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RESUMO 
 
O prejuízo decorrente das doenças digitais dos bovinos, como a dermatite digital 
(DD), deve ser contabilizado levando-se em consideração todos os segmentos 
envolvidos na produção animal. O objetivo principal deste estudo foi o de avaliar 
os aspectos anatomopatológicos relacionados à DD em bovinos de aptidão 
leiteira e mista, de diferentes sexos e faixas etárias, caracterizando a enfermidade 
nas fases, inicial, erosiva e proliferativa, por meio de parâmetros clínicos, 
histopatológicos e morfométricos. Participaram do estudo 10 bovinos portadores 
de lesões na fase inicial (Grupo II), 10 na erosiva ou ulcerativa (Grupo III), 10 na 
papilomatosa ou proliferativa (Grupo IV) e 15 animais saudáveis (grupo controle - 
Grupo I). A colheita do material foi realizada em 10 propriedades de diferentes 
municípios de acordo com a ocorrência da doença e sua notificação. Em cada 
propriedade foi aplicado um questionário, visando identificar os diversos aspectos 
envolvidos com a gênese da enfermidade. Foi realizada a biópsia e o material foi 
fixado em solução de formalina neutra tamponada a 10%, ao final do período de 
colheita, as amostras foram processadas e incluídas em parafina histológica. Os 
fragmentos foram seccionados e corados pela técnica de hematoxilina e eosina, 
Vermelho congo, tricrômico de Mallory, LUNA, Gram, ácido periódico de Schiff 
(PAS) e Warthin-Starry. Para a histometria da espessura da epiderme utilizou-se 
o Software Axio Vision 3.1 - ZEISS e os dados foram avaliados utilizando-se o 
teste de análise de variância ANOVA, seguido pelo teste de comparações 
múltiplas de Tukey. A quantificação da eosinofilia tecidual foi estabelecida 
utilizando-se o Método de Dunn’s. As lesões foram observadas principalmente no 
membro pélvico esquerdo e direito (90%) e as principais alterações 
histopatológicas encontradas na fase inicial da DD foram o espessamento estrato 
córneo, hiperplasia do tipo regular, acantose, espongiose, 50% dos bovinos 
apresentaram uma hiperqueratose, presença de flora bacteriana mista, 
principalmente composta por bactérias em espiral e na derme, infiltrado 
inflamatório mononuclear. No GIII foram observadas alterações, destacando-se: o 
espessamento da camada córnea, associada a uma paraqueratose e necrose 
multifocal, hiperplasia, acantose, espongiose focal, aumento do tamanho dos 
queratinócitos com núcleo picnótico e na derme infiltrado inflamatório perivascular 
misto. A biópsia do GIV revelou alterações na epiderme e na derme destacando-
se a necrose da camada superficial e um processo inflamatório multifocal, com 
presença marcante de eosinófilos. Na fase inicial da doença a distribuição do 
infiltrado inflamatório eosinofílico foi discreta, enquanto que na fase proliferativa 
os eosinófilos estavam presentes de forma intensa e difusa. Nos locais onde 
havia espiroquetas e focos de necrose as quantidades destes tipos celulares 
degranulados eram maiores. As espiroquetas foram encontradas em maior 
concentração colonizando as camadas superficiais da epiderme, especialmente 
dos grupos GII e GIV, pode-se sugerir que estas bactérias possuem papel ativo 
na etiopatogenia da DD, porém não podem ser consideradas agentes primários. A 
histomorfometria estabeleceu medidas confiáveis relacionadas à hiperplasia da 
camada da epiderme, revelando que esta espessura aumenta com a evolução da 
enfermidade, assim como a eosinofilia tecidual. 
 
 
Palavras chave: Histopatologia, lesões podais, morfometria, pele, ruminantes. 
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ABSTRACT 
 
Economic losses related to digital diseases of bovine, such as digital dermatitis 
(DD), should be assessed considering all segments involved in production. The 
main objective of this study was to evaluate the histopathological aspects related 
to DD in diary and mixed breed cattle, male and female, from different age groups, 
chacterizing the initial, erosive and proliferative phases of the illness, as well as 
clinical and histological parameters and histometry. 10 bovine bearing lesions in 
the initial phase formed Group II, 10 showing erosive or ulcerative lesions 
constituted Group III, 10 with papillomatous or proliferative lesions formed Group 
IV and 15 healthy animals were used as controls (Group I). The material was 
harvested from cattle in 10 properties of different municipal districts, according to 
the occurrence and notification of the disease. In each property a questionnaire 
was applied to identify the several aspects involved with the genesis of the illness. 
Biopsies were performed and the tissue fragments fixed in solution of 10% 
buffered formalin, imbedded in paraffin. The fragments were sectioned and stained 
with hematoxilin and eosin, congo red, Malory’s trichrome, LUNA, Gram, PAS and 
Warthin-Starry. The thickness of the epidermis was measured digitally and the 
data analyzed through ANOVA variance analysis test, followed by the test of 
multiple comparisons of Tukey. The quantification of the tissue eosinophilia was 
established using Dunn’s method. The lesions were observed mainly in the left 
and right pelvic members (90%). The main histological alterations found in the 
initial phase of DD were the thickening of the horny stratum, regular type 
hyperplasia, acanthosis, spongiosis and inflammatory mononuclear infiltrate in the 
dermis, 50% of the animals presented hyperkeratosis and mixed bacterial flora, 
mainly composed of spiral bacteria. In GIII the main changes were the thickening 
of the cornea layer, associated to parakeratosis and necrosis, hyperplasia, 
acantosis, focal spongiosis, increase of the size of the keratinocytes with picnotic 
nuclei and perivascular mixed infiltrate in the dermis. The biopsy of GIV revealed 
severe alterations in the epidermis and in the dermis, with emphasis on necrosis of 
the superficial layer and a multifocal inflammatory process with outstanding 
presence of eosinophils. In the initial phase of the disease, the distribution of the, 
eosinophils was discrete, while in the proliferative phase it was intense and 
diffuse. In the regions showing spirochetes and necrosis foci, the amounts of 
degranulated eosinophils were larger. The spirochetes were found in larger 
concentration colonizing the superficial layers of the epidermis, especially in 
groups GII and GIV, suggesting that those bacteria play an active role in the 
pathogenesis of DD even though they cannot be considered as primary agents. 
The histometry established reliable measures related to the hyperplastic of the 
layer of the epidermis, revealing that is thickness increases with the evolution of 
the illness.   
 
 
Keywords: Histopathological, foot lesions, histometry, skin, ruminant.   
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1 INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos, o mercado agropecuário tem passado por mudanças 

causadas especialmente, pela abertura dos mercados e, conseqüentemente, pela 

alta concorrência entre os diferentes segmentos produtivos. A qualidade dos 

produtos de origem animal tornou-se uma preocupação constante destes setores 

e a Sanidade Animal, sobretudo na bovinocultura leiteira, adquiriu grande 

expressividade no comércio global. 

O mundo está passando pelos alvores da globalização econômica, que 

não se restringe ao intercâmbio de capitais e mercadorias, descrevendo, ao 

contrário, um ciclo integral cada vez maior da cadeia produtiva alimentar, 

passando pelo processamento e comercialização de alimentos de origem vegetal 

e animal (YAÑEZ, 2001). Uma das conquistas desta era moderna foi o uso de 

tecnologias aplicadas ao melhoramento genético, a produção, aos novos modelos 

de criação e ao tratamento das doenças, com o objetivo de aumentar a 

produtividade animal e permitir o maior aporte de proteínas na alimentação 

humana. Apesar destas inovações resultarem em inúmeros benefícios para os 

criatórios, tem inevitavelmente concorrido para aumentar a ocorrência de 

afecções do aparelho locomotor especialmente as enfermidades digitais, que 

sabidamente, constituem um dos maiores entraves econômicos, sobretudo 

naqueles que exploram bovinos de aptidão leiteira (ARKINS, 1981; FAYE & 

LESCOURRET, 1989 e BORGES, 2000). 

Resultados demonstram perdas financeiras significativas devido a 

enfermidades digitais, assim como: diminuição da produção de leite e carne, 

reposição após o descarte dos animais doentes, baixa fertilidade devido ao 

aumento do intervalo entre partos, produção de sêmen de baixa qualidade, altos 

custos com serviços veterinários, além dos gastos com medicamentos e mão-de-

obra (GREENOUGH & WEAVER, 1997; DEMIRKAN et al., 2000; BORGES, 2000; 

MAREGA, 2001, ROMANI, 2003; CHIQUETO 2004; TROTT, et al., 2004; TADICH 

et al., 2005; LEÃO, 2006). Outro fator pertinente com relação às enfermidades 

digitais refere-se ao conforto animal, que segundo GREENOUGH & WEAVER 

(1997), o interesse em relação ao bem-estar aumentou espetacularmente, nos 

últimos anos, e as pesquisas a respeito da claudicação seriam de preocupação 

particular e passariam a ser prioridade para o futuro, principalmente na redução 
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de sua incidência. Os autores ainda relataram que a responsabilidade ética com 

relação ao bem-estar deveriam ser dirigidas aos proprietários, gerentes e 

tratadores, visto que as doenças digitais causam muito desconforto e dor aos 

animais.  

A prevalência de claudicação em rebanhos leiteiros é variável 

(BARGAI, 2000), situando-se em torno de 5% em Israel e oscilando entre 5% e 

60% no Reino Unido. Já MANSKE et al. (2002), avaliando 4899 bovinos oriundos 

101 propriedades da Suécia, entre 996 e 1998, observaram lesões em 72% dos 

animais submetidos a casqueamento. Dentre as lesões encontradas, 41% eram 

representadas por erosão de talão, 30% hemorragia de sola, 9,3% dermatite 

digital, 14% hemorragias da linha branca, 8,8% doença da linha branca, 8,6% 

úlcera de sola, 3,3% sola dupla e 1,8% de hiperplasia interdigital. Por outro lado, 

para TADICH et al., (2005) a prevalência de dermatite digital de 9,1% encontrado, 

foi considerada baixa, quando comparada com outros estudos, realizados 

anteriormente, sob as mesmas condições climáticas.  

