dados não paramétricos, todos com nível de significância de 5% (p<0,05) 

(SAMPAIO, 2010).  

 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados das avaliações do comportamento diário dos animais 

encontram-se dispostos nas Tabelas 1 e 2.  

 

TABELA 1 – Médias (%) das avaliações do comportamento diário de todos os 

bovinos, em dois momentos, durante 12 horas, na Escola de 

Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, entre abril 

de 2011 e fevereiro de 2012  

MO AL RP OP RD OD 

M1 43.98±5.69a 8.05±3.06 18.52±7.09ª 19.55±4.49 9.91±3.66a 

M2 31.85±8.07b 6.11±4.66 24.81±4.78b 18.8±8.73 18.43±8.62b 

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença pelo teste t para 

dados pareados (p<0,05). MO: Momentos; AL: alimentação; RP: ruminação em 

posição quadrupedal; OP: ócio em posição quadrupedal; RD: ruminação em 

decúbito; OD: ócio em decúbito. M1: primeiro momento de avaliação, M2: 

segundo momento de avaliação.  
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TABELA 2 - Médias (%) das avaliações de comportamento combinadas em 

quatros comportamentos principais: alimentação, ruminação, ócio e 

decúbito, em dois momentos, durante 12 horas, na Escola de 

Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, entre abril 

de 2011 e fevereiro de 2012 

MO AL TOTR TOTO TOTD 

M1 43.98±5.69a 27.59±3.76 28.43±28.05a 29.454±5.53a 

M2 31.85±8.07b 24.91±8.62 43.24±43.29b 37.222±9.26b 

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem pelo teste t para dados 

pareados (p<0,05).MO: Momentos; AL: tempo se alimentando; TOTD: tempo total 

em decúbito; TOTO: tempo total em ócio; TOTR: tempo total ruminando. M1: 

primeiro momento de avaliação, M2: segundo momento de avaliação.  

 

Após dez meses de confinamento, as principais lesões digitais 

observadas foram erosão de talão com desgaste acentuado e irregular e fissuras 

na região do talão, todos com coloração enegrecida característica, linhas de 

estresse com sulcos transversais na muralha dorsal do casco, hematomas e 

erosão na sola com manchas arroxeadas e desgaste acentuado do tecido córneo 

respectivamente.  

Todos os 15 animais (100%) apresentaram erosão de talão, onze 

(73,33%) animais apresentaram hematoma e erosão de sola e sete (46,66%) 

apresentaram doença de linha branca. Considerando todas as lesões (150), 80 

(52,25%) ocorreram nos dígitos dos membros torácicos e 70 (46,75%) nos dígitos 

dos membros pélvicos.  

De todos os dígitos com erosão de talão (109), a alteração ocorreu em 

57 dígitos (52,29%) dos membros torácicos e 52 dígitos (47,71%) dos membros 

pélvicos. Com relação a alterações na sola (29), como hematomas e erosão, 18 

(62,07%) ocorreram nos membros torácicos e 11 (37,93%) nos membros pélvicos.  

Quanto a lesões na linha branca (12), cinco (43,75%) lesões ocorreram 

nos membros torácicos e sete (56,25%) nos membros pélvicos. Considerando-se 

a prevalência por total de dígitos (120), 109 (91,57%) apresentam erosão de 
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talão, 29 (24,23%) lesões de sola e 12 (13,44%) apresentaram doença de linha 

branca.  

A metodologia empregada no exame e os resultados das avaliações 

radiográficas se encontram na e Figura 1 e Tabela 3.   

 

 

FIGURA 1 – Exame radiográfico do dígito bovino. A: dígito bovino com linha 

tracejada indicando local para fixação de marcador metálico.   B: 

exame radiográfico de dígito torácico bovino com separação dos 

dígitos e marcador metálico. C: Imagem radiográfica do dígito 

bovino com marcador metálico   

 

TABELA 3 – Médias das aferições de rotação da falange distal, em graus, em 

relação à muralha dorsal do casco de bovinos confinados aos dois 

(M1) e dez (M2) meses, na Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás, entre abril de 2011 e fevereiro de 

2012 

M
O 

TDM TDL TEM TEL PDL PDM PEL PEM 

M1 0 0 
0.26±1.

03 
0.6±2.3

2 
0 0 0 

0.18±0.
69 

M2 
0.2533±0.

98 
0.82±2.

69 
0.24±0.

93 
1.3±2.6

2 
0.5±1.3

6 
1.28±2.

84 
0.42±1.

1 
0.94±1.

65 

Não houve diferenças significativas pelo teste de Wilcoxon (p<0,05). MO: 

Momentos; TDM: dígito medial do membro torácico direito, TDL: dígito lateral do 

membro torácico direito, TEM: dígito medial do membro torácico esquerdo, TEL: 

dígito lateral do membro torácico esquerdo, PDL: dígito lateral do membro pélvico 

A B C 
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direito, PDM: dígito medial do membro pélvico direito, PEL: dígito lateral do 

membro pélvico esquerdo, PEM: dígito medial do membro pélvico esquerdo. M1: 

primeira avaliação. M2: segunda avaliação.  

Em sete dígitos (87,5%) ocorreu elevação na média de ângulos de 

rotação da falange distal, porém os aumentos foram muito discretos e com desvio 

padrão maior que a média, não representando diferença estatística significativa e 

indicando instabilidade da variável. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

Nas avaliações do comportamento diário foram observadas mudanças 

expressivas que podem refletir as condições de manejo e crescente desconforto 

causado pelas alterações digitais. Sobre o tema discute-se que a maior densidade 

de nutrientes, envolvendo matéria seca e concentração energética, especialmente 

nas dietas com maiores teores de concentrado associados ao fato de o alimento 

se encontrar prontamente disponível no cocho, faz com que o animal gaste 

menos tempo se alimentado durante o manejo intensivo. Já SOUZA et al. (2007b) 

e MISSIO et al. (2010) afirmaram que em regime de pastejo o animal consome 

mais tempo com alimentação, pois necessita buscar e selecionar, para depois 

apreender o alimento, portanto, interferindo no comportamento diário.  

O tempo total em ócio observado após dez meses de confinamento 

(43,24%) foi ligeiramente inferior ao observado por SOUZA et al. (2007b) 

(49,16%) durante avaliação do comportamento diurno de bovinos manejados 

intensivamente. A tendência de aumento observado no tempo que os animais 

permaneceram em ócio, entre os dois momentos de avaliação, pode ter relação 

direta com a diminuição do tempo utilizado para alimentação, pois segundo 

MISSIO et al. (2010), bovinos manejados intensivamente apresentam maior 

eficiência na ingestão de nutrientes com a inclusão de concentrado na dieta e, por 

esse motivo, passa menos tempo se alimentando e mais em ócio. Outro achado 

importante foi o aparecimento de lesões digitais que coincidiu com o aumento no 

peso dos bovinos, causando desconforto e, possivelmente, desestimulando-os a 

se locomover e alimentar, contribuindo para maior tempo despendido em ócio. 
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 O aumento no tempo total em decúbito pode estar associado ao 

manejo intensivo em piso de concreto e a alimentação rica em concentrado que 

favoreceram o aparecimento de lesões digitais, como doença da linha branca, 

hematomas, erosão e úlcera de sola, aumentando o desconforto quando os 

animais se encontravam em posição quadrupedal.  Para BLACKIE et al. (2011) e 

THOMSEM et al. (2012),  vacas com maiores graus de claudicação preferem 

permanecer em decúbito. Porém, segundo COOK et al. (2004), vacas 

claudicantes manejadas em superfícies firmes passam mais tempo em posição 

quadrupedal em relação aos animais não claudicantes, devido o desconforto 

desencadeado pelo movimento de deitar e levantar. Mas, os autores não 

especificaram as lesões digitais presentes, limitando-se a classificar o grau de 

claudicação. 

Contrariando os achados de várias pesquisas a maior ocorrência de 

lesões digitais foi observada nos membros torácicos dos animais. O achado pode 

estar relacionado à idade e ao sexo dos animais, pois nos machos em 

crescimento, o ganho progressivo em peso aumenta a diferença entre o peso da 

região torácica em relação a região pélvica, desta forma a distribuição de lesões 

digitais reflete melhor a distribuição de peso corporal. Outro fator, que talvez, 

ampare esse achado seja o manejo dos animais por longo período 

exclusivamente em piso de concreto, isso faz com que, nessas condições, o peso 

total suportado pelos membros pélvicos ou torácicos seja mais determinante para 

o desenvolvimento de lesões digitais que as características biomecânicas dos 

membros. TOUSSAINT RAVEN (1989) afirmou que aproximadamente 60% do 

peso corporal dos bovinos é sustentado pelos membros torácicos e os outros 40% 

pelos pélvicos. SAGLYIAN et al. (2010) avaliando lesões decorrentes de laminite 

subclínica em vacas de aptidão leiteira observaram que 94% das lesões 

ocorreram  nos membros pélvicos. Conforme afirmou TOUSSAINT RAVEN 

(1989), os membros torácicos se ligam ao corpo por meio de tendões e 

ligamentos, favorecendo o amortecimento do impacto sobre os dígitos e os 

membros pélvicos se ligam ao corpo pelas estruturas rígidas da articulação coxo-

femoral, amortecendo menos o impacto exercido sobre os dígitos. Segundo 

BORGES (1998), o maior contato com fezes e urina, especialmente em fêmeas, 

também favorece a maior prevalência de lesões digitais nos membros pélvicos.   
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Os sinais de erosão de talão, presença de áreas contendo fissuras em 

profundidade e número variável, muitas vezes, se estendendo até as porções 

axiais da sola e muralha e a identificação de pequenas crateras circulares de 

coloração enegrecida observadas na avaliação realizada no momento dois foram 

observados nos quinze animais do estudo. Dado que indica uniformidade nas 

condições de manejo impostas aos bovinos e que, principalmente, as condições 

ambientais de manejo sejam responsáveis pela alta prevalência da lesão. 

Segundo GREENOUGH (2007), a erosão de talão é uma lesão mais comumente 

encontrada em animais mais velhos, contrariando a ocorrência expressiva em 

animais jovens conforme observada no presente estudo.   

Analisando os fatores de risco envolvidos na etiopatogenia das lesões 

digitais diagnosticadas nos animais do presente estudo, verifica-se que mesmo 

com a remoção diária dos excrementos, o sombreamento, a umidade e o acúmulo 

de matéria orgânica nas instalações ao longo do dia eram inevitáveis, sendo 

considerados fatores de risco para ocorrência de erosão de talão conforme 

apontaram SOUZA et al. (2007a). Estes fatores de risco associados ao piso de 

concreto, alimentação com alto teor de energia e proteína também foram 

associados por BERGSTEN (2003) a etiopatogenia de enfermidades digitais. 

Acrescente-se que o aumento no peso corporal também pode ter incrementado a 

presença das lesões digitais observadas. Particularmente, a erosão dos talões é 

favorecida pelo ambiente úmido, acumulo de dejetos e a alta densidade 

populacional, criando um ambiente favorável para proliferação de microrganismos 

como o Dichelobacter nodosus provável agente etiológico da lesão. Nessas 

circunstancias, reforça a importância de se adotar outras medidas preventivas 

mais ostensivas nesse tipo de manejo como o emprego do pedilúvio 

recomendado por GREENOUGH (2007) e SILVA et al. (2007).  

Sobre as diferentes lesões de sola observadas (24,23%) verificou-se 

que a maior parte correspondia a erosões e fissuras, sendo observados também 

úlceras e alterações de coloração sugerindo hematomas e abscessos. FERREIRA 

et al. (2004) relataram menor ocorrência para úlcera (16%) e hemorragia de sola 

(0,9%) em vacas de aptidão leiteira, MACHADO et al. (2008) observaram 17% de 

hematomas de sola e HOLZHAUER et al. (2008) notaram uma prevalência de 

5,6% de úlceras de sola. Esses autores empregaram no estudo um numero 
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vultoso de vacas de aptidão leiteira com media de idade superior a dos bovinos 

do presente estudo, sugerindo que o ambiente e o manejo nutricional podem ser 

tão ou mais importantes no desenvolvimento de lesões de sola que o sexo, idade 

e a categoria animal.  