No Brasil em determinadas regiões, as enfermidades digitais atingem 

níveis significativos. BORGES et al. (1992) observaram índices de até 14,17% de 

doenças podais em bovinos leiteiros. SILVA (1997) relatou que a ocorrência de 

animais claudicantes nas propriedades agropecuárias varia de 0,3% a 20%, 

acometendo tanto animais de aptidão leiteira, quanto de corte e acrescenta que 

aproximadamente 10% dos casos possam ser atribuídos às lesões nas 

extremidades distais dos membros locomotores. SOUZA (2002), examinando 323 

vacas Holandesas e mestiças de 63 fazendas, sendo 57 de sistema semi-

intensivo e 6 de sistema de produção intensivo, na bacia leiteira de Belo 

Horizonte, encontrou uma prevalência de 89,8% de lesões. ROMANI (2003) 

observou na Região Centro-Sul do Estado de Goiás uma prevalência de 4,5% de 

lesões podais em fêmeas bovinas mestiças de aptidão leiteira. 

Dentre as enfermidades digitais dos bovinos destaca-se a dermatite 

digital, objetivo maior deste trabalho, definida por GREENOUGH & WEAVER 

(1997), como a doença podal mais preocupante, por ser extremamente 

contagiosa e de cura incerta. A doença foi descrita primeiramente na Itália na 

década de 70 por Cheli e Mortellaro (BLOWEY et al., 1994), ficando conhecida 

como “Doença de Mortellaro”. Hoje são empregadas diversas terminologias como 
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sinônimos para enfermidade, sendo a doença do morango, dermatite digital 

papilomatosa, dermatite verrucosa e verruga peluda, os mais utilizados. 

MARTINS et al (2002) pesquisando a ocorrência de lesões podais em 

bovinos da bacia leiteira de Campo Grande e outros municípios do Mato Grosso 

do Sul, relataram que a dermatite digital foi à enfermidade de maior freqüência, 

representando 25% das lesões observadas. Na região da bacia leiteira de Belo 

Horizonte/MG, a dermatite digital foi uma das lesões mais observadas por SOUZA 

(2002), representando 30,3% dos casos. 

A alta incidência da dermatite digital no rebanho brasileiro, 

especialmente no rebanho do Estado de Goiás, justifica a necessidade de 

maiores estudos, a fim de que se defina aspectos ainda incertos quanto à 

manifestação clínica, etiopatogenia, rápida disseminação da enfermidade no 

rebanho, fatores de risco e ao estabelecimento de um protocolo de tratamento 

eficaz. A enfermidade possue uma etiologia multifatorial e patogenia complexa 

que representa grande entrave produtivo e econômico na pecuária mundial. 

Sendo assim o objetivo deste estudo foi o de avaliar os diversos 

aspectos anatomopatológicos relacionados com a dermatite digital bovina, 

caracterizando as diversas fases evolutivas da enfermidade, histológica e 

morfometricamente. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Dermatite digital bovina 

 

A dermatite digital (DD) é uma doença contagiosa dos membros 

locomotores, que causa extremo desconforto aos animais, caracterizada por 

inflamação superficial da epiderme, iniciando-se no espaço entre os talões e 

evoluindo para sua completa destruição. A doença manifesta-se clinicamente 

apresentando dois tipos de lesões, uma circunscrita, de aspecto erosivo, 

eritematoso e ulcerado denominado de doença do morango e outra proliferativa, 

que pode conter pêlos, assemelhando à forma clínica da papilomatose cutânea 

pedunculada, também denominada de dermatite verrucosa ou verruga peluda. 

Atualmente já podem ser reconhecidas três formas de apresentação da doença, 

porém não havendo ainda uma padronização definitiva, cita-se: a forma inicial, a 

forma erosiva e a proliferativa (BERGSTEN, 1997; GREENOUGH & WEAVER, 

1997; SILVA, 2000; NICOLETTI, 2004; FERREIRA, et al. 2005).  

Muitos estudos tem sido conduzidos com a finalidade de se estabelecer 

a etiopatogenia da dermatite digital bovina, entretanto a verdadeira causa ainda é 

desconhecida. A doença apresenta-se como enfermidade multifatorial, com 

provável envolvimento de espiroquetas, visto que a resposta ao tratamento com 

antibióticos sugere o envolvimento bacteriano (BORGMANN et al. 1996; 

COLLIGHAN & WOODWAIN, 1997; GREENOUGH & WEAVER, 1997; 

RODRIGUES-LAINZ et al., 1998; DEMIRKAN et al., 2000; NICOLETTI, 2004, 

FERREIRA et al., 2005; LEÃO, 2006). 

Os principais fatores predisponentes envolvidos na gênese da 

enfermidade podem estar relacionados à aquisição de animais sem 

acompanhamento técnico, introdução de bovinos sem quarentena e as condições 

de higiene deficientes das instalações com acúmulo de material orgânico e 

elevada umidade. Outros fatores como a nutrição, genética, manejo, estresse, 

traumatismos, contusões, solos pedregosos, pisos irregulares e de concreto, 

estação do ano, idade, enfermidades do aparelho reprodutor, enfermidades da 

glândula mamária e o tamanho das partículas das forragens podem também estar 
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relacionados (GREENOUGH & WEAVER, 1997; CUNHA, 2000; MAREGA, 2001; 

SILVA et al., 2001; NICOLETTI, 2004). 

A suspeita diagnóstica é baseada no histórico de animais com 

claudicação no rebanho e no encontro de lesões características. Segundo 

NICOLETTI (2004) os pés dos animais devem ser examinados criteriosamente, 

após a limpeza com água e sabão, visto que as alterações patológicas podem 

estar facilmente escondidas debaixo da camada de excremento ou terra. À 

inspeção dos membros locomotores e dos cascos, deve ser criteriosa verificando 

se os mesmos têm forma regular e se o tamanho corresponde à estatura, bem 

como ao peso corporal do animal (DIRKSEN, 1993). Não se deve esquecer que o 

casco é um estojo córneo que tem como função proteger as estruturas internas de 

injúrias mecânicas, variações de temperatura do solo, bem como suportar o peso 

dos animais (DIAS & MARQUES JÚNOR, 2003). 

Os aspectos histológicos ainda são motivos de especulação. A 

histologia das lesões do tipo proliferativa (papilomatosa) é caracterizada por um 

significativo espessamento da porção externa da epiderme com acantose, 

paraqueratose e hipertrofia das células epiteliais. Observa-se degeneração dos 

queratinócitos, dentro dos quais pode-se notar presença de corpúsculos de 

inclusão intracitoplasmático eosinofílico (DOHERTY et al., 1998). ROMANI (2003) 

relatou que o aspecto histológico mais intrigante na biópsia do espaço interdigital, 

de bovinos portadores de pododermatite, foi à nítida preponderância dos 

eosinófilos sobre os demais tipos de polimorfonucleares. 

O diagnóstico diferencial, entre dermatite digital e outras enfermidades 

podais são dificultados pelas manifestações clínicas variadas e pela falta de 

padronização da nomenclatura. Para DEMIRKAN et al. (2000), as dermatites 

digitais, papilomatosa e verrucosa, constituem manifestações diferentes da 

mesma doença e as dermatites digital e interdigital estão associadas à infecção 

pelos mesmos microrganismos. 

DEMIRKAN et al. (1998) adotaram como método de diagnóstico a 

reação em cadeia da polimerase (PCR) e a imunocitoquímica, em que foram 

identificados espiroquetas em lesões de dermatite digital através de anticorpos 

policlonais para Borrelia burgdorferi, Treponema denticola e Treponema vicentii, 

todavia anticorpos monoclonais para Borrelia burgdorferi e Treponema pallidum 
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não apresentaram resultados positivos. O resultado do PCR permitiu que se 

concluísse que estas espiroquetas, ou microrganismos relacionados estão 

freqüentemente associados e podem ser responsáveis pelas mudanças 

patológicas decorrentes da dermatite digital.  

Para instituir o tratamento dos animais acometidos e estabelecer as 

medidas de controle da doença inicialmente é necessário determinar a magnitude 

do problema na propriedade e identificar o agente causador (NICOLETTI, 2004). 

Segundo BLOWEY et al. (1994), quando o rebanho está acometido, os animais 

podem ser tratados de forma eficaz com o uso de pedilúvio. A otimização do 

efeito do tratamento é obtida quando se efetua a limpeza prévia dos cascos e da 

ferida antes da passagem no pedilúvio. A antibioticoterapia parenteral à base de 

tetraciclina tem pouca eficácia, fazendo-se necessário realizar a curetagem da 

lesão, seguida por aplicação tópica de oxitetraciclina e violeta de genciana em 

spray, podendo haver a cura completa em dois a três dias após o tratamento. 

Segundo KAMILOGLU et al. (2002), a evolução do tratamento da DD com 

aplicação local de oxitetraciclina é de progressão lenta, porém eficiente, 

especialmente se administrado por quatro aplicações na fase inicial do processo, 

opondo-se a citação de BLOWEY et al. (1994). 

Segundo AYARS & ALLENSTEIN (2004) o tratamento da DD é um 

pouco complexo, exigindo que se limpe a área afetada, aplicando no local 

tetraciclina. SILVA (2000a) relatou que o tratamento das enfermidades podais é 

feito com a associação de uma série de medidas que de forma conjunta, 

contribuem para a recuperação dos animais acometidos. Dentre essas medidas 

destacam-se: o tratamento cirúrgico, a passagem pelo pedilúvio e a 

antibioticoterapia parenteral. Para RAVEN (1997) e SILVA (1997) o tratamento 

das doenças podais muitas vezes deve ser considerado como uma emergência. A 

antibioticoterapia, o uso de antiinflamatórios associados ao tratamento cirúrgico 

das lesões, a aplicação tópica de substâncias antissépticas e cicatrizantes e o uso 

de pedilúvio, geralmente, apresentam bons resultados. LEÃO (2006) ao avaliar a 

evolução clínica da DD, a partir da sua fase inicial após a antibioticoterapia 

parenteral com oxitetraciclina, observou que não houve cura de nenhum animal 

nos grupos estudados, porém constatou que a medicação influenciou 
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positivamente na evolução clinica da enfermidade, reduzindo a gravidade das 

lesões. 

O controle da dermatite digital é baseado no tratamento imediato dos 

animais que apresentam lesões podais, de forma a impedir a disseminação do 

possível agente etiológico ao solo e para os animais sadios, além da eliminação 

de fatores predisponentes (BERGSTEN, 1997).  

A utilização de medidas preventivas refletidas no uso do pedilúvio e do 

casqueamento preventivo são duas alternativas de controle das doenças do 

casco. A passagem diária no pedilúvio tem por objetivo a remoção das sujidades 

grosseiras do casco, contribuindo para o tratamento das doenças podais uma vez 

que favorece a penetração de agentes químicos no estojo córneo (SILVA, 2000; 

SILVA et al. 2005). O banho mais recomendável segundo AYARS & ALLENSTEIN 

(2004) deve ser à base de 5% de sulfato de cobre, 5% de formalina ou 20% de 

sulfato de zinco. Os mesmos autores revelaram certa apreensão quanto ao uso 

do pedilúvio, uma vez que se os animais não estiverem com os membros 

locomotores limpos, a prevenção pode se transformar em fonte de disseminação 

visto o caráter contagioso da DD. LEÃO (2006) relatou que a presença e a correta 

utilização do pedilúvio em uma propriedade rural, dispensa o uso da terapia 

parenteral com antibióticos. 

Sendo oportuno salientar que alguns autores sugerem que a prevenção 

e o controle da DD devem ser conduzidos no sentido de se estabelecer medidas 

de biossegurança visando interromper a cadeia de transmissão da enfermidade, 

identificando e eliminando os possíveis fatores de risco (WELLS et al. 1999; 

DEMIRKAN et al. 2000 e LEÃO, 2006).  

 

 

2.2 Caracterização histológica da pele 

 

Há mais de 100 anos, o renomado patologista Rudolph Virchow 

retratou a pele como um revestimento protetor de vísceras internas mais 

delicadas e funcionalmente sofisticadas. Naquela época considerava-se pele 

como, essencialmente, uma barreira passiva a perda de líquido e lesão mecânica. 

Através da microscopia óptica, os primeiros pesquisadores só podiam visualizar a 

camada epidérmica resistente composta por células epiteliais escamosas 
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estratificadas, a derme subjacente coriácea e o coxim de gordura subcutânea 

situado abaixo. Este nível de compreensão pouco mudou ao longo do século 

seguinte. Durante as três ultimas décadas, no entanto, a pesquisa científica 

seguiu caminhos altamente produtivos que demonstraram que a pele é um órgão 

complexo no qual interações celulares e moleculares reguladas com precisão 

governam muitas respostas cruciais ao nosso meio ambiente (RUBIN & FARBER, 

2002; GARTNER & HIATT, 2003). 

A pele funciona como uma barreira anatômica e fisiológica entre o 

corpo do animal e o ambiente. Ela oferece proteção contra a agressão física, 

química e microbiológica, e seus componentes sensoriais permitem ao animal a 

percepção do calor, frio, dor, tato e pressão. (MULLER et al., 1985 e FRASER, 

1988). A resposta da pele a fatores exógenos e endógenos, causadores de 

doenças cutâneas, é limitada, sendo elas alterações vasculares, influxo celular e 

alterações do crescimento, pigmentares e secretórias. Para que seja estabelecida 

a causa da lesão, é freqüentemente necessária a obtenção do histórico completo, 

bem como os padrões de distribuição anatômica, as predileções por idade e 

raças, e a execução de exames diagnósticos relacionados à doença cutânea 

(THOMSON, 1990). 

A pele é constituída por dois tecidos firmemente unidos entre si: o mais 

externo é a epiderme e o mais interno, a derme. A camada externa, ou epiderme 

compõe-se de múltiplas camadas celulares, apresentando desde a forma colunar 

até a achatada (pavimentosa). Para os propósitos de identificação, certas áreas 

da epiderme são classificadas como camadas, e denominadas, do interior para a 

superfície, do modo seguinte: camada basal, camada das células da espinhosa, 

camada granulosa, camada lúcida e superficialmente a camada córnea (Figura 1). 

A epiderme é a camada mais superficial da pele, e está composta de 

epitélio pavimentoso estratificado composto principalmente de ceratinócitos, e 

contendo pequenos números de células de Langerhans dendríticas, melanócitos, 

células de Merkel, e linfócitos migratórios. Em algumas partes da pele, a epiderme 

projeta-se para a derme por meio de protrusões alongadas chamadas cristas 

interpapilares (JONES et al., 2000).  

A derme é uma parte integral do sistema dos tecidos conectivos do 

corpo, tendo origem mesodérmica. Ela pode ser afetada por enfermidades do 



 

 

25 

colágeno sistêmicas e difusas; assim sendo, reflete seus efeitos sobre a pele. As 

fibras dérmicas são colágenas, reticulares e elásticas. As fibras colágenas 

possuem grande força tensil e são as maiores e mais numerosas. Essas fibras 

são bandas espessas compostas de múltiplas fibrilas protéicas. As fibras 

reticulares são delicadas estruturas ramificadas que se tornam estreitamente 

assemelhadas as fibras colágenas ao envelhecerem. As fibras elásticas 

compõem-se de ramificações simples e delicadas, possuindo grande elasticidade 

(MULLER et al., 1985; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1999 e GARTNER & HIATT, 

2003). Em resposta à lesão tissular, as células tornam-se degranuladas, havendo 

liberação de histamina, heparina e proteases. A histamina está associada aos 

estados alérgicos e á anafilaxia. Ela causa vasodilatação e urticária, como 

resultado do aumento no extravasamento dos fluidos intracapilares para o espaço 

extracelular. 

Na derme normal podem ser encontrados fibroblastos, mastócitos, 

linfócitos, plasmócitos, macrófagos e, raramente, eosinófilos e neutrófilos 

(JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1999 e SOBOTTA, 2003). 

O termo casco compreende a cápsula ou estojo córneo (epiderme) e 

demais componentes queratinizados, envolvendo a parede, a sola e os bulbos. 

Isso inclui a falange distal, parte da falange média, o sesamóide distal, a bolsa 

podotoclear ou navicular, os ligamentos e a parte terminal dos tendões extensores 

e flexores. O estojo córneo também abrange a derme vascular, como a sub-cútis 

(subconjuntivo), que existe somente na forma modificada em locais específicos 

para formar o coxim digital e coronariano (BANKS, 1991 e FERREIRA et al., 

2005).  

 

DERME 

FIGURA 1- Representação esquemática da pele. 
FONTE: www.saudepravocê.com.br 
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2.3 Eosinófilos 

 

Os eosinófilos foram inicialmente identificados por Paul Ehrlich, em 

1879, eles são caracterizados como sendo células efetoras nas reações de 

hipersensibilidade que envolve mastócitos e Ig E, o que responde por sua 

acumulação nos locais de inflamação parasitária a alérgica, porém alguns 

aspectos biológicos destas células permanecem obscuros (THOMSON, 1990; 

JONES et al. 2000; DORTA, 2000). 

O segundo granulócito polimorfonuclear mais importante, os eosinófilos 

são células derivadas da medula óssea, sem capacidade de divisão mitótica e 

com cerca de 8 µm de diâmetro e receberam esta denominação devido aos seus 

grânulos citoplasmáticos se corarem intensamente com eosina. Apesar de seu 

núcleo ser normalmente bilobulado, três ou mais lóbulos podem ser observados. 

Além da medula óssea, normalmente são encontrados com freqüência nos 

tecidos que apresentam interface com o ambiente externo, como o trato 

respiratório, gastrintestinal, geniturinário e em pequenas quantidades no sangue 

periférico, variando de 0 a 4% do total de leucócitos. São, portanto, células 

predominantemente teciduais, apresentando-se na proporção de um eosinófilo no 

sangue para cada 100 presentes nos tecidos (McEWEN, 1992).   

Os eosinófilos são células fagocitárias grandes, amebóides e lentas. 

Seus únicos grânulos são a chave para suas funções especializadas. A proteína 

eosinofílica básica é especialmente tóxica para as larvas dos parasitas, podendo 

também causar lesão aos tecidos do hospedeiro. Estas células respondem aos 

complexos antígeno-anticorpo de maneira semelhante aos neutrófilos, contudo, 

eles são menos sensíveis à maioria dos outros fatores quimiotáticos, inclusive a 

componentes do complemento (CHEVILLE, 1994). 

Os eosinófilos contêm dois tipos de grânulos: os pequenos grânulos 

primários que contêm arilsulfatase, peroxidase eosinofílica e fosfatase ácida, e os 

grânulos cristalóides que contêm quatro proteínas principais: a proteína básica 

maior (PBM), a proteína catiônica eosinofílica (PCE), a peroxidase eosinofílica 

(POR) e a neurotoxina derivada do eosinófilo (NDE) (MELLO & WELLER, 2005). 

Presume-se que as funções dos eosinófilos sejam: fagocitar e destruir 

determinados complexos antígenos com anticorpos e limitar e circunscrever o 



 

 

27 

processo inflamatório (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1999). No entanto, os 

grânulos do eosinófilo não contêm nenhuma lisozima, mas uma grande 

quantidade de fosfatase acida e peroxidase. A fonte principal de energia dos 

eosinófilos, assim como dos neutrófilos, é a glicólise anaeróbica, sendo que a 

atividade NADPH oxidase deles é três a seis vezes maior do que a dos 

neutrófilos. A fagocitose pelos eosinófilos, como as outras células fagocíticas, 

pode ser dividida em quatro estágios: quimiotaxia, aderência, ingestão e digestão. 