Analisando todos os fatores envolvidos no surgimento das lesões 

digitais nos bovinos aqui estudados, é possível acrescentar ainda a laminite 

subclínica. Essa alteração digital pode ser apontada como uma importante causa 

de lesões de sola, pois compromete a qualidade das fibras de colágeno do 

aparato suspensório, o que resulta no afundamento da falange distal e 

compressão do cório solear especialmente na região do processo flexor da 

falange conforme apontaram LISCHER et al. (2002). GREENOUGH, (2007) e 

BELGE et al. (2012) acrescentaram que a laminite subclínica desencadeia 

inflamação localizada na derme proporcionando reflexos variáveis no tecido 

córneo, desde pequena área de hematoma até interrupção na produção do tecido, 

formando úlceras com exposição de cório. Considerando a dieta rica em 

concentrado oferecida aos animais do estudo e manejo exclusivamente em piso 

de concreto associados ao ganho progressivo em peso, é provável que os 

mesmos tenham desenvolvido graus variados de acidose ruminal subaguda ao 

longo do experimento. Essa situação associada com os outros fatores citados, 

desencadeia laminite subclínica conforme apontado por BERGSTEN (2003) e 

AMETAJ et al. (2010).  

A permanência dos bovinos em piso de concreto, ainda que 

inicialmente a média de peso corporal fosse baixa, também pode ter contribuído 

para a ocorrência de lesões na sola. A dureza e o efeito abrasivo do piso de 

concreto são considerados prejudiciais para o dígito bovino, conforme citaram 

COOK et al. (2004) e COOK & NORDLUND (2009). Segundo COSTA et al. 

(2013), a ocorrência de claudicação em sistemas de produção de leite extensivos 

é menor quando comparados com sistemas semi-intensivos e, para  CHAPINAL 

et al. (2013), o provimento de cama com profundidade adequada e acesso a 

pasto durante o período seco estão associados com redução nos casos de 

claudicação, o que reforça o efeito positivo do conforto sobre a saúde dos dígitos.  

Outro aspecto estudado nas doenças digitais em bovinos leiteiros é o 

coxim digital. Esse desempenha um papel essencial na absorção de impacto do 



49 
 

dígito, principalmente, nas regiões da sola e talão. Como no bovino o aparato 

suspensório, associado à região laminar, é menos desenvolvido em relação ao 

equino, a falange distal depende mais da ação amortecedora do coxim digital para 

sua estabilidade. LISCHER et al. (2002) e RABER et al.(2004) afirmaram que o 

comprometimento da função do coxim digital pode predispor o cório localizado 

abaixo da falange distal à compressão excessiva, inflamação e lesões como 

hematoma e úlcera de sola. BICALHO et al. (2009) após realizarem exame 

ultrassonográfico descreveram menor espessura do coxim digital em vacas com 

úlcera de sola sugerido que o baixo escore de condição corporal diminui sua 

capacidade de absorção de impacto, predispondo o surgimento dessas lesões.  

RABER et al. (2006), observaram uma relação positiva entre o escore de 

condição corporal e a espessura do coxim digital. Como os animais do presente 

estudo sempre apresentaram escore de condição corporal adequado e não 

estiveram sujeitos à fase de balanço energético negativo e mobilização de 

reservas corporais características de vacas leiterias no período de transição, 

acredita-se que não ocorreram alterações no coxim digital dos animais que 

pudesse favorecer o desenvolvimento de lesões.  

A prevalência de sinais característicos da doença da linha branca aos 

dez meses (M2) foi considerada expressiva quando comparada aos estudos de 

SILVA et al. (2001) e MACHADO et al.(2008), porém semelhante aos 12,2% 

observados por SOUZA et al. (2007a) em vacas leiterias também em manejo 

intensivo. A doença da linha branca é considerada como uma das complicações 

mais comuns da laminite subclínica e com as alterações circulatórias e 

metabólicas decorrentes dessa alteração, acredita-se que ocorra uma propagação 

da epiderme na região laminar responsável pela formação da linha branca e 

consequente produção de tecido córneo com alteração no conteúdo de queratina. 

Segundo GREENOUGH (2007), esse tecido emerge na linha branca tornando-a 

mais frágil e suscetível a trauma e infecção. Para MULLING (2002), podem 

também ser observados alargamento, fissuras e hematomas da linha branca.  

Fundamentando-se nos achados do presente estudo e nos relatos de 

COOK & NORDLUND (2009) e FJELDAAS et al.(2011), os mesmos fatores de 

risco das lesões de sola como acidose ruminal seguida de laminite e piso de 

concreto parecem ser fatores de risco importantes para doença da linha branca. 
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Outro aspecto considerado importante e observado nas instalações onde os 

animais estudados permaneceram foi o excesso de umidade ambiental. Esse 

achado associado a queratina de pior qualidade localizada na linha branca e a 

presença constante de excrementos podem ter contribuído para o amolecimento 

do estojo córneo solear, afastamento da parede do casco da sola e a 

contaminação por microrganismos como o Fusobacterium necrophorum, 

considerado um fator de risco importante no desenvolvimento  da doença da linha 

branca.  Conforme observado nas instalações onde os animais aqui estudados 

permaneceram e, segundo SANDERS et al. (2009), a umidade ambiental é um 

fator de risco importante no desenvolvimento  da doença da linha branca.   

Com relação ao exame radiográfico, a sedação dos bovinos 

antecedendo a contenção em decúbito lateral permitiu a realização com 

segurança dos exames. O afastamento dos dígitos com o elástico foi essencial 

para evitar a sobreposição dessas estruturas, o que facilitou a avaliação do casco 

pela projeção lateral. LIMA (2009) usou separador interdigital de madeira com 

esta finalidade e PARIZZI & RADDANIPOUR (2005) realizaram exames 

radiográficos de dígitos bovinos com projeção lateral, porém não informaram 

como fizeram para evitar a sobreposição dos dígitos.  Provavelmente essa 

maneira de conduzir o exame resultou em uniformidade das imagens e contribuiu 

para que não fossem detectadas diferenças significativas entre os momentos.  

Mesmo não sendo encontrados na literatura consultada comentários 

sobre valores de referência para ângulos de rotação da falange distal em bovinos, 

em equinos, o ângulo de rotação da falange distal, analisado radiograficamente, é 

um dos parâmetros avaliados para o prognóstico de casos de laminite conforme 

relataram ORSINI et al. (2010).  Contudo, apesar das semelhanças estruturais 

entre o dígito bovino e equino, nos bovinos, a região laminar ocupa a metade 

distal da falange distal, sendo curta em relação ao cavalo e a área de aderência 

da falange ao estojo córneo por intermédio da região laminar é bem menor em 

relação ao equino segundo LISCHER et al. (2002). Considerando as informações 

de GREENOUGH (2007), a laminite aguda denominada de “clínica” é pouco 

frequente nos bovinos, sendo mais comum a laminite subclínica, caracterizada 

por diversas lesões como úlcera de pinça, úlcera de sola, linhas de estresse, 

erosão de talão e doença da linha branca. Portanto, na laminite subclínica, a 
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perda da estabilidade mecânica da falange distal com rotação e o afundamento 

dessa estrutura anatômica podem ser discretos, não sendo suficiente para 

desenvolver tais lesões e serem identificadas em imagem radiográfica.  

As alterações externas digitais como a face dorsal do casco com 

conformação côncava ou convexa, estendendo em direção axial no sentido distal 

do dígito dificultou o posicionamento do marcador antecedendo a obtenção das 

imagens radiográficas. Essas alterações associadas a presença de linha de 

estresse segundo GREENOUGH (2007) estão relacionadas a laminite subclinica, 

e podem ter provocado uma pequena inclinação da marcação. Como o marcador 

foi a referência usada para medição do ângulo entre a falange distal e a superfície 

dorsal do casco o resultado final da angulação existente pode ter sido 

subestimado ou superestimado criando uma angulação que originalmente não 

existia. Ainda assim, os achados radiográficos indicam pouca ou nenhuma 

alteração interna digital que possa ser atribuída a laminite subclinica. Portanto, 

infere-se que alterações no aparato suspensório do digito, resultando em rotação 

de falange distal identificável pelo exame radiográfico, dependem de outros 

fatores capazes de desencadear a laminite aguda, como acidose ruminal, citada 

por BERGSTEN (2003) e AMETAJ et al. (2010) ou, de acordo com EADES 

(2010), a ocorrência concomitante de processos inflamatórios agudos como 

ocorre em equinos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Concluiu-se que o manejo intensivo em piso de concreto e a 

alimentação com teores elevados de energia e proteína em bovinos mestiços 

jovens (Bos taurus X Bos indicus), resultam em alterações digitais externas 

compatíveis com as da laminite subclínica, que interferem no comportamento 

diário dos animais, mas não desencadeiam modificações no aparato suspensório 

digital perceptíveis ao exame radiográfico. 
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CAPÍTULO 3 – PADRONIZAÇÃO DA COLHEITA E ISOLAMENTO DE 

CÉLULAS MONONUCLEARES DA MEDULA ÓSSEA DE 

BOVINOS  

 

RESUMO  

A terapia celular tem despertado crescente interesse na Medicina Veterinária e 

motivado estudos utilizando diferentes espécies de animais. Este estudo objetivou 

estabelecer um protocolo de colheita e isolamento de células mononucleares da 

medula óssea de bovinos de diferentes idades. O estudo foi desenvolvido em três 

etapas. Na primeira, foram utilizados três bovinos visando padronizar o método de 

colheita da medula na quinta esternébra. Para isso, foram obtidas imagens 

radiográficas para determinar o local correto de posicionamento da agulha dentro 

do canal medular. Na segunda etapa utilizaram-se sete bovinos para obtenção da 

medula óssea e na terceira procedeu-se o isolamento das células mononucleares. 

Os bovinos eram machos, hígidos e mestiços (Bos taurus X Bos indicus). A idade 

dos animais empregados na primeira etapa variou entre um mês e 24 meses e, na 

segunda etapa a média era de 24 meses. Após colher 20 mL de medula óssea 

por punção do esterno dos animais as amostras foram submetidas a protocolo de 

isolamento empregando o método de gradiente de densidade com Ficoll- Paque®. 

Ao final do isolamento, obteve-se rendimento médio de 14,62±3,59 x 106 

células/mL e viabilidade média de 97,21±1,39%, índices considerados 

satisfatórios quando comparados com outras espécies. Características inerentes 

a espécie, animais, velocidade e temperatura das centrifugações, podem explicar, 

em parte, o sucesso da colheita, isolamento e o rendimento celular. Concluiu-se 

que o seguimento da agulha que deve ser penetrado na esternébra e possibilitar a 

colheita de medula óssea de bovinos varia de acordo com a idade e o gradiete de 

densidade Ficoll-Paque® foi eficaz no isolamento das células mononucleares da 

medula colhida, proporcionando altos rendimento e viabilidade. 

Palavras-chave: Bovino, viabilidade celular, isolamento celular, medula óssea, 

medicina regenerativa. 
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ABSTRACT 

 

Cell therapy has aroused increasing interest in Veterinary Medicine and motivated 

studies in different animal species. This study aimed to establish a protocol to 

harvest and isolation of bone marrow derived mononuclear cells in cattle of 

different ages. The study was carried out in three stages. At first stage were used 

three animals to standardize a harvest protocol of bone marrow from the fifth 

sternebra. Were obtained radiographic images to determinate the correct place to 

position the needle inside bone marrow. At second stage were used seven 

animals to harvest bone marrow and at third stage were isolated mononuclear 

cells. The ten animals used were male, cross-bred (Bos taurus X Bos indicus), 

healthy. The age of animals from first stage ranged from one to 24 months. with 

ages between one and 24 months and, at second stage, average age of 22 

months. After harvesting 20 mL of bone marrow by sternum puncuture, samples 

were submitted to an isolation protocol using the Ficoll-Paque gradient method. 