Os mediadores envolvidos na atração dos eosinófilos incluem a fração 

5a do complemento (C5a), o PAF, o LTB4, a histamina, além das citocinas como 

IL-2, IL-3, IL-5, GM-CSF, fator quimiotático para linfócitos (LCF) e RANTES. O 

fator quimiotático para eosinófilos da anafilaxia (ECF-A) liberados por células T, 

mastócitos e basófilos, constitui um outro fator que poderia causar a atração 

preferencial de eosinófilos (DORTA, 2000). 

ZINKL (1989) afirmou que os eosinófilos também desempenham 

função de fagócitos, e in vitro puderam fagocitar bactérias, além de produzirem 

enzimas tóxicas para esses microrganismos, o que pode apontar para o papel 

dessas células na inflamação do tecido interdigital.  

 

 

2.4 Espiroquetas 

 

Existem cinco gêneros dentro da família Spirochaetaceae. Porém, 

somente os gêneros Borrelia, Treponema e Leptospira têm espécies que causam 

doenças em animais e humanos. A diferenciação dos gêneros é baseada 

principalmente na morfologia e na suas propriedades antigênicas. As 

espiroquetas dos três gêneros mais importantes são delgadas, espiraladas, com 

alta motilidade e são microrganismos flexíveis que se dividem por fissão 

transversal. Eles têm de 3 a 500 µm de comprimento e de 0,2 a 0,75 µm de 

largura. Espiroquetas podem ser anaeróbias, aeróbias ou aeróbias facultativas. 

São Gram-negativas e apresentam baixa afinidade tintorial (EDWARDS et al., 

2003). 

Na natureza, esses microrganismos são encontrados na água, solo, 

materiais orgânicos em decomposição, são saprófitas, o que significa que vivem 
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em meio orgânico inanimado. Outras espiroquetas obtêm nutrientes de 

hospedeiros vivos e, portanto, são parasitas. Algumas espiroquetas provocam 

doenças; estes patógenos incluem o agente etiológico da sífilis, Treponema 

pallidum e espécies de Borrelia, responsável pela doença de Lyme, disseminada 

por meio de carrapatos ou piolhos infectados (CARTER, 1988; PELCZAR 

JUNIOR et al., 1996). 

As espiroquetas são bactérias encontradas com grande freqüência na 

boca e órgãos genitais de humanos e no intestino e pés de animais. O 

Treponema denticola é sem dúvida o treponema oral mais bem caracterizado, em 

termos de adesão, fator de virulência e interação com células de hospedeiro in 

vitro que esteve isolado de locais doentes. De acordo com EDWARDS et al. 

(2003), a natureza do Treponema, junto com o vasto número de outras bactérias 

observadas em lesões orais de humano e veterinárias, faz o cultivo e o 

isolamento difícil. Vários Treponemas isolados do homem e dos animais 

cultivados prosperamente de amostras de tecido primário em meios que 

continham soro fetal bovino e, embora não dependentes de fluido ruminal, 

cresceram melhor na presença ou em meios adicionados com ácidos graxos de 

cadeia curta. Porém, há evidência que diferentes meios afetam a antigenicidade 

dos Treponemas significativamente, assim isto tem implicações importantes para 

estudos funcionais destas bactérias. 

Espiroquetas são as únicas bactérias a apresentar uma estrutura 

interna tipo flagelo chamada filamento axial, que se localiza entre o envelope 

externo osmoticamente lábil e um rígido cilindro protoplasmático interno, ou seja, 

os flagelos nascem em cada extremidade do germe, e caminha em direção à 

parte média do corpo, sempre internamente à membrana externa. Nas demais 

bactérias, os flagelos se projetam para o exterior (EDWARDS et al., 2003). 

As indicações sobre a provável participação das espiroquetas na 

etiopatogenia da dermatite digital devem-se, entre outros fatores, ao predomínio 

destes microrganismos nas lesões (BLOWEY et al., 1994 e DEMIRKAN et al., 

1998). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Geral 

 

Descrever os aspectos anatomopatológicos relacionados à dermatite 

digital em bovinos de aptidão leiteira. 

 

 

3.2 Específicos 

 

 Classificar e descrever a dermatite digital nas fases inicial, 

erosiva e proliferativa. 

 

 Quantificar a eosinofilia tecidual presente na derme e epiderme 

e classificá-las de acordo com a intensidade. 

 

 Verificar associação entre espiroquetas e a dermatite digital 

bovina 

 

 Medir a espessura das camadas que constituem a epiderme, 

estabelecendo uma comparação entre as diferentes fases da 

lesão. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Critérios para escolha das propriedades 

 

O estudo foi conduzido em propriedades rurais que exploram a criação 

de bovinos, tanto de aptidão leiteira como mista, isto é, animais destinados a 

produção de carne e leite, durante o período de agosto de 2004 a novembro de 

2005, priorizando aquelas situadas num raio de 200 quilômetros da cidade de 

Goiânia. Na região avaliada, a produção de leite é significativa, e vários são os 

relatos de enfermidades digitais afetando o rebanho. Além desses aspectos, 

considerou-se na escolha destas propriedades a notificação feita por médicos 

veterinários autônomos, que prestam assistência a propriedades de criação de 

bovinos e cuja enfermidade estivesse presente. Após ser informada sobre a 

presença da enfermidade uma equipe se dirigia à propriedade para a realização 

do exame clínico e a possível confirmação da doença. 

 

 

4.2 Diagnóstico da enfermidade 

 

O diagnóstico fundamentou-se na presença de lesões características 

da enfermidade, descritas por GREENOUGH (2000), MORAES (2000), MAREGA 

(2001), NICOLETTI (2004) e LEÃO (2006) (QUADRO 1).  

Sendo confirmada a presença da doença o animal era submetido a um 

criterioso exame clínico dos cascos, com o objetivo de melhor identificar a fase 

em que se apresentava a lesão de dermatite digital (DD). As alterações 

observadas foram registradas em uma ficha clínica individual, sendo identificadas 

pelo número ou nome do animal. Nesta ficha registrava-se a fase observada, a 

categoria animal bem como sua respectiva faixa etária, o membro acometido 

seguido da descrição macroscópica da lesão.  

 

 

 



 

 

31 

 
 
QUADRO 1 – Caracterização clínica da dermatite digital bovina em diferentes 

fases evolutivas 
 

Fase da doença Características macroscópicas 

 

 

Inicial 

 

 

 

Presença de edema, hiperemia, moderada 

sensibilidade, lesões pequenas ou ausência de 

fístulas, estando a pele sadia delimitada por uma 

linha branca de tecido elevado ou protuberante, 

medindo de 0,5 cm a 2 cm de diâmetro.Presença 

de pêlos e claudicação. 

 

 

Erosiva 

Lesões erosivas, eritematosas ou ulceradas. 

Presença de tecido de granulação, muita 

sensibilidade, sangramento ao manipular o 

membro, lesões medindo de 2 a 4 cm de 

diâmetro. Claudicação. 

 

 

 

Papilomatosa ou proliferativa 

Lesões macroscópicas com diâmetro variado, 

aspecto papilomatoso, proliferativo, verrucoso ou 

hiperplásico. Presença de pêlos e projeções 

papilares, medindo até 4 cm de comprimento. 

Presença de tecido necrótico e ausência de 

claudicação. 

 

 

 

 

4.3 Aspectos epidemiológicos 

 

Durante as visitas, além das colheitas de amostras para análise 

histopatológica e morfométrica das lesões, preencheu-se um questionário 

individual por propriedade e uma ficha clínica por animal, com o objetivo de 

avaliar alguns aspectos epidemiológicos, relacionados à doença (ANEXO 1). 

LEIST & RUDOLPH (1998); DEMIRKAN et al. (2000) e LEÃO (2006), citaram o 
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caráter multifatorial da dermatite digital bovina, logo o questionário foi empregado 

como uma ferramenta de observação na tentativa de estabelecer alguns fatores 

predisponentes da doença, permitindo uma análise minuciosa do ambiente em 

que os animais estavam inseridos. Na avaliação foram priorizados quesitos como 

o tamanho do rebanho, tipo de piso dos currais, grau de higiene das instalações e 

imediações, presença ou ausência de lama, uso e construção correta do pedilúvio 

e realização do casqueamento, além do grau de preocupação dos proprietários e 

tratadores quanto ao bem-estar dos animais. A infestação por carrapatos foi um 

dado avaliado durante as colheitas visto o envolvimento deste, na transmissão de 

doenças provocadas por espiroquetas. Ressalta-se que as informações obtidas 

não objetivaram realizar um estudo epidemiológico completo, mas especialmente, 

obter informações que pudessem melhor monitorar as colheitas das diversas 

formas de apresentação clínica da doença, bem como apontar alguns aspectos 

relacionados com o perfil das propriedades rurais envolvidas no estudo. 

Para análise dos dados epidemiológicos foi utilizada a estatística 

descritiva a cada variável estudada.  

 

 

4.4 Critérios para o estabelecimento dos grupos experimentais 

 

Participaram do estudo 45 bovinos, de diferentes sexos e pesos, 

aptidão leiteira ou mista, alocados em quatro grupos de acordo com a evolução 

clínica da enfermidade. Fizeram parte do grupo I (GI) animais clinicamente 

saudáveis, sendo que este correspondeu ao grupo controle. O grupo II (GII) foi 

formado por bovinos portadores de lesões características da DD na fase inicial. 

No grupo III (GIII) foram incluídos animais portadores de lesões macroscópicas 

característica da DD na forma erosiva ou ulcerativa. Constituíram o grupo IV (GIV) 

bovinos portadores de lesões de dermatite digital papilomatosa, também 

denominada de fase proliferativa ou hiperplásica (GREENOUGH, 2000; 

MORAES, 2000; MAREGA, 2001; NICOLETTI, 2004 e LEÃO, 2006). 

Independentemente do grupo, os animais foram submetidos à colheita 

de amostras para avaliações histopatológicas e histométrica. 
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Os grupo GII, GIII e GIV, foram compostos por dez animais e o GI por 

15 bovinos, já que para cada duas colheitas de animais portadores de lesões, 

escolhia-se um bovino aparentemente saudável, oriundos das mesmas 

propriedades, para compor o grupo controle. As colheitas de espécimes clínicos 

independiam da localização da lesão, podendo esta estar localizada na região 

entre os talões, na proximidade da margem coronária ou na face dorsal do 

membro acometido. As colheitas de material dos bovinos do grupo GI (controle) 

foram padronizadas, optando-se por realizá-las sempre na região de maior 

ocorrência da lesão, neste caso entre os talões do membro pélvico ou torácico. 

 

 

4.5 Colheita das amostras para o exame histopatológico 

 

Os bovinos foram contidos em decúbito dorsal com o auxílio de cordas 

ou em posição quadrupedal em bretes apropriados, as extremidades distais dos 

membros locomotores foram higienizados com água e sabão e em seguida foi 

realizada a anestesia loco-regional com cloridrato de lidocaína (Anestésico local 

Pearson – Pearson Saúde Animal Ltda. - São Paulo – SP).  

As biopsias foram realizadas por meio de uma incisão em forma de 

cunha, que incluía num mesmo fragmento o centro da lesão e a pele marginal 

normal, com aproximadamente 2 cm de diâmetro. Após a colheita dos fragmentos 

os animais foram tratados cirurgicamente, promovendo-se a retirada de todo 

tecido comprometido. As lesões recebiam curativos locais e foram aplicadas por 

via intramuscular 20mg/Kg de peso corporal de oxitetraciclina (Oxitrat - LA - 

Vallée S.A. - Montes Claros – MG) com intervalo de 48 h até completar três 

aplicações (ROMANI, 2003; FERREIRA, 2003; SILVA et al. 2005).  

Os fragmentos colhidos foram acondicionados em frascos de vidro, de 

aproximadamente 100 ml, contendo solução fixadora de formalina neutra 

tamponada a 10%, em porções de 20 vezes o volume do fixador em relação ao 

volume das peças, permanecendo estocados até o processamento histológico.  
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4.6 Exame histopatológico 

 

O processamento histológico foi realizado no Laboratório de 

Histopatologia do Setor de Patologia Animal do Departamento de Medicina 

Veterinária da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, de acordo 

com técnica de inclusão em parafina descrita por LUNA (1968). 

Após a fixação, os fragmentos foram recortados, transferidos para 

pequenas caixas plásticas individuais (unicassetes), lavados com água corrente 

durante uma hora e deixados no álcool 70% por mais 24 horas. Posteriormente 

foram desidratados em álcool etílico em série crescente, desde 70% até álcool 

absoluto. Em seguida foram realizadas as clarificações com xilol e inclusão em 

parafina histológica (Histotec pastilhas - Merck KgaA- Alemanha), com ponto de 

fusão a 56°C.  

Na etapa seguinte, os fragmentos foram seccionados a cinco 

micrômetros em micrótomo rotativo (Micrótomo Rotatitvo - American-Optical®, 

modelo Spencer-820), utilizando-se navalhas descartáveis (LEICA 818). Os cortes 

obtidos de todos os fragmentos foram corados pelas seguintes técnicas: 

 

 HE - hematoxilina e eosina e Vermelho congo modificado, para visualização 

de células inflamatórias; 

 Gram para a visualização da microbiota; 

 Ácido periódico de Schiff (PAS) modificado, para marcar polissacarídeos e 

fungos; 

 Tricrômico de Mallory, para observação das fibras colágenas e queratina; 

 Luna’s método de coloração para eritrócitos e grânulos eosinofílico; 

 Warthin-Starry - coloração especial para detecção de espiroquetas, esta 

coloração foi realizada no Laboratório de Histotecnologia do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Goiás. 

 

Para a montagem das lâminas empregou-se solução de tolueno 

(Permount -Fsher Scientific - EUA), totalizando sete lâminas para cada amostra. 

Ao final dos procedimentos histológicos, obteve-se um total de 315 lâminas que 

foram observadas em microscópio óptico de campo claro.  
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As alterações histopatológicas foram registradas, em fichas individuais 

adaptadas, de acordo com o protocolo adotado por ROMANI (2003), vide Anexo 

2. Os infiltrados inflamatórios, mononucleares e polimorfonucleares, a presença 

de espiroquetas e de outros tipos bacterianos, espongiose, hemorragia, edema, 

neoformação vascular, entre outras alterações, da epiderme e derme, foram 

classificados em categorias como discreto, moderado ou intenso, utilizando-se de 

parâmetros comparativos entre as diferentes fases da dermatite digital bovina 

(ANEXO 2). A distribuição, focal, multifocal ou difusa e a localização das 

alterações, também foram avaliadas. 

As imagens das lâminas foram capturadas do microscópio de luz para 

o computador, utilizando-se uma câmara de vídeo analógica (Câmara de vídeo 

SAC-140 nd. Sansung - Coréia do Sul). 

 

 

4.7 Critérios para caracterização da eosinofilia tecidual 

 

Para a quantificação das diferentes intensidades do infiltrado 

inflamatório eosinofílico estabeleceu-se um escore, conforme demonstrado no 

Quadro 2. 

 

QUADRO 2 – Escore para quantificação da resposta inflamatória na epiderme e na 
derme 

 

 

Os achados foram avaliados utilizando o teste de análise de variância 

ANOVA, seguido pelo teste de comparações múltiplas de Dunn’s com o propósito 

de observar se havia diferenças significativas entre os grupos. O valor de p < 0,05 

foi considerado de significância mínima para a análise dos grupos. 

 

 

Discreto (+ = 1) Presença de eosinófilos, em campo de 250X , até 25% 

Moderado (++ = 2) Presença de eosinófilos, em campo de 250X , entre 26% e 50% 

Intenso (+++ = 3) Presença de eosinófilos, em campo de 250X , maior que 51% 
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4.8 Critérios para avaliação morfométrica 

 

As imagens das lâminas foram capturadas com o auxílio de uma Lupa 

(STEMI DV4 - ZEISS) para o computador, por meio de uma máquina fotográfica 

digital (Sony), capturadas em campo de 8x, 20x, 25x e 32x, uma vez que o 

programa permitiu a adequação de valores para cada objetiva. Antecedendo a 

realização das medidas, procederam-se a calibração da Lupa com uma régua 

provida de divisões em cm. 

Para a histometria da espessura da epiderme em centímetros (cm), 

utilizou-se o Software Axio Vision 3.1 (Carl Zeiss Vision - Alemanha). Foram 

medidas as camadas granulosa, espinhosa e basal, com o objetivo de estabelecer 

um grau de comparação entre os grupos (GI, GII, GIII e GIV). Foram utilizadas 

para a determinação conjunta da espessura da epiderme, oito amostras do grupo 

GI, oito amostras do grupo GII, sete do GIII e sete do GIV, totalizando 30 

amostras. Realizaram-se cinco medidas na epiderme, com início no limite entre a 

camada córnea e a camada da granulosa em direção a crista epidérmica (junção 

epiderme-derme) (Figura 2). Foram utilizadas as lâminas coradas pelo Tricrômico 

de Mallorry, pois esta coloração permitiu uma melhor evidenciação da camada de 

queratina, possibilitando excluir com segurança a camada córnea.  

Os resultados obtidos foram analisados utilizando o Software SIGMA 

STAT Version 2.03; USA. Os achados morfométricos foram avaliados utilizando o 

teste de análise de variância ANOVA, seguido pelo teste de comparações 

múltiplas de Tukey com o propósito de observar se havia diferenças significativas 

entre os grupos. O valor de p < 0,05 foi considerado de significância mínima para 

todas as análises estudadas. 
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   FIGURA 2 – Ilustração do método para análise morfométrica da epiderme, dos 
bovinos portadores de dermatite digital em diferentes fases 
evolutivas (GII,GIII e GIV) e dos bovinos do grupo controle (GI). 
Evidenciando as cinco medidas realizadas (camada granulosa em 
direção à crista epidérmica), excluindo-se a camada córnea 
(vermelho).Trabalhou-se com o Software Axio Vision 3.1 - ZEISS 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Caracterização das propriedades rurais 

 

Ao final do estudo foi possível visitar dez propriedades rurais, 

localizadas na Mesorregião do Sul e Centro-Oeste Goiano, sendo colhidas 

amostras para histopatologia em sete municípios do Estado de Goiás (Quadro 3 e 

4). Nas propriedades estudadas a dermatite digital estava presente e associada a 

outras enfermidades digitais, especialmente a pododermatite séptica, a erosão 

dos talões e a dermatite interdigital. 

Do total de propriedades visitadas, 60% destinavam-se à produção de 

leite enquanto o restante (40%) era composto de animais de dupla aptidão. O 

numero total de animais de cada rebanho variou de 140 a 1400 cabeças de 

ambos os sexos, distribuídos em diferentes faixas etárias. O perfil das 

propriedades variou entre alta produtividade, dotadas de instalações sofisticadas 

a pequenos produtores de exploração tradicional. Isto permitiu a observação da 

ocorrência da enfermidade em diferentes modelos de produção, manejo e 

instalações. 