After isolation, was obtained an average of 14,62±3,59 x 106 cells/mL with a  

97,21±1,39% viability, results considered satisfactory when compared to other 

species. Characteristics inherent to the specie, animals used and the protocol 

itself with its numbers, speed and temperature of centrifugations can help to 

explain the success of harvest and isolation of cells with high viability. It can be 

concluded that length of needle penetrated in the sternebra vary with age and 

Ficoll-Paque was effective in isolation of bone marrow derived mononuclear cells, 

permitting samples with high viability. 

Keywords: Bovine, cell viability, cell isolation, bone marrow, regenerative 

medicine. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Células-tronco podem ser definidas como células indiferenciadas 

capazes de auto renovação e diferenciação em linhagens celulares específicas 

(FORTIER, 2005). Por essa razão vários pesquisadores têm demonstrado 

interesse em desenvolver estudos empregando diferentes espécies de animais 
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para obtenção de células-tronco embrionárias, hematopoiéticas e mesenquimais. 

Em humanos, muitos estudos têm sido aplicados nos campos da medicina 

regenerativa e engenharia tecidual (DEL CARLO, et al., 2009; GLOTZBACH et al., 

2011) e na Medicina Veterinária o assunto tem sido relatado em diversas 

pesquisas  (FIESTER et al., 2004; ALVES et al., 2009; SPENCER et al., 2011).  

As células-tronco podem ser classificadas de acordo com seu tecido de 

origem em embrionárias, hematopoiéticas, mesenquimais e tecido-específicas e 

de acordo com seu potencial de diferenciação em totipotente, pluripotente, 

multipotente e unipotente (GLOTZBACH et al., 2011). Dentre os diversos grupos 

que essas células são distribuídas, um dos mais estudados é o das células-tronco 

mesenquimais (MSC), capazes de diferenciar em diversos tipos celulares como 

osteoblastos, condroblastos, neurônios, células epiteliais e cardíacas. Alguns 

efeitos moduladores de inflamação e imunidade também são atribuídos a essas 

células, que podem ser obtidas de indivíduos adultos, seja para tratamento 

autógeno ou alógeno, sem resultar em questionamentos ético-legais que 

envolvem as células-tronco embrionárias (MONTEIRO et al., 2010; SPENCER et 

al., 2010).  

O tecido adiposo e a medula óssea são as fontes mais frequentes de 

MSC, sendo que em grandes animais a medula óssea costuma ser colhidas do 

esterno (BOHN & CALLAN, 2007; ALVES et al., 2009). Em coelhos, a colheita de 

tais células pode ser realizada na crista ilíaca ou tubérculo umeral, em ratos no 

fêmur e tibia e em cães na fossa trocantérica femoral (AKSU et al., 2008, 

OLSSOM et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2011). Após o isolamento e cultivo 

utilizando métodos como o gradiente de densidade, podem ser aplicadas no 

reparo de tecido ósseo, lesões tendíneas, doenças articulares e como agentes 

imunomoduladores (MONTEIRO et al., 2010; STEWART & STEWART, 2011). 

Também podem apresentar efeito parácrino no tecido alvo, modulando resposta 

imune e inflamatória (CAPLAN & DENNIS, 2006; BYDLOWSKI et al., 2009) .  

Na espécie bovina, os trabalhos envolvendo células mononucleares 

(CMN) ou MSC analisaram resultados in vitro de diversos tipos de diferenciação 

na tentativa de buscar melhor entendimento da biologia de tais células ou da 

participação da medula óssea na patogenia de algumas doenças infecciosas. 

Porém, estes estudos não informaram sobre o rendimento e viabilidade celular 
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após o isolamento das CMN (DONOFRIO et al., 2005; MAUCK et al., 2006; ZHU  

et al., 2008). Não foram encontrados na literatura consultada relatos de aplicação 

clínica da terapia celular nesta espécie animal. Entretanto, em equinos já existem 

estudos explorando a aplicação clínica da terapia celular em casos de tendinite, 

doença articular e perspectiva de tratamento de outras doenças importantes como 

a laminite (BORJESSON & PERONI, 2011; SPENCER et al., 2011; STEWART, 

2011). Como os bovinos também podem ser acometidos pela laminite 

(GREENOUGH, 2007), a terapia celular traz a expectativa de novas opções de 

tratamento da enfermidade para esta espécie. 

Independente da finalidade, existem vários estudos aplicando a terapia 

celular, os quais buscam a consolidação da medicina regenerativa. Muitas 

pesquisas envolvem o estabelecimento de protocolos de colheita, isolamento, 

cultivo e aplicação de células-tronco, bem como a avaliação dos tratamentos em 

diferentes modelos experimentais. Em espécies de laboratório e no homem, 

esses protocolos já se encontram pré-estabelecidos, porém em espécies 

domésticas como os bovinos ainda existem inúmeros questionamentos não 

esclarecidos, em especial sobre o local e as limitações que podem comprometer o 

método de colheita medular. Acrescente-se ainda que existem duvidas sobre 

como proceder a colheita em animais muito jovens, protocolo de isolamento ideal 

e sobre o rendimento celular. Nessas circunstâncias, a definição desses 

protocolos poderá proporcionar avanços na terapia celular e aplicações 

terapêuticas futuras envolvendo essa espécie animal, incluindo enfermidades do 

aparelho locomotor. 

Esse estudo teve por objetivo estabelecer um método para colheita de 

medula óssea de bovinos em diferentes faixas etárias e obter a fração 

mononuclear do aspirado medular a partir do isolamento por gradiente de 

densidade. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

  

O experimento foi realizado na Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás (EVZ/UFG) e no laboratório de Genética Molecular 
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e Citogenética do Instituto de Ciências Biológicas, também da UFG, após 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, protocolo nº 013/2012. O 

estudo foi desenvolvido em três etapas, empregando um total de dez bovinos, do 

sexo masculino, mestiços (Bos taurus X Bos indicus), não castrados, com idades 

variadas. Como experimento piloto, na primeira etapa foram utilizados três 

animais, sendo um com um mês e peso corporal de 45 Kg, outro com 12 meses e 

peso corporal de 240 Kg e outro com 24 meses de idade e peso corpóreo de 395 

Kg. Na segunda etapa empregaram-se sete bovinos com idade de 22 meses e 

com peso corporal médio de 382,3 ± 59,02 Kg, para realizar a colheita da medula 

óssea. Na terceira, procedeu-se o isolamento e calculou-se o rendimento das 

células mononucleares da medula óssea para serem utilizadas em protocolos 

envolvendo a terapia celular. 

Os animais usados na segunda etapa tinham idade inicial de 12 meses 

e foram mantidos sob manejo intensivo, em curral coberto, com piso de concreto 

e área de dez m2 por animal. O espaço reservado para cada animal nos cochos 

de alimentação era de 50 centímetros e a água disponibilizada em bebedouro do 

tipo Australiano. Durante dez meses os animais receberam silagem de milho e 

concentrado, até a ocasião em que foram submetidos à colheita de medula óssea 

(MO) para padronização de um protocolo de isolamento para células 

mononucleares.  

Na primeira etapa do estudo, antecedendo a uniformização da técnica 

de colheita, conforme recomendações de BOHN & CALLAN (2007), os bovinos 

foram submetidos a jejum hídrico e alimentar de 12 horas. A contenção física em 

decúbito lateral direito e a minimização do desconforto foram conseguidos após 

sedação dos animais com cloridrato de xilazina a 2% (DORCIPEC ®, Vallée, 

Montes Claros, MG) na dose de 0,1 a 0,2 mg/kg de peso vivo, dependendo da 

índole. A preparação da região esternal para a colheita da medula constou de 

tricotomia e antissepsia com álcool e iodopovidona a 10% (RIODEINE®, 

Rioquímica, São José do Rio Preto, SP) seguido do botão anestésico com 

lidocaína a 2% (LIDOVET®, Bravet, Rio de Janeiro, RJ) na região da quinta 

esternébra. A punção da medula óssea seguiu as recomendações de BOHN & 

CALLAN (2007) e foi realizada na quinta esternébra, após certificação do local por 

palpação.  
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Na sequencia, foi introduzidauma agulha metálica modelo Jamshidi (8 

Gauge) previamente heparinizada até atingir a medula óssea (Figura 1). 

Independente do posicionamento, considerou-se que a agulha havia atingido a 

medula quando era possível aspirar conteúdo medular com facilidade. Em 

seguida, a agulha era movida, novamente aspirava-se a medula óssea para 

certificar que o dispositivo ainda estava inserido na medula e registravam-se as 

mudanças por meio de imagens radiográficas. Em cada animal foram realizadas 

três imagens mediante tentativas bem sucedidas de colheita medular e, na própria 

película radiográfica mediu-se o tamanho do segmento da agulha, em 

centímetros, que era suficiente para atingir a medula óssea sem promover 

complicações como alcançar a cavidade torácica, coração e pulmões. As imagens 

radiográficas sequenciadas foram obtidas empregando aparelho portátil 

(ORANGE 1060 HF VET®, Ecoray, Seoul, Coréia do Sul) com 56 kv e 5 mA. ara 

concluir essa etapa e estabelecer um posicionamento seguro para a agulha 

considerou-se o valor médio do seguimento da agulha que era suficiente para 

atingir a medula, a partir de três tentativas bem sucedidas de colheita. Os 

exames, clínicos e radiográficos, foram repetidos aos sete e 15 dias após realizar 

a colheita apenas para auxiliar na identificação de complicações como abscesso e 

osteomielite.  

A segunda etapa do estudo iniciou-se após a uniformização do local de 

colheita e teve a finalidade de conseguir o sangue medular para ser processado e 

obter as células mononucleares. Nessa fase empregaram-se sete bovinos 

clinicamente saudáveis, com aproximadamente 22 meses de idade e peso 

corporal de 382,3 ± 59,02 Kg. Os animais foram mantidos em confinamento 

recebendo silagem de milho e concentrado, até a ocasião em que foram 

submetidos à colheita de medula óssea (MO) para padronização de um protocolo 

de isolamento para células mononucleares a partir do aspirado medular.   
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FIGURA 1 - Colheita de medula óssea em bovinos e avaliação radiográfica do 

posicionamento da agulha na esterenebra. A: Imagem externa da 

aspiração de medula óssea. B: Imagem radiográfica, no 

posicionamento látero-lateral, de agulha Jamshidi introduzida na 5a 

esternébra de bovino de um mês. C: Imagem radiográfica de agulha 

Jamshidi introduzida na 5a esternébra de bovino de 12 meses. D: 

Imagem radiográfica de agulha Jamshidi introduzida na 5a esternébra 

de bovino de 24 meses.   

 

 Para avaliação da saúde desses animais, previamente à colheita, 

foram submetidos a exame clínico conforme DIRKSEN et al. (1993). Em seguida, 

realizaram-se hemograma, provas de função renal e hepática de acordo com 

JONES & ALLISON (2007) e RUSSELL & ROUSSEL (2007). As medidas iniciais 

como jejum, sedação, contenção e antissepsia foram as mesmas adotadas na 

primeira etapa do estudo. Dando sequencia ao procedimento e de posse das 

informações sobre o tamanho do seguimento da agulha que deveria ser 

introduzido na pele e na esternébra, esta foi posicionada e acoplada à uma 

seringa de 20,0 mL contendo 1,5 mL de solução heparinizada estéril (1:500). Em 

seguida, foram aspirados 20,0 mL de medula óssea, realizou-se a 

A B 

C D 
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homogeneização lentamente, incorporando a solução heparinizada ao material 

colhido. 