As visitas e o preenchimento dos questionários permitiram um exame 

do ambiente em que os animais eram manejados, visto que 70% das 

propriedades apresentaram condições de higiene das instalações precárias e 

presença marcante de umidade, associada ao acúmulo de esterco e lama nos 

currais e nas proximidades dos cochos de alimentação (Figura 3). Segundo 

MARTINS et al., (2002) as lesões de dermatite digital são típicas de ambientes de 

confinamento com excesso de fatores predisponentes como lama, dejetos, pisos 

abrasivos, superlotação, salientando a falta de cuidados preventivos. As 

condições sanitárias deficientes de certos criatórios de bovinos constituí um forte 

fator predisponente para o surgimento de enfermidades digitais, uma vez que 

proporcionam condições favoráveis à presença e proliferação de agentes 

infecciosos (CUNHA, 2000).  
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A 

B 

FIGURA 3 – Aspecto das fazendas visitadas nos municípios do Estado de Goiás, 
no período de agosto de 2004 a novembro de 2005. Evidenciando o 
acúmulo de umidade e falta de higiene nos currais de espera (A) e 
nas proximidades do cocho de alimentação (B) 
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LEÃO (2006) estudando os aspectos epidemiológicos da DD em duas 

propriedades de exploração leiteira no Estado de Goiás observou que os maiores 

índices da doença ocorreram no período seco do ano, porém DEMIRKAN et al. 

(2000) afirmaram que há evidências de correlação direta entre a quantidade de 

chuva e a incidência de claudicação em gado de leite. Visto que a permanente 

exposição dos cascos à umidade mantém a sola e a parede amolecidas, 

permitindo que pequenos objetos pontiagudos penetrem com facilidade nas 

estruturas profundas dos dígitos, predispondo a infecções. Segundo FERREIRA 

et al., 2005, este fato ocorre, pois os cascos são higroscópicos e, quando úmidos 

sobre pisos abrasivos apresentam uma taxa de desgaste 83% maior.  

A irregularidade dos pisos, não foi considerada fator determinante para 

a apresentação das lesões de DD no presente estudo, visto que na maioria dos 

casos os pisos dos currais eram regulares, apesar das propriedades possuírem 

terreno acidentado para pastagens. Segundo DIRKSEN & STOBER (1981) e 

MORAES (2000) o solo dos piquetes e o piso dos estábulos devem receber 

atenção especial, oferecendo bom isolamento térmico, limpeza satisfatória e 

locomoção segura, fatores importantes na manutenção do equilíbrio entre o 

desgaste e o crescimento dos cascos. 

A utilização de pedilúvio corretamente construído, dimensionado e 

localizado, como método de controle da enfermidade ainda não é uma rotina no 

Estado de Goiás, sendo empregado somente em 40% das propriedades. 

Confirmando estes achados, ROMANI (2003) encontrou a utilização correta do 

pedilúvio em apenas 2% de um universo de 49 propriedades rurais, no mesmo 

Estado. A correta construção do pedilúvio é importante nas diversas propriedades 

rurais, visto que quando construídos e utilizados de forma inadequada pode 

tornar-se fonte de disseminação de agentes patogênicos, além de provocar 

fraturas e lesões digitais nos animais (AYRS & ALLESTEIN, 2004).  

A preocupação maior do produtor com relação ao manejo sanitário dos 

animais se restringiu aos programas de vacinação obrigatória, vermifugação e 

combate a ectoparasitas. No entanto o casqueamento dos animais era realizado 

em 50% das propriedades sendo que, em 80% destas o procedimento era feito 

por profissionais qualificados e, somente uma utilizava mão-de-obra não 

especializada. Resultado do nosso estudo é favorável e percebe-se uma 
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QUADRO 4 – Classificação quanto à localidade, tamanho do rebanho e tipo de 
exploração das dez propriedades do Estado de Goiás, visitadas no 
período de agosto de 2004 a novembro de 2005 

QUADRO 3 – Caracterização quanto à procedência e quantidade de amostras 
colhidas de fragmento de pele de bovinos portadores de lesões 
características de DD em diferentes fases evolutivas e bovinos 
aparentemente saudáveis, no período de agosto de 2004 a 
novembro de 2005, em propriedades rurais do Estado de Goiás 

preocupação crescente por parte dos proprietários na utilização de um 

procedimento melhor tecnificado, realizado por profissionais qualificados. SILVA 

(2000) e NICOLETTI (2004) afirmaram que as lesões podais causadoras de 

claudicação podem ter sua prevalência reduzida quando o casqueamento 

funcional é adotado pelo menos uma vez ao ano. Para FERREIRA et al. (2005) as 

modificações do apoio podem ser importantes causas de lesões, logo o 

casqueamento visa restabelecer a forma e proporções normais dos dígitos, 

restaurando a posição dos membros e favorecendo uma distribuição equilibrada 

do peso do animal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municípios Mesorregião Microrregião Quantidade de 
amostras colhidas 

Jataí Sul-Goiano Sudoeste Goiano 03 

Orizona Sul-Goiano Pires do Rio 09 

Quirinópolis Sul-Goiano Quirinópolis 13 

Gameleira Sul-Goiano Pires do Rio 09 

Hidrolândia Centro-Oeste Goiânia 06 

Goiânia Centro-Oeste Goiânia 02 

Ouro Verde Centro-Oeste Anápolis 03 

TOTAL 45 

Propriedade Localidade Número de animais do 
rebanho 

Tipo de exploração 

A Goiânia 830 Leite 

B Orizona (1) 140 Leite 

C Orizona (2) 600 Leite 

D Orizona (3) 280 Leite 

E Ouro Verde 1400 Misto 

F Quironópolis 1000 Misto 

G Gameleira 464 Leite 

H Hidrolândia (1) 500 Misto 

I Hidrolândia (2) 328 Leite 

J Jataí  1200 Misto 
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5.2 Caracterização dos grupos experimentais 

 

Os animais do grupo GI (controle) foram selecionados nas 

propriedades em que se colheram amostras dos grupos GII, GIII e GIV, 

provenientes de sete municípios sendo um do município de Jataí, três de Orizona, 

quatro de Quirinópolis, um de Goiânia, dois de Hidrolândia, três de Gameleira e 

um de Ouro Verde, totalizando 15 amostras.  

As colheitas de amostras de lesões iniciais de dermatite digital (GII) 

foram realizadas em três propriedades, estando estas localizadas nos municípios 

de Orizona (B), Ouro Verde (E) e Gameleira (G) (Quadro 4). Das dez amostras 

100% foram colhidas em fêmeas, com idade entre dois a mais de cinco anos. Nos 

municípios de Goiânia (A); Orizona 2 (C); Quirinópolis (F) e Hidrolândia (H e I) 

(Quadro 4), colheram-se amostras em animais acometidos por DD na fase erosiva 

(GIII). Neste grupo verificou-se que 70% das amostras foram de fêmeas e 30% 

machos, com idade entre quatro a mais de cinco anos. Já as colheitas do grupo 

GIV foram realizadas em três municípios, sendo eles Orizona 2 (D); Quirinópolis 

(F), e Jataí (J) (Quadro 4). Das amostras colhidas 30% foram realizadas em 

fêmeas e 70% em machos, com idade entre dois a mais de cinco anos. 

Neste estudo a faixa etária de ocorrência da DD situou-se em um 

intervalo entre dois e mais de cinco anos. Para DEMIRKAN et al (2000) a DD é 

vista com maior freqüências entre animais de três a seis anos e durante a 

primeira lactação. Reforçando esta idéia, BERGSTEN (1997) e LEÃO (2006) que 

relataram que as enfermidades digitais dos bovinos podem ser observadas em 

todas as faixas etárias, principalmente entre vacas paridas. Os resultados aqui 

obtidos são muito próximos do citado na literatura. 

As lesões iniciais (GII) foram observadas nesse estudo tanto na região 

entre os talões como no espaço interdigital dorsal, ocorrendo predominantemente 

no membro pélvico, sendo 50% no membro pélvico direito e 50% no membro 

pélvico esquerdo, resultados semelhantes aos descritos por SILVA et al. (2001) 

que observaram maior ocorrência de lesões nos membros pélvicos do que nos 

torácicos, porém para estes autores houve maior ocorrência na faixa etária entre 

três e quatro anos, e não entre dois a mais de cinco anos, como encontrado neste 

estudo. 
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No grupo GIII, 60% das lesões ocorreram no membro pélvico 

esquerdo, 20% no membro pélvico direito; 10% no membro torácico direito e 10% 

no membro torácico esquerdo. A claudicação foi considerada moderada, os 

animais apresentavam a linha de dorso arqueada tanto parados, quanto 

caminhando, e as lesões estavam localizadas predominantemente entre os 

talões. Durante a colheita das amostras de animais portadores de dermatite digital 

proliferativa (GIV), foi observado uma ocorrência de 60% das lesões no membro 

pélvico esquerdo, 30% no membro pélvico direito; e apenas 10% no membro 

torácico direito. Houve uma predominância de ocorrência no dígito lateral com 

comprometimento da falange distal (40%). Segundo FERREIRA et al. (2005), as 

claudicações nos bovinos ocorrem com freqüência diferente entre os dígitos, com 

maior envolvimento do dígito lateral do membro pélvico, e este padrão de 

distribuição indica que além dos erros de nutrição, manejo e ambiente, a 

distribuição de peso nos diferentes dígitos é um fator importante. Eles explicam 

que as forças biomecânicas associadas com a variação da distribuição de peso 

são menos pronunciadas nos dígitos dos membros torácicos, permitindo uma 

menor freqüência de lesões, e quando estas ocorrem, estão freqüentemente 

associadas ao dígito medial. 