 Para iniciar a terceira etapa, o aspirado da medula óssea foi 

imediatamente enviado ao laboratório de Genética Molecular e Citogenética do 

Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás para 

processamento. O protocolo utilizado para isolamento foi adaptado de outros 

trabalhos (DONOFRIO et al., 2005; GUTWALD et al., 2010; OLIVEIRA et al., 

2011), modificando o volume empregado das soluções, velocidade, tempo e 

número de centrifugações.  Assim, o volume de Ficoll-Paque (Amersham 

Biosciences, São Paulo, SP) utilizado no presente estudo foi de 10,0 mL e foram 

realizadas quatro centrifugações, uma primeira com 800 G por 30min a 15°C e as 

seguintes com 830G por 10min a 4°C. Dando continuidade a terceira etapa da 

pesquisa, no laboratório, inicialmente, foram transferidos 10,0 mL de conteúdo 

medular da seringa para quatro tubos Falcon (Techno Plastic Product®, 

Trasadingen, Suíça) de 50 mL e, na sequência, adicionados 10,0 mL de solução 

tampão fosfato (PBS, Vitrocell®, Campinas, SP). A solução resultante foi 

depositada lentamente sobre 10,0 mL de Ficoll-Paque. O tubo foi centrifugado a 

800G por 30min a 15°C. Após a centrifugação, foi retirado o sobrenadante, 

plasma, e aspirada a nuvem de células (Figura 2) que foi depositada em outro 

tubo Falcon de 50,0 mL. Em seguida adicionou-se solução PBS até completar 

25,0 mL.  

A solução resultante foi submetida a nova centrifugação a 830 G por 

10min a 4°C. Na sequência, o sobrenadante foi removido e adicionado 1,0 mL de 

tampão de lise de eritrócitos composto por cloreto de amônio 0,16 M em solução 

de Tris 0,17 M por um minuto e solução PBS até completar o volume de 25,0 mL. 

Realizou-se uma terceira centrifugação a 830 G por 10min a 4°C e, em seguida, o 

sobrenadante foi desprezado e adicionado meio de cultivo modificado de 

Dulbecco (DMEM, Cultilab®, Campinas, SP) acrescido de soro fetal bovino a 10% 

(Vitrocell®, Campinas, SP) até completar 25,0 mL. Repetiu-se a centrifugação a 

830 G por 10’ a 4°C e em seguida foi retirado o sobrenadante do tubo. Para 

determinação do rendimento e viabilidade celular, 10,0 µL das células 

mononucleares foram adicionados a 10,0 µl de azul de tripan, sendo 

posteriormente transferidos para câmara hemocitométrica de Neubauer e 
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verificados em microscopia ótica de luz para avaliação do rendimento e da 

viabilidade celular (Figura 2).  

 

 

 

FIGURA 2 - Obtenção de células mononucleares após centrifugação da medula 

óssea de bovinos. A- Solução após a primeira centrifugação com 

sobrenadante (seta preta) e área mais escura logo abaixo indicando 

nuvem de células a ser aspirada (seta branca). B - Avaliação de 

rendimento e viabilidade celular em microscópio ótico de luz. Célula 

viável não corada pelo Azul de Tripan (seta branca) e célula inviável 

corada pelo Azul de Tripan (seta preta)  

 

Os dados foram tabulados e analisados por medidas de estatística 

descritiva como média e desvio padrão (SAMPAIO, 2010). 

 

 

RESULTADOS  

 

  Para a colheita do material medular, foi realizada a contenção física, 

sedação e o bloqueio anestesico locorregional do esterno. Durante a 

padronização da colheita, não foram observadas dificuldades quanto à localização 

da esternébra, introdução da agulha Jamshidi e aspiração da medula óssea e não 
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ocorreram complicações após o procedimento, como hemorragia externa, 

hemotórax, abscessos ou osteomielite. Também não foi notada alteração no 

comportamento dos animais que indicasse dor ou desconforto.  

O uso de agulhas esterilizadas e a antissepsia criteriosa, tanto para 

realizar o bloqueio anestésico quanto a punção, evitou o desenvolvimento de 

abscessos subcutâneos e osteomielite secundária decorrente de contaminação 

bacteriana, confirmado por avaliações clínicas e radiográficas posteriores a 

punção.  

A determinação da profundidade da agulha foi a maior dificuldade 

encontrada durante o processo de padronização. O problema foi minimizado 

movimentando-se a agulha, às vezes adentrando-a na cavidade medular ou 

retroagindo, seguida da confirmação da aspiração de quantidade considerável de 

medula sem, contudo, comprometer a segurança do animal.  Mas o 

posicionamento correto da agulha somente foi confirmando pelos exames 

radiográficos. 

Para se colher a medula do bovino com um mês de idade, em media, 

foi necessário penetrar 3,8±0,2 centímetros da agulha para se obter uma colheita 

eficaz e segura. No animal com 12 meses esta distância foi de 6±0,2 centímetros 

e para o animal de 24 meses a mesma distância foi de 6,8±0,2 centímetros. No 

animal com um mês de idade a medida obtida para o seguimento da agulha que 

deveria penetrar na cavidade medular e possibilitar a colheita de medula foi 1,57 

vezes menor que a medida empregada para os bovinos com 12 meses e 1,78 

vezes menor para o de 24 meses.  

Avaliando as imagens radiográficas obtidas verificou-se que a quinta 

esternébra de um bovino com um mês de idade possui aproximadamente um 

(1,0) centímetro de largura, a do animal com doze meses foi calculada em dois 

(2,0) centímetros e a do bovino com 24 meses foi aferida em 2,3 centímetros.   

As modificações no processamento das amostras envolvendo o volume 

das soluções, o número, velocidade e temperatura das centrifugações foram 

importantes no processo de isolamento celular indicando que conduta parecida 

com as empregadas para outras espécies foi eficaz para bovinos. 

O gradiente Ficoll-Paque utilizado na proporção 2:1 e com 

centrifugação à 800 G durante 30min a  15º C foi eficaz no isolamento das células 
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mononucleares a partir de um volume de 20,0 mL do aspirado medular de 

bovinos, sendo comprovado pela visualização de halo característico em volta da 

célula. 

 O rendimento e a determinação da viabilidade celular foram facilitados 

pela utilização prévia do tampão de lise de eritrócitos, o que favoreceu a 

identificação das células viáveis e inviáveis presentes nas amostras. A média e o 

desvio padrão das células quantificadas nas amostras foram de 14,62±3,59 x 106 

células/mL, variando entre 8,00 x 106 e 19,20 x 106 células/mL.  

A viabilidade celular analisada pelo método de exclusão de células não 

viáveis variou entre 95,34 e 99,07%, encontrando uma média de 97,21±1,39%. 

Os resultados individuais de rendimento e viabilidade celular estão apresentados 

na Tabela 1 assim como a média e seu desvio padrão. 

 

 

TABELA 1 - Rendimento e viabilidade de células mononucleares da medula óssea 

de bovinos após protocolo de isolamento pelo método de gradiente de 

densidade no Laboratório de Genética Molecular e Citogenética da 

Universidade Federal de Goiás em fevereiro de 2012 

Animal Rendimento (106 células/mL) Viabilidade (%) 

1 16,60 95,34 
2 14,40 96,40 
3 19,20 96,28 
4 16,96 96,58 
5 8,00 98,29 
6 12,80 99,07 
7 14.40 98,51 

Média 14,62±3,59 97,21±1,39 

 

 

 DISCUSSÃO  

 

Na preparação do bovino para se realizar a colheita da medula óssea, 

a sedação, contenção do animal em decúbito lateral e a anestesia local foram 

fundamentais para segurança do animal e das pessoas envolvidas no 

procedimento. Assim, considerando os resultados positivos acredita-se que o 

protocolo empregado na preparação dos animais possa ser aplicado na colheita 
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de medula óssea de bovinos apresentando comportamento variado, inclusive 

hostil, sem, contudo, interferir no bem estar ou provocar episódios de dor. Diante 

dos resultados infere-se que a colheita de medula na região esternal, em animais 

arredios e contidos em posição quadrupedal, pode ser arriscada, tanto para o 

animal quanto para o profissional que o maneja. Conforme realizado no presente 

estudo, BOHN & CALLAN (2007) descreveram a contenção do bovino em 

decúbito lateral para colheita de medula óssea como um método seguro e eficaz. 

Segundo MASSONE (2003) a sedação de bovinos com cloridrato de xilazina a 2% 

proporciona adequada tranquilização com miorrelaxamento e analgesia, o que 

permite a realização de pequenas intervenções, confirmando que o protocolo 

anestésico empregado foi adequado.  

BOHN & CALLAN (2007) também se referiram a região dorsal da 

oitava à décima primeira costela do bovino como outro possível ponto de 

aspiração de medula óssea, com a vantagem de executar o procedimento com o 

animal em posição quadrupedal. Igualmente ao que foi realizado na presente 

pesquisa, a colheita de medula óssea foi conduzida com segurança por PAES et 

al. (2011) em um animal com idade aproximada de 30 dias, possibilitando a 

avaliação citológica do material obtido. DONOFRIO et al. (2005) colheram medula 

óssea de bovinos de dois meses de idade utilizando a crista ilíaca como ponto de 

colheita. Porém, em nenhum dos casos os autores comentaram os detalhes das 

técnicas utilizadas, especialmente sobre o tamanho do seguimento da agulha que 

deve ser penetrado no bovino sem proporcionar complicações e colocar em risco 

a vida do animal.  

 Mesmo o esterno estando muito próximo à órgãos vitais localizados na 

cavidade torácica, o risco de atingir essas estruturas anatômicas diminui 

consideravelmente após uniformizar a profundidade de introdução da agulha 

empregando bovinos com idades diferentes. Considerando a quinta esternébra, 

além da profundidade de penetração da agulha variar de acordo com a idade, 

caso a punção seja realizada em outros locais do esterno, o seguimento da 

agulha que penetra na esternébra também pode ser diferente. Outro aspecto foi a 

proximidade entre os valores obtidos para os animais com 12 e 24 meses, 

indicando que existe menor possibilidade de se cometer erros durante a colheita a 

partir dessas faixas etárias. Ressalte-se que a avaliação radiográfica foi 



67 
 

fundamental para se estabelecer tais medidas e por esse motivo pode ser uma 

alternativa a ser empregada por profissionais com menor experiência na colheita 

de medula óssea nesse local. BOHN & CALLAN (2007) não comentaram sobre a 

profundidade segura para introdução da agulha durante a colheita de medula no 

esterno de bovinos.  

Independente da idade, ficou demonstrado que a determinação da 

profundidade que a agulha deve ser penetrada até atingir a medula da quinta 

esternébra foi considerada um avanço na colheita de medula óssea nesse local, 

pois a resistência óssea à penetração do instrumento é pequena e não ocorreram 

acidentes como a perfuração torácica que pudessem colocar em risco a vida dos 

animais. Mas é preciso considerar que o seguimento da agulha a ser introduzido 

em outras esternébras pode ser diferente, ainda que os animais sejam da mesma 

raça e possuam a mesma idade, pois não se pode ignorar uma variação 

individual. VARANDA (2012) relatou maior facilidade de penetração da agulha no 

esterno de equinos jovens em relação a animais mais velhos, mas chamou a 

atenção para os riscos de acidentes durante a colheita, como a perfuração da 

cavidade torácica e de vasos coronários, resultando em óbito do animal.  

A antissepsia da região foi essencial, pois, em tese, evitou 

contaminação e consequentes complicações como o desenvolvimento de 

abscessos subcutâneos e osteomielite, comumente identificada após exposição 

óssea a agentes contaminantes externos. Mas segundo COECKE et al. (2007), 

além  da complicação mais imediata que se refere ao próprio doador de medula, 

que pode sofrer um quadro de osteomielite secundária, a contaminação durante o 

procedimento, pode prejudicar consideravelmente, ou mesmo inviabilizar futuro 

trabalho de cultivo celular. Esse requer um meio livre de contaminação biológica 

para realização, o que justifica a preocupação com esse quesito durante a 

colheita da medula óssea.  

Sobre o rendimento e viabilidade celular, assim como no presente 

trabalho, em outros estudos, inclusive com outras espécies, o gradiente de 

densidade Ficoll-Paque® permitiu resultados satisfatórios no isolamento de 

células mononucleares da medula óssea. OLIVEIRA et al. (2011) trabalhando 

com coelhos obtiveram rendimento e viabilidade médio de 6,65 X 106 células/mL 

e 92,66% respectivamente. Também trabalhando com coelhos, TREICHELL et al. 
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(2011) obtiveram rendimento de 24,9 106 X células/mL e viabilidade de 90,75%. 

Em trabalhos com a espécie equina ALVES et al. (2009) observaram  viabilidade 

de 86,9%, VARANDA (2012) obteve rendimento total de 7,1 X 107 células com 

viabilidade média de 86,2% e RIBEIRO et al. (2012) conseguiram viabilidade 

94,6%. Em cães OLSSOM et al. (2009) verificaram rendimento total de 2,57 x 106 

células e viabilidade de 96,72% e TOGNOLI et al. (2009) obtiveram rendimento 

total de 5 X 107 com 95,3% de viabilidade média. MAUCK et al. (2006) e ZHU et 

al. (2008) desenvolvendo pesquisas com  células-tronco mesenquimais ( CMN) de 

bovinos descrevem os protocolos de cultivo, mas não mencionaram os 

rendimentos celulares após o isolamento dessas células. ALVES et al. (2009), 

trabalhando com equinos, apontaram situação semelhante, pois em sua revisões 

de literatura se depararam com trabalhos que descreviam o cultivo, mas não 

detalhavam os resultados do isolamento das CMN. 

As diferenças entre o rendimento e a viabilidade celular podem-se 

apontar características inerentes à cada espécie, técnica de colheita 

especialmente o local exato de posicionamento da agulha para se proceder a 

colheita, profundidade de introdução da agulha e o volume colhido de medula 

óssea. Mesmo sendo um parâmetro estabelecido na presente pesquisa, não foi 

encontrado na literatura consultada referências sobre o volume ideal de medula 

óssea a ser aspirado de bovinos para isolamento de CMN.  Em equinos, segundo 

SUTTER (2007) e ALVES et al. (2009) não se observa vantagem em aspirar 

grandes volumes de medula óssea pois, aparentemente, a maior parte das 

células progenitoras se encontra nos primeiros mililitros aspirados e maiores 

volumes poderiam diluir as células progenitoras com sangue. Contrariando essa 

afirmação, os 20 mL de medula óssea colhidos dos animais neste trabalho, foram 

aspirados com facilidade e possibilitaram o isolamento de quantidade satisfatória 

de CMN, além de apresentar bom rendimento. EURIDES et al. (2010), 

trabalhando com coelhos, mencionaram que o número de células isoladas pode 

ser proporcional ao volume de medula óssea colhida.  

Ainda sobre o tema isolamento e rendimento celular obtidos, utilizando 

protocolo adaptado dos trabalhos de DONOFRIO et al. (2005), GUTWALD et al. 

(2010) e OLIVEIRA et al. (2011), pode-se inferir que o número de centrifugações, 

o controle da temperatura durante a centrifugação e sua velocidade são fatores 
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que influenciam o rendimento e viabilidade celular. Assim, é provável que as 

quatro centrifugações, sendo a primeira a 15°C e 800 G e as três seguintes a 4°C 

e 830 G realizadas no protocolo aqui adotado tenham favorecido os resultados. 

Considerações semelhantes foram publicadas pela AMERSHAM BIOSCIENCES 

(2002). ALVES et al. (2009) obtiveram rendimentos satisfatórios empregando três 

centrifugações à temperatura ambiente, a primeira com força centrípeta de 500 G 

e as seguintes a 300 G e OLSSOM et al. (2009) utilizando quatro centrifugações 

com temperatura variando entre 18 e 26ºC, todas à 440 G também obtiveram 

resultados satisfatórios.  

Assim, os resultados obtidos representam uma alternativa viável na 

elaboração de protocolos terapêuticos que usem a fração de células 

mononucleares (CMN) da medula óssea, contendo as células-tronco 

mesenquimais (MSC), portanto abre um horizonte para utilizar a terapia celular 

como tratamento auxiliar da laminite bovina. BORJESSON & PERONE (2011) e 

STEWART & STEWART (2011) sinalizaram a possibilidade de utilizar a terapia 

celular no tratamento de laminite em equinos, mas não descreveram a melhor 

forma de colheita, separação e isolamento das células mesenquimais. Deste 

modo, ao finalizar o presente estudo, acredita-se que os resultados obtidos 

poderão ampliar e nortear outras ações visando o emprego de terapia celular em 

bovinos, incluindo o tratamento de alterações desencadeadas pela laminite, 

frequentemente diagnosticadas em animais de alto mérito genético manejados 

intensivamente Acrescente-se que uma das vantagens das células 

mononucleares sobre as células-tronco de origem mesenquimal cultivadas e 

citadas por CROVACE et al. (2010), ALVES et al. (2011) e TREICHEL et al. 

(2011) é que o isolamento dispensa o processo de cultivo celular, reduzindo 

significativamente o tempo e os custos do protocolo e com perspectivas de bons 

resultados.    

 

 

CONCLUSÕES  

 

O seguimento da agulha que deve ser penetrado na esternébra e 

possibilitar a colheita de medula óssea de bovinos varia de acordo com a idade 
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dos animais. O Ficoll-Paque® é eficaz no isolamento das células mononucleares 

a partir da medula colhida, proporcionando rendimento e viabilidade satisfatórios e 

adequado para subsidiar futuros trabalhos com terapia celular nessa espécie 

animal. 
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CAPÍTULO 4 – CÉLULAS MONONUCLEARES AUTÓLOGAS NO 

TRATAMENTO DE LESÕES NOS DIGITOS INDUZIDAS EM 

BOVINOS MESTIÇOS JOVENS (Bos taurus X Bos indicus) 

MANEJADOS INTENSIVAMENTE 

 

RESUMO  

As doenças digitais causam preocupação entre técnicos e produtores, pois 

causam diversos prejuízos, especialmente, pela redução no desempenho 

produtivo e reprodutivo. Uma das principais doenças digitais, a laminite com suas 

sequelas, se destaca por ser frequente nos sistemas mais intensivos de 

produção, tanto de corte quanto de leite e em criatórios de animais de alto valor 

zootécnico. O controle e a prevenção das doenças digitais nem sempre atingem 

os resultados esperados, tornando-se necessárias novas abordagens para o 

problema. Mas, alternativas vem sendo exploradas no tratamento de 

enfermidades do aparelho locomotor dos animais domésticos, entre estas a 

terapia celular. O presente trabalho objetivou avaliar a aplicação de células 

mononucleares da medula óssea no tratamento de lesões digitais de bovinos 

manejados intensivamente. Foram usados 15 bovinos machos, mestiços (Bos 

taurus X Bos indicus) com idade aproximada de 12 meses alocados em dois 

grupos (grupo tratamento, GT, n=7 e grupo controle, GC, n=8). Os animais foram 

mantidos por um ano, em piso de concreto e recebendo dieta rica em concentrado 

e silagem. No 10o mês de confinamento, após identificação de doenças digitais 

como, erosão dos talões e ulcera de sola, as enfermidades foram tratadas e 

procedeu-se o ajuste nas medidas do estojo córneo digital. Paralelamente, no 

grupo GT, aplicou-se células mononucleares autólogas da medula óssea pela via 

intravenosa na veia jugular. O efeito da terapia celular foi avaliado por inspeção 

macroscópica dos dígitos, exame radiológico e histologia da região coronária do 

casco. Tanto no grupo tratamento (GT) quanto no grupo controle (GC), a 

ocorrência de lesões de sola foi minimizada, mas não houve diferença 

significativa. O exame radiográfico das estruturas digitais e o histopatológico da 

região coronária não apresentaram mudanças consistentes que pudessem ser 

atribuídas a terapia celular. Microscopicamente, todas as amostras apresentaram 

aspecto normal das camadas derme e epiderme, sem diferenças entre grupos. 
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Concluiu-se que a aplicação intravenosa, na veia jugular, de células 

mononucleares autólogas da medula óssea não influenciou na reparação de 

lesões digitais de bovinos manejados intensivamente, sendo os possíveis efeitos 

positivos do protocolo superados pelos fatores ambientais envolvidos.  

Palavras-chave: Bovino, célula-tronco, casco, manejo, tratamento 

 

ABSTRACT  

 

Lameness causes worry among extensionists and owners due to economic losses 

caused, especially in the form of decreased productive and reproductive 

performance. One of the most important digital disease is laminitis and its 

consequences because of being frequent in intensive production systems, dairy 

and beef cattle, and among high value breeding animals. Its control and 

prevention not always reach expected results, being necessary new approaches 

for the problem.  But, alternatives are being studied in the treatment of locomotor 

system diseases of domestic animals, among them cell therapy. The present study 

aimed to evaluate the application of bone marrow derived mononuclear cells in the 

treatment of digital lesions of cattle managed intensively. Were used 15 male 

animals, cross-bred (Bos taurus X Bos indicus) aging about 12 months divided in 

two groups (GT, n=7 and GC, n=8). Animals confined for 12 months over concrete 

floor and receiving high concentrate diet. After ten months of confinement, when 

digital lesions like heel horn erosion and sole ulcer were identified, these were 

treated by hoof trimming. On GT were applied bone marrow derived mononuclear 

cells at jugular vein. Therapy was evaluated by macroscopic inspection of lesions, 

radiologic evaluation and histologic evaluation of the digit coronary region. In both, 

treatment (GT) and control (GC) group, lesions occurrence decreased, but with no 

significative diference between groups. Radiographic examination of digital 

structures and histological examination of coronary region didn´t show consistent 

changes that  could be attributed to cell therapy. It can be concluded that 

application of bone marrow derived mononuclear cells didn´t influence recovery of 

digital lesions in cattle intensively managed, so that the possible positive factors of 

the protocol were suppressed by environmental factors involved. 

Keywords: Bovine, stem cell, hoof, management, treatment 
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INTRODUÇÃO 

 

Na etiopatogenia das enfermidades digitais dos bovinos participam 

causas multifatoriais, com destaque para os traumatismos, alterações metabólicas 

e agentes infecciosos (MELENDEZ et al., 2004; GREENOUGH, 2007). A laminite 

é uma das doenças digitais mais importantes que pode se apresentar nas formas 

clínica, subclínica e crônica e resultar em lesões secundárias como a úlcera de 

sola, úlcera de pinça, fissuras na parede do casco, erosão da sola e talões, 

hematomas soleares e doença da linha branca. Os principais fatores de risco 

envolvidos no desenvolvimento da laminite são as dietas ricas em concentrado, 

exposição a pisos muito duros e abrasivos como o concreto e, para vacas 

leiterias, alterações hormonais durante o parto (VERMUNT & GREENOUGH, 

1994; BERGSTEN, 2003; MULLING & GREENGOUH, 2006).  

No estudo das lesões que acometem os dígitos dos bovinos, além da 

inspeção direta, técnicas complementares de avaliação como a radiologia e 

histologia podem auxiliar na determinação do diagnóstico e da etiopatogenia. 

Particularmente, os exames radiográficos possibilitam a observação de alterações 

ósseas no dígito, especialmente na falange distal, incluindo sua rotação, presença 

de exostoses, osteíte, luxações, anquiloses, doença articular degenerativa e 

calcificação de tecidos moles (PARIZZI & RADDANIPOUR, 2005; LIMA, 2009). 

Ainda visando o estudo da etiopatogenia de enfermidades digitais como a 

laminite, o exame histológico permite observar lesões microscópicas presentes, 

incluindo o infiltrado de células inflamatórias, alterações vasculares envolvendo 

edema e hemorragia, perda da integridade da membrana basal, bem como das 

camadas de queratinócitos (HENDRY et al., 2003; THOEFNER et al., 2005; 

GREENOUGH, 2007). 

O tratamento das lesões digitais consiste principalmente na curetagem 

cirúrgica das lesões e ajustes na conformação do estojo córneo. (SHEARER & 

VAN AMSTEL, 2001; SILVA et al., 2007). Mas, nos últimos anos, outros 

protocolos terapêuticos como a terapia celular vem sendo testados no tratamento 

de doenças do aparelho locomotor (SPENCER et al., 2010; GLOTZBACH et al., 

2011; TREICHEL et al., 2011). Em equinos, essa modalidade terapêutica tem 

apresentado resultados promissores no tratamento de lesões ósseas, articulares 
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e tendíneas, circunstâncias que já motivaram alguns pesquisadores analisarem a 

possibilidade do uso da terapia celular no tratamento da laminite nessa espécie 

animal (KOCH et al., 2009; BORJESSON & PERONI, 2011; FORTIER, 2012). 