 

 

5.3 Caracterização macroscópica e alterações histopatológicas  

 

5.3.1 Grupo Controle (GI) 

 

As amostras dos animais que compuseram o grupo GI revelaram 

alterações histológicas discretas na epiderme e na derme, como infiltrado 

inflamatório, espessamento da epiderme e camada córnea. Em 60% foi 

observado discreto infiltrado inflamatório polimorfonuclear e mononuclear de 

distribuição focal e multifocal, predominantemente perivascular. Em 30% das 

amostras foram consideradas saudáveis, visto a ausência de alterações 

histológicas, observando-se camadas bem definidas (Figura 4A, 4B e 4C). Em um 

animal (10%), as alterações histológicas estavam evidentes, apresentando uma 

necrose focal, infiltrado inflamatório mononuclear discreto e predomínio do 
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infiltrado inflamatório eosinofílico, considerado, neste caso moderado. Na 

coloração pelo PAS para fungos as amostras dos animais do grupo controle e os 

doentes (GII, GIII e GIV) foram negativos. A ausência de espiroquetas foi 

constante neste grupo (Figura 4C). 

As amostras do grupo controle manteve dentro da normalidade, com 

pequenas alterações estruturais devido a fatores ambientais, à exposição ao sol, 

ao perfil nutricional ou à alteração do estado de saúde.  
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FIGURA 4 – (A) - Fotomicrografia da pele do espaço entre os talões, de bovino 
do grupo controle (GI), evidenciando a epiderme (1), mais 
superficial, e a derme (2), mais profunda. Observam-se as escamas 
da camada córnea (seta), que parecem situar-se diretamente sobre 
a camada granulosa (CG), logo abaixo se observa a camada 
espinhosa (GE) e a camada basal (GB). HE, 25 X. (B) - Mallory, 32 
X (LUPA). (C) - Ausência de espiroquetas. Warthin-Starry, 25 X 
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5.3.2 Dermatite digital inicial (GII) 

 

As lesões na fase inicial da dermatite digital (Figura 5A) ocorreram 

predominantemente entre os talões e no espaço interdigital dorsal. Mediam em 

torno de dois centímetros de diâmetro e eram delimitadas por uma faixa pilosa. 

Também, conforme descreve TROTT et al (2004) era altamente sensível ao toque 

e sangravam com facilidade. Em 80% dos questionários foi relatado por 

proprietários e/ou tratadores que a evolução média das lesões ocorria em até 30 

dias. Já nos demais inquéritos, a evolução média foi de 60 a 90 dias. Segundo os 

proprietários, a claudicação era o primeiro distúrbio observado, seguido de 

redução dos parâmetros produtivos, os quais eram prontamente restabelecidos 

assim que se estabelecessem medidas que diminuíssem o desconforto do animal. 

Quanto à histopatologia, o presente estudo revelou que, na fase inicial 

da doença, a epiderme apresentava espessamento do estrato córneo (Figura 5B), 

hiperplasia (Figura 5B), acantose, espongiose e presença de flora bacteriana 

mista, composta principalmente por microrganismos espiralados (Figura 5C). 

Provavelmente tais microrganismos eram da família Spirochaetas e invadia as 

camadas córnea e granulosa. Observaram-se sinais de necrose superficial e 

perda considerável da camada córnea, porém, deve-se considerar que, segundo 

SOTT et al. (1996), durante o processamento histológico da pele, há perda de 

aproximadamente metade desta camada. 

A derme evidenciou infiltrado inflamatório predominantemente 

mononuclear (Figura 5D), associado à discreta presença de eosinófilos, com 

exceção de dois animais em que a ocorrência destas células foi moderada. Estes 

achados estão de acordo com os descritos por MORAES (2000) que, ao examinar 

a fase inicial da inflamação do espaço interdigital em fêmeas bovinas girolandas, 

observou a presença de glóbulos de queratina, acantose, espongiose e infiltrado 

inflamatório mononuclear, com tendência a formar granulomas na derme. 

A metade das amostras de pele examinadas no presente estudo 

evidenciou um quadro de paraqueratose, enquanto os outros 50% apresentaram 

hiperqueratose. Por outro lado, a totalidade dos casos revelou acantose. Estes 

achados são diferentes dos observados por ROMANI (2003) em dez biópsias de 

inflamação interdigital de pododermatite na fase inicial, nas quais a paraqueratose 
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foi observada em apenas 30% dos casos, o mesmo ocorrendo com acantose, 

enquanto a hiperqueratose estava presente em somente 20% dos materiais 

examinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seis animais, isto é 60% dos casos examinados foi possível 

observar a presença de espiroquetas que se projetavam perpendicularmente às 

camadas superficiais da epiderme, sugerindo uma invasão celular. As 

características do nosso estudo assemelham-se aos achados de BORGMANN et 

FIGURA 5 – (A) Caracterização macroscópica de bovino portador de 
dermatite digital fase inicial (GII). (B)Fotomicrografia da pele 
do espaço entre os talões de bovino do grupo GII, 
evidenciando o espessamento das camadas da epiderme, 
associada a uma necrose tecidual leve, na camada córnea 
(seta). Mallory, 25X. (C) Presença de bactérias em espiral. 
Warthin-Starry, 40 X. (D) Infiltrado inflamatório mononuclear, 
HE, 12,5X. 
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al. (1996) e CRUZ (2004), em que os autores buscavam descrever a associação 

das espiroquetas a presença da dermatite digital bovina. A presença das 

espiroquetas preferencialmente na camada córnea, sugere a predileção desta 

localidade para multiplicação e crescimento destes microrganismos, conforme 

relataram DÖPFER et al. (1997). As lesões de DDI demonstraram que as 

espiroquetas são os microrganismos mais predominantes e que a presença delas 

pode estar associada principalmente a necrose tecidual, característica também 

relatada por TROTT et al. (2003). 

 

 

5.3.3 Dermatite digital erosiva ou ulcerativa (GIII) 

 

As lesões macroscópicas observadas durante o exame clínico dos 

bovinos do GIII caracterizaram a forma erosiva da DD. Afetavam 

predominantemente a região compreendida entre os talões e mediam entre dois e 

quatro centímetros de diâmetro. Em alguns animais as lesões eram extensas, 

ultrapassando o limite estabelecido pelo protocolo experimental. A pele 

evidenciava intensa hiperemia, considerável necrose e alta sensibilidade (Figura 

6A). Nos casos mais avançados, observou-se que as lesões expandiam em todas 

as direções do talão, na forma de erosões profundas e os animais manifestavam 

claudicação intensa. Segundo informações de nove proprietários e tratadores a 

evolução da doença ocorreu em 90 dias e somente 10% relatou que o processo 

demandava de 30 a 60 dias para evoluir. Nos casos mais avançados da 

enfermidade foram relatadas as dificuldades no tratamento das lesões, bem como 

posteriores recidivas. 

No exame histopatológico pôde-se observar as seguintes alterações da 

epiderme: espessamento da camada córnea, associada a uma paraqueratose e 

necrose multifocal. Havia também hiperplasia, acantose e espongiose focal e 

multifocal predominantemente na camada espinhosa (Figura 6B). Observou-se 

que muitos queratinócitos nesta área estavam aumentados de volume e 

apresentaram núcleos picnóticos. A derme evidenciou infiltrado inflamatório 

variável de discreto a intenso. As células inflamatórias distribuíam-se em torno 

dos vasos eram constituídos predominantemente de polimorfonucleares 
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eosinófilos. Havia também infiltração de mononucleares (Figuras 6D, 6E e 6F). Na 

derme mais profunda observou-se a presença de tecido de granulação (Figura 6C 

e 6D). As alterações na derme dos animais do grupo GIII foram mais acentuadas 

que as alterações observadas no GII. 

As espiroquetas estavam presentes em dois animais portadores de 

dermatite digital erosiva, representando um percentual de 20%. A quantidade de 

microrganismos presentes neste grupo, quando comparados aos animais do GII, 

mostrou-se menor. 

Segundo CARLTON & MAcGAVIN (1998), a espongiose observada é 

resultado de um edema extracelular onde se observa que à medida que ocorre a 

expansão dos espaços intercelulares pelo acúmulo de líquido, a epiderme 

assume uma aparência “esponjosa” e as uniões desmossômicas ficam 

evidenciadas.  
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FIGURA 6 – (A) Caracterização macroscópica de bovino portador de 
dermatite digital erosiva (GIII). (B) Fotomicrografia da pele 
entre os talões de bovino portador de DDE, evidenciando 
intensa espongiose da camada da espinhosa (CE). HE, 40 
X. (C) Extensa neoformação vascular na derme (seta 
preta). HE, 12,5 X. (D) Extensa neoformação vascular na 
derme (seta preta), associada a presença de um infiltrado 
inflamatório (seta branca). HE, 12,5 X. (E,F) Reação 
inflamatória polimorfonuclear perivascular na derme. HE, 
12, 5 X. (F) HE, 40X. 
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5.3.4 Dermatite digital papilomatosa ou proliferativa (GIV) 

 

Neste estudo, as lesões macroscópicas dos animais com dermatite 

digital papilomatosa ou proliferativa eram proeminentes, com superfície irregular e 

inúmeras formações papiliformes esbranquiçadas e cornificadas. As pilas mediam 

em torno de quatro centímetros de comprimento evidenciando áreas de necrose e 

odor fétido (Figura 7A). WEAVER (1988) relatou que o aspecto papilomatoso se 

deve ao surgimento de tecido de granulação sobre as alterações. As lesões foram 

observadas em 90% dos casos na zona de crescimento do casco, sendo que 

apenas um animal apresentou a lesão na região entre os talões. Baseado-se na 

literatura consultada pode-se constatar que a apresentação da dermatite digital 

papilomatosa é influenciada pela localização do processo inicial, ou seja, animais 

que apresentam a lesão na pele entre os talões desenvolverão na maioria das 

vezes a forma erosiva. De acordo com GREENOUGH (1997) esse local, 

provavelmente, pela conformação anatômica, possibilita maior acúmulo de 

sujidades, diminuindo a aeração e, conseqüentemente, favorecendo o 

desenvolvimento dos microrganismos co-participantes na etiopatogenia do 

processo. No entanto se a lesão iniciar na junção no limite do cório coronário dos 

talões na porção palmar ou plantar evoluirá para a forma proliferativa (WEAVER 

et al., 1981).  