Diante de perspectiva tão promissora, acredita-se que a terapia celular também 

possa ser empregada no tratamento de lesões digitais em bovinos. 

O presente estudo objetivou empregar a terapia celular com células 

mononucleares autólogas da medula óssea, aplicadas na veia jugular, como 

método auxiliar no tratamento de enfermidades digitais em bovinos mestiços 

jovens (Bos taurus x Bos indicus) manejados intensivamente e recebendo dieta 

rica em concentrado. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

O experimento foi realizado na Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás (EVZ/UFG), tendo sido avaliado e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, protocolo nº 013/2012 e teve duração de 

12 meses. Foram utilizados 15 bovinos machos, mestiços (Bos taurus X Bos 

indicus), não castrados, com idade aproximada de 12 meses e com peso corporal 

médio inicial de 151,6 ± 24,65 kg, distribuídos em dois grupos, tratados (GT) e 

controle (GC). O grupo GT continha sete bovinos e o grupo GC oito animais. Após 

a seleção e antecedendo o transporte para o local onde o experimento foi 

realizado, ainda na propriedade de origem, avaliação dos dígitos dos animais para 

certificar da ausência de lesões digitais.  

Durante o estudo, os bovinos foram mantidos sob manejo intensivo, em 

curral coberto, com piso de concreto e área de dez m2 por animal. O espaço 

reservado para cada animal nos cochos de alimentação era de 50 centímetros e a 

água disponibilizada em bebedouro do tipo Australiano. Ao adentrarem no 

alojamento todos os bovinos receberam endectocida a base de moxidectina 

(Onyx®, Fort Dodge, Campinas, SP) e vacina polivalente contra clostridioses 

(Multi-Star®, Biovet, Vargem Grande Paulista, SP). Na época estabelecida pelos 

órgãos governamentais receberam também vacina antiaftosa. A alimentação 

consistiu de volumoso a base de silagem de milho com 34,6 % de matéria seca, 
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52,5% de fibra detergente neutro e 5,43% de proteína bruta e concentrado 

comercial à base de milho e farelo de soja (Ração Performance 18%, Boiforte, 

Goiania-GO) contendo 71,73% de nutrientes digestíveis totais, 5,5 % de fibra em 

detergente neutro e 18% de proteína. No primeiro mês os animais receberam o 

equivalente a 1% do peso vivo da mistura energética e proteica e, a partir do 

segundo mês foram fornecidos 1,5%.  

A terapia celular foi empregada como meio auxiliar no tratamento de 

lesões digitais decorrentes da laminite subclínica associada as condições 

ambientais e de alimentação  que os animais foram mantidos ( VERMUNT & 

GREENOUGH, 1994; CUNHA et al.,2002; NORDLUND et al., 2004). No 10o mês 

do estudo todos os bovinos já apresentavam alterações digitais, ocasião que as 

lesões foram tratadas cirurgicamente e a conformação do estojo córneo ajustada 

mediante toalete corretivo, considerado o momento um do estudo (M1). 

Paralelamente, procedeu-se a colheita, isolamento e aplicação intravenosa de 

células mononucleares autólogas da medula óssea visando auxiliar a recuperação 

das lesões. Para avaliar se a terapia celular auxiliou na recuperação das feridas 

digitais foram realizadas, antes (M1) e após (no 12° mês, M2) a aplicação das 

células mononucleares, análises macroscópicas das lesões, além de avaliações 

radiográficas e histológicas dos dígitos. No M2 averiguaram-se as condições 

clínicas dos dígitos, possível recrudescimento das lesões ou o aparecimento de 

novas alterações e repetiram-se os exames radiográficos e histológicos. 

Durante a inspeção macroscópica das lesões, essas foram 

classificadas de acordo com GREENOUGH, (2007). Na classificação, considerou-

se também a localização das lesões em determinadas regiões digitais como sola, 

linha branca, pinça e talão. O tratamento das lesões foi cirúrgico de acordo com 

SILVA et al. (2007 ). Para proceder ao ajuste à conformação do estojo córneo do 

dígito empregou-se um conjunto de rinetas, torquês e uma lixadeira manual 

(BOSCH® Modelo 7081-5, Bosch Ltda., Campinas, SP). Após realizar a 

curetagem cirúrgica procedeu-se o curativo das feridas, protegendo a lesão com 

bandagem. O curativo constou da aplicação tópica sobre as lesões, de salicilato 

de metila, percloreto de ferro e iodo metálico (Hemosthal®, Minerthal Produtos 

Agropecuários Ltda., São Paulo, SP), seguido da aplicação de cloridrato de 
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oxitetraciclina em pó (Terramicina pó solúvel com Antigerm 77®, Laboratório 

Pfizer Ltda., Divisão de Saúde Animal, Guarulhos, SP).   

Em seguida, a ferida foi protegida com algodão hidrófilo e sobre este 

polvilhou-se sulfato de cobre (Sulfato de cobre, Boiforte, Goiânia, GO). 

Continuando, sobrepôs-se ataduras ortopédicas que foram impermeabilizadas 

com produto a base de diclorodivinilpirrolidona (D.D.P.V.), orto-orto-dimetil-para-

nitrofenil-fosforotioato e alcatrão vegetal esterilizado (Miosthal®, Minerthal 

Produtos Agropecuários Ltda., São Paulo, SP). Procedeu-se a antibioticoterapia 

parenteral, a cada 48 horas empregando diidrato de oxitetraciclina (Oxitetra 20% 

L.A., Agener União Ltda., Pouso Alegre, MG), iniciando-se no dia do 

casqueamento até completar três aplicações. A remoção do curativo ocorreu no 

sétimo dia após o procedimento (Silva et al., 2007), ocasião em que a ferida foi 

avaliada clinicamente, não sendo necessária a aplicação de novo curativo. 

Como tratamento adicional, uma semana após a curetagem cirúrgica e 

realização dos ajustes na conformação dos dígitos (M1), os sete animais alocados 

grupo GT foram submetidos à terapia celular empregando células mononucleares 

(CMN) autólogas da medula óssea com o propósito de auxiliar no reparo das 

feridas cirúrgicas digitais. Os demais, em numero de oito, constituíram o grupo 

controle (GC) e não receberam a terapia celular. Para se obter as CMN a serem 

aplicadas nos animais, após a colheita da medula óssea na quinta esternébra de 

cada animal pertencente ao grupo GT, procedeu-se o isolamento dessas células, 

empregando protocolo adaptado de metodologias descritas por DONOFRIO et al. 

(2005), GUTWALD et al. (2010) e OLIVEIRA et al. (2011). As adaptações 

constaram de modificações no volume utilizado das soluções, velocidade, tempo 

e número de centrifugações. O processamento aconteceu no Laboratório de 

Citogenética e Genética Molecular da UFG.  

No laboratório foram, inicialmente, transferidos, em capela de fluxo 

laminar, 10 mL de conteúdo medular da seringa para quatro tubos Falcon (Techno 

Plastic Product®, Trasadingen, Suíça) de 50,0 mL e, na sequência, adicionados 

10,0 mL de solução tampão fosfato (PBS, Vitrocell®, Campinas, SP). A solução 

foi homogeneizada e depositada lentamente sobre 10,0 mL de Ficoll-Paque® que 

estava acondicionado em outro tubo. O tubo foi centrifugado a 800G por 30min a 

15°C. Após a centrifugação, foi retirado o sobrenadante, composto pelo plasma, e 
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aspirada a nuvem de células mononucleares que foi depositada em outro tubo 

Falcon. Em seguida adicionou-se solução PBS até completar 25 mL. A solução 

resultante foi submetida à nova centrifugação a 830G por 10min a 4°C. Na 

sequência, o sobrenadante foi removido e adicionado 1,0 mL de tampão de lise 

de eritrócitos composto por cloreto de amônio 0,16M em solução de Tris 0,17M 

por um minuto e solução PBS até completar 25,0 mL. Realizou-se uma terceira 

centrifugação a 800G por 10min a 4°C e, em seguida, o sobrenadante foi 

desprezado e adicionado meio de cultivo modificado de Dulbecco (DMEM, 

Cultilab®, Campinas, SP) acrescido de soro fetal bovino a 10 % (Vitrocell®, 

Campinas, SP) até completar 25,0 mL. Repetiu-se a centrifugação a 830G por 

10min a 4°C e em seguida foi retirado o sobrenadante ficando aderido no fundo 

do tubo apenas o aglomerado celular. Para determinação do rendimento e 

viabilidade celular, 10,0 µL do aglomerado das células mononucleares foram 

adicionados a 10,0 µl de azul de tripan, sendo posteriormente transferidos para 

câmara hemocitométrica de Neubauer e verificados em microscopia ótica de luz 

para avaliação de rendimento e viabilidade celular.  

  Ao final do isolamento estabeleceu-se uma quantidade fixa de 5X107 

células diluídas em 5,0 mL para aplicação intravenosa na veia jugular em cada 

animal. O cálculo da quantidade de amostra a ser utilizada foi efetuado com base 

na concentração das células ao final do isolamento. Em seguida a amostra foi 

adicionada em meio de cultivo modificado de Dulbecco acrescido de soro fetal 

bovino a 10 % até completar 5,0 mL. O material foi acondicionado resfriado em 

caixa de isopor em seringas identificadas e encaminhado imediatamente para a 

EVZ, para aplicação nos animais. Cada amostra preparada foi aplicada no seu 

respectivo doador pela via intravenosa, na veia jugular. Em seguida os animais 

foram observados e avaliados clinicamente e ao final do estudo, no 12o mês da 

pesquisa (M2), foi verificado o possível recrudescimento das lesões ou o 

aparecimento de outras. Foram realizadas avaliações macroscópicas, 

radiográficas e histológicas. 

Os exames radiográficos dos dígitos, realizados nos dois momentos do 

estudo (M1 e M2), tiveram a finalidade de avaliar possível rotação da falange 

distal que indicasse ocorrência de laminite associada ao manejo intensivo e 

alimentação, bem como a possível reparação do problema após a terapia celular. 
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Para realização destes exames, os animais foram sedados com cloridrato de 

xilazina a 2%, na dose 0,1mg/kg a 0,2mg/kg de peso vivo, via intravenosa 

(Calmium, Agener®, São Paulo, SP) para limitar a movimentação. As radiografias 

foram conseguidas nas extremidades distais dos membros pélvicos e torácicos 

com os animais contidos em decúbito lateral e empregando aparelho portátil 

modelo PXM 40 BT, com potência de 100KV/35 mA, com variação de Voltagem 

entre 40-100KV, 1KV Step, variação de mAs de 0,4-100mAs, 25 Steps e potência 

máxima de 2,4KW. Utilizaram-se películas radiográficas 24 x 30 cm e 30 x 40 cm 

(Kodak T-MAT) que foram montadas em chassis rígidos com par de écrans 

intensificadores. As películas radiográficas foram reveladas em processadora 

automática Vision Line modelo LX-2 (Lotus, Curitiba, Paraná, Brasil). A distância 

foco-filme foi mantida em 100 cm e para cálculo da kilovoltagem e miliamperagem 

foram considerados a espessura do membro a ser avaliado. 

As incidências radiográficas foram latero-medial e médio-lateral de 

modo a avaliar cada dígito individualmente. Para evitar a sobreposição dos dígitos 

no exame, os mesmos dígitos foram afastados um do outro com o auxilio de um 

elástico. Para avaliação do ângulo da falange distal em relação à parede do 

casco, utilizou-se um marcador linear metálico que foi fixado à porção dorsal da 

muralha do casco, conforme recomendação de REDDEN (2003) e, que na 

radiografia apareceu como um filete radiopaco. As imagens radiográficas foram 

fotografadas com câmera digital (DSC-w130, Sony) em posição estática e as 

imagens avaliadas em computador empregando o programa Image J (Versão 

1.36b). Foi mensurado o ângulo da falange distal em relação à marcação metálica 

que estava aderida à porção dorsal da muralha do dígito avaliado. 

Após o exame radiográfico foram colhidas amostras teciduais da região 

coronária para realização dos exames histológicos. Os fragmentos medindo um 

centímetro de comprimento por meio centímetro de largura foram obtidos com 

auxilio de bisturi após proceder a anestesia intravenosa de Bier (HENDRICKSON, 

2010). Por sorteio decidiu-se que o material seria colhido nos membros torácicos. 

Na sequencia sorteou-se o digito, sendo colhidas amostras do dígito medial 

torácico esquerdo, no primeiro momento (M1) e no segundo momento do lado 

direito (M2).  Após a colheita as amostras, foram fixadas em formol tamponado a 

10%, posteriormente desidratadas em banhos de álcool etílico, diafanizadas com 



81 
 

xilol e emblocadas com parafina. Após a preparação do bloco, esse foi cortado 

em micrótomo semiautomático e a amostra depositada sobre a lâmina para 

passar pelo processo de coloração empregando hematoxilina e eosina conforme 

a técnica histológica padronizada por LUNA (1968).  

As lâminas foram visualizadas em microscópio de luz para a avaliação 

dos aspectos histológicos quanto ao tipo, distribuição e intensidade de lesões e 

de processo de reparação tecidual utilizando a forma descritiva. Dentre os 

parâmetros avaliados com esse exame incluem presença de hiperemia, 

hemorragia ou edema da derme, presença de células brancas dentro ou fora dos 

vasos e necrose de células basais da epiderme. 

Os dados foram avaliados quanto à normalidade pelo teste de 

D´Agostino. Para os dados paramétricos foram empregados os testes t para 

dados pareados e teste t para dados não pareados e para os não paramétricos os 

testes de Wilcoxon e Mann-Whitney, todos com nível de significância de 5% 

(p<0,05) (SAMPAIO, 2010).  

 

 

RESULTADOS 

 

Na Tabela 1 estão dispostos os resultados  referentes ao rendimento e 

viabilidade de células mononucleares da medula óssea de bovinos após protocolo 

de isolamento pelo método de gradiente de densidade Ficoll-Paque®. As 

adaptações realizadas nos protocolos de isolamento das células mononucleares 

resultaram na obtenção e rendimento satisfatórios com medias de 14,62±3,59 e 

97,21±1,39, respectivamente.  
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TABELA 1 - Rendimento e viabilidade de células mononucleares da medula óssea 

de bovinos após protocolo de isolamento pelo método de gradiente de 

densidade no Laboratório de Genética Molecular e Citogenética da 

Universidade Federal de Goiás em fevereiro de 2012  

Animal Rendimento (106 células/ml) Viabilidade (%) 

1 16,60 95,34 
2 14,40 96,40 
3 19,20 96,28 
4 16,96 96,58 
5 8,00 98,29 
6 12,80 99,07 
7 14.40 98,51 

Média/desvio 
padrão 

14,62±3,59 97,21±1,39 

 

A contenção física em brete apropriado permitiu a aplicação 

intravenosa das células, na veia jugular, sem qualquer dificuldade, não ocorreu 

perda de material e não ofereceu risco para as pessoas envolvidas no estudo. 

Durante doze meses, em media, os animais pertencentes ao grupo GT 

apresentaram um ganho em peso de 265 kg e os alocados no grupo GC de 276,5 

kg, de modo que muitos animais dobraram de peso e outros inclusive triplicaram. 

No primeiro momento (M1), no GT evidenciaram a presença de erosão 

de talão em 94,43% dos dígitos, lesões de sola em 23,21% e lesões de linha 

branca em 7,14%. No mesmo momento, no GC a erosão de talão foi 

diagnosticada em 87,25% dos dígitos, sinais de lesões de sola em 25,3% e lesões 

de linha branca em 12,5%.  

No segundo momento (M2),no GT em 89,29% dos dígitos foram 

observados erosão de talão, em 12,5% diagnosticou-se lesão de sola e em 12,5% 

observaram lesão de linha branca. No GC, os mesmo índices foram de 96,77% 

para erosão de talão, 7,86% para lesões de sola e 14,51% para lesões de linha 

branca. Em nenhum dos momentos de avaliação ocorreu diferença estatística 

significativa (p<0,05), pelo teste de Man-Whitney, entre os grupos tratamento e 

controle. 

Os resultados das avaliações radiográficas se encontram na tabela 2 e 

na foi constado diferenças significativas (p<0,05) entre as avaliações realizadas, 

antes e após o tratamento, que pudessem ser atribuídas a terapia celular. 
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TABELA 2 – Médias em graus das aferições de rotação de falange nos bovinos 

do grupo tratamento (GT) e controle (GC) em dois momentos, entre 

fevereiro e abril de 2012 na Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás 

GR/ 
MO 

DÍGITO AVALIADO 

TDM TDL TEM TEL PDL PDM PEL PEM 

GC-M1 0.47±1.34 1.54±3.64 0 1.75±3.39 0.37±1.06 1.28±2.51 0.37±1.06 0.44±1.25 

GC-M2 1.15±2.31 0 1.51±2.98 0.35±0.98 1.6±2.5 3.47±4.61 0 2.55±3.76 

GT-M1 0 0 0.51±1.36 0.78±1.41 0.65±1.73 0 0.47±1.24 1.52±1.95 

GT-M2 1.27±3.36 0 0 0 0.52±1.39 0.54±1.43 0.4±1.05 0.28±0.75 

Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença pelo teste de 

Mann-Whitney (p<0,05). GR/MO: Grupo e momento de avaliação;TDM: dígito 

medial do membro torácico direito, TDL: dígito lateral do membro torácico direito, 

TEM: dígito medial do membro torácico esquerdo, TEL: dígito lateral do membro 

torácico esquerdo, PDL: dígito lateral do membro pélvico direito, PDM: dígito 

medial do membro pélvico direito, PEL: dígito lateral do membro pélvico 

esquerdo, PEM: dígito medial do membro pélvico esquerdo. M1, M2: primeiro e 

segundo exames radiográficos respectivamente. GC: grupo controle, GT: grupo 

tratamento. 

A epiderme apresentou os estratos e os túbulos córneos com 

substância córnea intertubular dentro dos padrões histológicos normais, não 

identificando alterações histológicas nos dois momentos avaliados que pudessem 

ser atribuídas a terapia celular, portanto, não se observou diferença entre os 

grupos GT e GC após o tratamento.  

A derme, região responsável pela difusão de nutrientes para a 

epiderme que é avascular, não demonstrou alteração histológica perceptível pela 

coloração HE, não havendo variações na quantidade de tecido conjuntivo e de 

vasos sanguíneos em nenhum dos dois momentos avaliados e nem quanto aos 

grupos de tratamento.  

 

 

DISCUSSÃO 

 

A técnica de colheita de medula óssea e o protocolo de isolamento 

permitiram a obtenção de células mononucleares (CMN) em níveis considerados 
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satisfatórios, pois os valores de 14, 62 X 106 células/ml com 97,21% de 

viabilidade foram expressivos, quando comparados com resultados obtidos por 

ALVES et al. (2009), OLSSOM et al. (2009) e RIBEIRO et al. (2012) em estudos 

desenvolvidos com outras espécies, mas igualmente, utilizando a medula óssea e 

o gradiente de densidade Ficoll-Paque®. Ao contrario do que foi realizado no 

presente estudo, MAUCK et al. (2006) e ZHU et al. (2008) desenvolveram estudos 

com  CMN de bovinos mas, apesar da descrição dos protocolos de cultivo, não 

mencionaram os rendimentos celulares após o isolamento dessas células. 

Analisando as lesões características de erosão dos talões, verifica-se 

que tais alterações digitais estiveram presentes antes de se proceder a curetagem 

cirúrgica e realizar terapia celular no décimo mês de confinamento (M1) e 

recrudesceram no decorrer dos dois meses subsequentes, reaparecendo no 12o 

mês do estudo durante a segunda avaliação (M2). Assim, deduz-se que as 

condições de manejo favoreceram a recidiva do processo sobrepondo os efeitos 

da curetagem cirúrgica, ajustes nas medidas dos cascos e da terapia celular. A 

ausência de diferença entre os grupos, tratamento (GT) e controle (GC), por 

ocasião da última avaliação também sugere que a terapia celular não apresentou 

vantagem sobre a realização do tratamento cirúrgico e dos ajustes na 

conformação dos dígitos, isoladamente.  

Mesmo com a remoção diária dos excrementos, o sombreamento, 

umidade e o acúmulo de matéria orgânica nas instalações ao longo do dia eram 

inevitáveis. Portanto, acredita-se que estes fatores de risco associados ao piso de 

concreto, alimentação com alto teor de energia e proteína e ao aumento no peso 

corporal dos bovinos justificam a presença das lesões digitais observadas no 

momento M1, bem como, seu recrudescimento no momento M2 após o 

tratamento cirúrgico, ajustes nas medias dos cascos e empregar a terapia celular. 

Diante dessa realidade e considerando que as recidivas das lesões ocorreram em 

um tempo exíguo após o ajuste nos estojos córneos e tratamento cirúrgico, tais 

achados reforçam a importância de se adotar outras medidas preventivas mais 

ostensivas nessa modalidade de manejo. GREENOUGH, (2007) e SOUZA et al. 

(2007) citaram como principais fatores desencadeantes da erosão de talão, a 

umidade e acúmulo de matéria orgânica no ambiente, fatores presentes neste 

trabalho apesar da higienização diária das instalações. 
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Após se realizar o ajuste nas medidas do estojo córneo, tratamento 

cirúrgico e empregar a terapia celular, ainda que tenha ocorrido a redução em 

cerca de 15% na ocorrência das diferentes lesões de sola, incluindo erosões, 

úlceras, fissuras profundas e alterações sugerindo hematoma ou abscessos, 

essas medidas terapêuticas ficaram oprimidas diante da manutenção dos fatores 

de riscos relacionados ao manejo intensivo. Entretanto, mesmo não 

negligenciando essa redução, não existem elementos que permitam 

responsabilizar tal achado a terapia celular, pois não se observou diferença entre 

os grupos GT e GC quando foram avaliados separadamente nos momentos M1 e 

M2. Assim os resultados sugerem que a redução no número de tais lesões se 

deveu ao tratamento cirúrgico e terapêutico das lesões e ao ajuste nas medidas 

dos cascos e não à terapia celular. Autores como KOCH et al. (2009) e 

STEWART (2011) sinalizaram que a terapia celular poderia ser uma alternativa no 

tratamento de enfermidades do aparelho locomotor nos animais, mas não 

associaram o sucesso do tratamento ao controle de fatores relacionados ao 

manejo.  

Muitas das alterações observadas nos dígitos dos bovinos estudados, 

como hematomas de sola e doença da linha branca, podem ser consideradas 

secundárias ao quadro de laminite subclínica conforme sugeriram BERGSTEN 

(2003) e GREENOUGH (2007). Assim sendo, analisando as condições de manejo 

que os animais do presente trabalho foram submetidos é muito provável que os 

fatores relacionados ao manejo intensivo tenham contribuído para o aparecimento 

de laminite subclínica e suas consequências. Essas alterações nos dígitos dos 

bovinos são, frequentemente, observadas em sistemas intensivos de produção 

onde os animais recebem dietas ricas em concentrado e são mantidos por longos 

períodos em piso de concreto. Outros fatores como as endotoxinas decorrentes 

da acidose ruminal subaguda, contribuindo para o enfraquecimento do aparato 

suspensório da falange distal e o piso de concreto, duro e abrasivo, também 

podem participar da gênese da laminite subclínica. Segundo LISCHER et al 

(2002), COOK et al. (2004) e ZEBELI & ZEBELI (2012) essa sequencia de 

eventos resulta em compressão excessiva do cório digital, causando inflamação, 

dor e lesões no estojo córneo. 
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A sedação e contenção dos bovinos permitiram a realização dos 

exames radiográficos com segurança, mas não impediram a sobreposição dos 

dígitos quando se empregou a projeção latero-medial. Mas a separação dos 

dígitos com elásticos permitiu sua avaliação, individual, evitando a sobreposição 

natural que ocorre quando esse dispositivo não for usado. Assim, as imagens 

obtidas permitiram calcular com segurança os ângulos formados pela falange 

distal e a muralha dorsal do casco. Porém, a ausência de diferenças estatísticas 

entre as medidas dos ângulos obtidas nos dois momentos para os dois grupos, 

GT e CC, sugere que pode não ter ocorrido alterações internas compatíveis com 

laminite subclínica ou que ocorreram de uma maneira muito sutil para ser avaliada 

radiograficamente. Pondera-se, portanto, que a ausência de diferenças não 

permitiu estabelecer uma correlação entre os achados radiográficos e os 

possíveis efeitos da terapia celular. LIMA (2009) empregou separador interdigital 

de madeira para se evitar sobreposição dos dígitos e PARIZZI & RADDANIPOUR 

(2005) realizaram exames radiográficos de dígitos bovinos com projeção lateral, 

porém não informaram como fizeram para evitar a sobreposição dos dígitos. 

Esses pesquisadores não mencionaram a influencia da laminite subclinica sobre 

as variações no ângulo da falange distal em relação a muralha dorsal do casco. 

Não foram encontrados na literatura valores de referência sobre 

ângulos de rotação da falange distal de bovinos avaliados radiograficamente, 

porém em equinos, o ângulo de rotação dessa estrutura anatômica, é um 

importante parâmetro avaliado para diagnóstico e prognóstico de casos de 

laminite segundo CRIPPS & EUSTACE (1999) e ORSINI et al. (2010).  Conforme 

descreveram LISCHER et al. (2002), existem muitas semelhanças estruturais 

entre o dígito bovino e equino, porém, nos bovinos a região laminar ocupa a 

metade distal da falange distal, além de ser mais curta em relação ao equino, de 

modo que a área de aderência da falange ao estojo córneo por meio da região 

laminar é bem menor.  

Ainda sobre o tema, considerando os achados da presente pesquisa e 

as informações de GREENOUGH (2007), a laminite aguda também denominada 

de “clínica” é pouco frequente nos bovinos, sendo mais comum a forma de 

laminite subclínica, caracterizada por diversas lesões como úlcera de pinça, 

úlcera de sola e doença da linha branca. Portanto, na laminite subclínica, a 
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estabilidade mecânica da falange distal com rotação e/ou afundamento dessa 

estrutura anatômica pode ser discreta de modo que a avaliação radiográfica das 

estruturas internas dos dígitos da falange distal pela incidência latero-medial  

pode não ser a mais adequada. 

As alterações externas dos dígitos, como a face dorsal do casco com 

conformação ligeiramente côncava ou convexa, estendendo em direção axial no 

sentido distal do dígito, dificultou o posicionamento e fixação do marcador 

metálico antes de realizar as imagens radiográficas. Essas alterações associadas 

a presença de linha de estresse segundo GREENOUGH (2007) estão 

relacionadas a laminite subclinica, circunstâncias que podem ter provocado uma 

pequena inclinação da marcação. Como esta foi usada como referência da 

muralha dorsal do casco, uma pequena inclinação pode ter ocorrido em alguns 

casos, subestimado uma angulação existente ou em outros criando a falsa 

impressão de uma pequena angulação. Ainda assim, os achados com relação a 

esse parâmetro indicam pouca ou nenhuma alteração decorrente do manejo 

adotado e da terapia celular empregada. 

Considerando que as colheitas foram realizadas com as deformidades 

digitais já constituídas, provavelmente, o momento de lesão na região coronária 

pode ter sido perdido, o que explicaria a ausência de alterações histológicas. 

SINGH et al. (1994a) e MULLING & GREENOUGH (2006) afirmaram que durante 

os quadros de laminite ocorrem alterações na microcirculação da derme do dígito. 

De acordo com os autores, este processo altera a diferenciação e cornificação 

das células epidérmicas resultando na deformação do casco e em problemas na 

biomecânica do membro locomotor afetado. SINGH et al. (1994b) observaram 

que essas alterações também ocorrem na região coronária do casco, a mesma 

região analisada no presente estudo, mas os autores não especificaram a 

metodologia adotada e os intervalos estabelecidos para se realizar as colheitas. 

Porém, de acordo com GREENOUGH (2007) essas alterações normalmente são 

observadas em quadros agudos e subagudos e anteriores à instalação das 

alterações clínicas e morfológicas observadas no casco. Portanto, é provável que 

a colheita de material para exames histológicos realizada em menores intervalos 

de tempo possa proporcionar maior chance de se encontrar alterações 
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histológicas compatíveis com a instalação da laminite subclínica ou que comprove 

a ação da terapia celular. 

Analisando em conjunto os resultados obtidos para as diferentes 

avaliações, infere-se que, nas condições em que o experimento foi conduzido, a 

terapia celular teve pouco ou nenhum efeito no tratamento auxiliar das doenças 

digitais diagnosticadas, embora tenha havido uma tendência de redução no 

numero de lesões de sola no grupo que recebeu o tratamento. Como no grupo 

controle as lesões digitais também recrudesceram na ultima avaliação, não 

havendo diferença significativa entre o grupo tratado, o achado reforça a hipótese 

de que a redução nas lesões de sola se deva principalmente aos ajustes na 

conformação do estojo córneo digital. Mas, para explicar esse achado, aspectos 

relacionados  a técnica de aplicação das CMN também precisam ser 

considerados.  

A aplicação pela via intravenosa, na veia jugular, pode ter limitado o 

acesso das células ao dígito em número suficiente para exercer algum efeito. 

KARP & TEO (2009) citaram que a dificuldade de direcionar as células aplicadas 

a tecidos de interesse representa uma barreira para o estabelecimento de 

protocolos terapêuticos empregando células tronco de origem mesenquimal. 

Igualmente acredita-se que esse argumento possa se tornar em elemento 

complicador nos casos em que o tecido alvo impede acesso para aplicação direta 

conforme sugeriram FORTIER (2012) e SOLE et al. (2012), como no caso das 

extremidades distais dos membros locomotores. Acrescente-se que a aplicação 

intravenosa tem a vantagem de ser menos invasiva, mas segundo BARBASH et 

al. (2003) e  KRAITCHMAN et al. (2005) existe o risco de um grande número de 

células ficar retido na circulação pulmonar, desse modo comprometendo sua 

chegada no tecido alvo.  

Outro aspecto a ser levado em conta são os possíveis mecanismos 

pelos quais as CMN, que contém células-tronco de origem mesenquimal (MSC), 

podem beneficiar a recuperação de lesões digitais. Os estudos de MEI et al. 

(2007),  XU et al. (2007) e  LEE et al. (2009) demonstraram os efeitos benéficos 

da aplicação de MSC em lesão pulmonar induzida por endotoxina e NEMETH et 

al. (2009) sugeriram que sob influência de endotoxinas, as MSC estimulariam 
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macrófagos e monócitos a produzirem interleucina-10,diminuindo a migração de 

neutrófilos para tecidos e interferindo na resposta inflamatória local.  

Assim, fundamentando-se nas afirmações de ANDERSEN (2003), 

AMETAJ et al. (2010) e ZEBELI & ZEBELI (2012) de que a ação de endotoxinas 

provavelmente faz parte da etiopatogenia da laminite bovina, pode-se supor que 

as MSC poderiam também interferir na ação das endotoxinas no cório digital, 

minimizando as alterações que resultam na laminite.  Existe ainda a possibilidade 

de que a exata etiopatogenia da laminite bovina envolva muitos fatores ainda 

desconhecidos, o que impede uma discussão mais acurada sobre a viabilidade de 

empregar a terapia celular como método auxiliar no tratamento de doenças 

digitais relacionadas ao manejo intensivo e alimentar em bovinos. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

O uso das células mononucleares autólogas da medula óssea, 

aplicadas na veia jugular, não auxiliou na recuperação e não preveniu recidiva de 

lesões digitais induzidas em bovinos mestiços jovens (Bos taurus x Bos indicus) 

manejados intensivamente e recebendo dieta rica em concentrado. 
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CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O manejo dos bovinos em piso de concreto recebendo dieta rica em 

concentrado predispõe o surgimento de lesões digitais associadas à laminite 

subclínica como linhas de estresse, úlcera de sola e doença da linha branca. Tais 

lesões interferem no comportamento do animal que passa menos tempo se 

alimentando, mais tempo em decúbito e em ócio.  

Apesar das lesões no estojo córneo serem evidentes, empregando 

avaliações radiográficas não foram encontradas alterações internas que 

indicassem uma extensão das alterações externas ou que a terapia celular tivesse 

auxiliado na reparação de estruturas anatômicas comprometidas 

Na colheita de medula óssea no esterno de bovinos deve-se levar em 

consideração a idade do animal para se evitar acidentes como perfuração da 

cavidade torácica e lesão em órgãos como coração e pulmão.  

O gradiente de densidade Ficoll-Paque® é adequado no isolamento de 

células mononucleares da medula óssea de bovinos, atingindo valores de 

rendimento e viabilidade satisfatórios quando comparados à outras espécies.  

A aplicação intravenosa de células mononucleares autólogas da 

medula óssea pela veia jugular, visando o tratamento de lesões digitais em 

bovinos, não apresenta vantagens sobre o tratamento cirúrgico das alterações e o 

ajuste convencional nas medidas do estojo córneo.  

Assim, aspectos como a via de administração das células e controle 

dos fatores de risco parecem ser responsáveis pelo aparente insucesso desta 

técnica em bovinos.  

Sabe-se que alterações internas do dígito podem levar de semanas a 

meses para mostrar seus reflexos exteriormente no estojo córneo. Acredita-se 

que a falta de diferença em algumas avaliações, especialmente a histológica 

esteja relacionada aos momentos de avaliação adotados. Ao invés de intervalo de 

meses, talvez um intervalo bem mais curto, como de um dia, ou mesmo de horas, 

poderia ser mais sensível na detecção de alterações internas relacionadas ao 

dígito.  Além disso, outras avaliações poderiam enriquecer os resultados como, 

por exemplo, determinação de escores de claudicação ou avaliações histológicas 

de outras regiões do casco além da coronária.  
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As muitas dúvidas acerca da etiopatogenia da laminite bovina, com 

diferentes aspectos da doença sendo considerados mais ou menos importantes a 

cada publicação e, ainda, a falta de consenso sobre aspectos básicos da doença, 

incluindo sua definição, prejudicam uma avaliação mais acurada em estudos 

aplicados. Acredita-se serem necessários mais trabalhos em pesquisa básica de 

modo a se compreender com mais clareza a etiopatogenia da laminite bovina. 

O estabelecimento de um protocolo de terapia celular é um trabalho 

complexo onde, antes do tratamento propriamente dito, devem ser determinados 

com precisão detalhes como modo e local de aplicação, técnicas de marcação 

celular que permitam sua identificação em posteriores avaliações e técnicas de 

avaliação mais sensíveis para se detectar diferenças mínimas. A falta destes 

aspectos prejudica a validação de um protocolo terapêutico. 

Antes de se pensar em técnicas modernas e promissoras de 

tratamento, deve-se avaliar se muito do problema não se deve ainda a falta de 

aplicação de conhecimentos já estabelecidos ha bastante tempo. Isso parece ser 

especialmente válido nas doenças digitais. Medidas mais simples envolvendo 

manejo nutricional, conforto e higiene mínimos de ambiente e de instalações, uso 

correto do pedilúvio e casqueamento preventivo periódico são sabidamente 

fatores que podem diminuir a ocorrência de doenças digitais a níveis aceitáveis. 

Doenças digitais são consideradas doenças de rebanho, decorrentes de falhas no 

manejo. Portanto sua abordagem inicial deve priorizar, na medida do possível, 

medidas simples e eficazes.   

Técnicas mais complexas de tratamento devem ser reservadas a casos 

especiais, não responsivos a técnicas convencionais e, principalmente, naqueles 

casos onde o aspecto financeiro do tratamento não é o principal fator limitante, 

como no caso dos animais de alto valor zootécnico.  

 

 

 