Segundo o relato de 100% dos proprietários, a doença foi observada 

com mais de 90 dias. As principais alterações apontadas por eles foram 

primeiramente claudicação, diminuição da produtividade e posterior ausência de 

claudicação com surgimento de uma lesão proeminente. Este resultado mostrou-

se bastante desfavorável, visto que não permite uma intervenção precoce da 

doença, comprometendo desta forma o desempenho produtivo do animal por um 

longo período. 

O aspecto histopatológico das lesões de dermatite digital papilomatosa 

foi observado alterações acentuadas, quando comparadas aos grupos GII e GIII, 

evidenciando destruição da camada córnea e um comprometimento das outras 

camadas da epiderme. A necrose da camada córnea foi observada em 100% dos 

animais, com distribuição multifocal em 60%, focal 30% e 10% a alteração estava 

distribuída difusamente na epiderme superficial. 
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Neste grupo as espiroquetas e outros tipos bacterianos não tipificados, 

como cocos, cocobacilo e bastonetes, foram observados em todos os animais 

portadores de DDP, estando localizados principalmente na camada córnea. 

Apenas em dois animais, o grau de destruição tecidual da camada córnea e 

granulosa era tão intensa que, as bactérias em espiral foram encontradas 

invadindo a camada espinhosa, a mesma característica foi observado por LEIST 

& RUDOLPH (1998). Segundo SHIBAHARA et al. 2002, as espiroquetas residem 

entre ou dentro dos queratinócitos de células necróticas queratinizadas, esta 

informação confirma a predominância de espiroquetas na camada córnea. Os 

mesmos autores sugerem que a rota principal para transmissão das espiroquetas 

para o restante do rebanho está nas fezes, sendo as espiroquetas causadoras da 

diarréia em bovino são as mesmas causadoras de DD. NICOLETTI (2004) sugeriu 

que a DDP ocorre porque os animais infectados eliminam no foco da lesão, 

bactérias que sobrevivem na umidade (água, urina, fezes ou barro) e entram em 

contato com os cascos de outros animais. 

Para BLOWEY et al., (1994) as espiroquetas encontradas em lesões 

de DD, principalmente DDP variam em comprimento, largura e quanto ao número 

de filamentos axiais (Figura 7B). Os filamentos mais longos e os organismos em 

espirais, vistos em lesões iniciais são possivelmente os organismos que invadiram 

primeiro, enquanto os organismos mais curtos, mais grossos e bastante curvados, 

aparecem em lesões mais avançadas. A presença de numerosas espiroquetas no 

presente estudo foi considerada como uma característica marcante desta fase 

evolutiva, como também sugerida por BLOWEY et al. (1994), BORGMANN et al. 

(1996), DÖPFER et al. (1997) e LAVEN et al. (2005). 

Uma característica histológica das lesões dos bovinos deste grupo foi o 

acentuado espessamento das camadas da epiderme (hiperplasia), especialmente 

da camada espinhosa (acantose). A espongiose multifocal moderada, 

caracterizada pela presença de espaços intercelulares com alongamento das 

pontes intercelulares, a degeneração hidrópica, a hiperqueratose paraqueratótica 

e a presença de moderada hemorragia na derme foram alterações também 

observadas. De acordo com CARTON & MAcGAVIN (1998), a degeneração 

balonosa é resultado de uma tumefação celular e, posterior ruptura das células, 

havendo formação de microvesículas. 
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Houve um predomínio do infiltrado inflamatório eosinofílico, distribuído 

difusamente na derme, representando 80% dos casos. Em 20% das amostras 

observou-se infiltrado misto, ou seja, composto tanto por células mononucleares 

como polimorfonucleares. Destes, 75% estavam distribuídos de forma intensa e 

difusa na derme e 25% se apresentaram moderadamente distribuídas 

principalmente na região perivascular. Neste estudo não foi observada a presença 

de infiltrado inflamatório na epiderme, contrariando os resultados de ZEMLJIC 

(2000) que encontrou infiltrado inflamatório, composto por eosinófilos e 

neutrófilos, nesta camada.  

Em nenhum dos animais examinados foi diagnosticado a presença de 

um agente viral, principalmente nas lesões de dermatite digital papilomatosa, 

devido à semelhança macroscópicas com outras lesões causadas pela família 

Papovaviridae, como por exemplo, o vírus do gênero Papollomavírus, que é o 

agente causador da papilomatose cutânea bovina. No entanto as alterações 

histológicas dos animais deste estudo mostraram-se semelhantes às alterações 

da papilomatose bovina. Nesta doença o vírus ao se estabelecer na epiderme, 

causa acantose e hiperqueratose, de modo que os cortes histológicos mostram 

não só hiperplasia das células da camada espinhosa como aumento da eleidina, 

ceratoialina e ceratina, apresentando um aspecto tumoral irregular, similar à 

A B 

FIGURA 7 – (A) Caracterização macroscópica de bovino portador de dermatite 
digital papilomatosa ou proliferativa (GIV), lesão localizada na zona 
de crescimento do casco e espaço interdigital. (B) Fotomicrografia 
de numerosas espiroquetas (setas) invadindo a camada superficial 
da epiderme de bovino portador de dermatite digital papilomatosa. 
Warthin-Starry, 40 X 
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couve-flor, o que é também característico nas lesões de dermatite digital 

(CORRÊA & CORRÊA, 1992). Outras alterações histológicas observadas neste 

grupo foram à presença de granulações basofílicas intracitoplasmática e 

intranuclear e, vacuolização citoplasmática, estas alterações foram também 

observadas por SANTIN (2001), no estudo da papilomatose bovina, e segundo 

este autor esta característica é produto do efeito citopático do vírus.  

GUIMARÃES (1999), sugeriu que o vírus da diarréia viral bovina (BVD) 

possa estar relacionado a etiopatogenia da pododermatite bovina, uma vez que o 

número de animais soropositivos para o vírus foi maior nos animais portadores de 

pododermatite inicial, do que nos animais clinicamente saudáveis. Segundo 

BERGSTEN (1997), a laminite clínica foi observada em novilhas 

experimentalmente infectadas com o vírus da BVD, sugerindo que este vírus 

possa ser o provável fator etiológico da laminite. Porém, para considerarmos esta 

hipótese, os animais portadores de lesões características de DD deveriam passar 

por uma triagem sorológica para detectar as infecções que cursam com 

sintomatologia clínica inaparente ou os animais deveriam apresentar um quadro 

clínico anterior de depressão, anorexia, erosões e ulcerações orais, diarréia, 

síndrome hemorrágica ou diarréia crônica, o que não foi observado. No caso da 

laminite, sabe-se que o maior problema está relacionado, principalmente ao 

manejo alimentar, sendo que a principal característica da enfermidade é a 

hemorragia na sola e na linha branca. Pode-se considerar que a laminite seja a 

causa do amolecimento do casco, que irá predispor o bovino a uma série de 

lesões, dentre elas a DD. A doença leva a uma destruição das bactérias gram-

negativas, resultando na produção de endotoxinas e histamina, que romperão a 

musculatura lisa impedindo a entrada de sangue nos cascos. O resultado é o 

extravasamento de sangue dos vasos sanguíneos que irrigam o casco, que por 

sua vez irá amolecer (GREENOUGH, 1997).   

Analisando-se a presença de espiroquetas nos três grupos de lesões, 

pode-se sugerir que estes microrganismos possuem um papel ativo na 

etiopatogenia da dermatite digital bovina, no entanto eles foram encontrados 

colonizando principalmente a superfície da camada da epiderme, logo estas 

bactérias não podem ser consideradas agentes primários da enfermidade (LAVEN 

et al. 2005). 
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5.4 Caracterização do infiltrado inflamatório eosinofílico 

 

Na análise do infiltrado inflamatório eosinofílico das diferentes lesões 

digitais dos bovinos dos grupos GII, GIII e GIV, constataram-se que a presença 

deste tipo celular se restringiu a derme, principalmente na derme papilar, 

apresentando distribuição difusa em 40% dos casos, focal em 36,67% e multifocal 

em 23,33%. Quanto a intensidade (Quadro 5), pôde-se observar que a medida em 

que as lesões foram evoluindo, houve um aumento no número de eosinófilos 

teciduais. Na fase inicial da doença a distribuição foi discreta, enquanto que na 

fase mais crônica os eosinófilos estavam presentes de forma intensa e difusa 

(Figura 8). Nos locais onde havia espiroquetas e focos de necrose as quantidades 

de eosinófilos degranulados eram maiores.  

As colorações de HE e LUNA permitiram uma boa identificação dos 

eosinófilos. No entanto não foi possível a quantificação de basófilos presentes nas 

amostras, porém sabe-se que existe uma interação direta destes tipos celulares 

com os eosinófilos. Ou seja, de acordo com a literatura, o processo de liberação 

da histamina é denominado de degranulação do basófilo e na presença de 

estímulos antigênicos ou de complexos antígenos-anticorpos ocorre a 

degranulação que é um processo relacionado com a imunoglobulina E, portanto 

os eosinófilos são atraídos aos locais onde há a liberação de histamina 

(NASCIMENTO, 2006).  

Neste estudo houve uma diferença significativa (p<0,05) com relação a 

intensidade da eosinofilia tecidual. A intensidade da eosinofilia observada no GIV 

(DDP) quanto comparadas ao GII (DDI) mostrou-se significativa, assim como a 

intensidade do GIII (DDE) em relação à dermatite digital inicial (GII) (Tabela 1). 

Segundo CROSARA et al (2004), a eosinofilia tecidual pode ser explicada pelo 

aumento da migração de eosinófilos para o local do processo inflamatório ou pelo 

aumento da sobrevida destes eosinófilos no tecido, conseqüente ao retardo no 

processo de apoptose, fato este que pode explicar o grande acúmulo na fase 

mais crônica da DD. 

SANTIN (2001) atribuiu a presença de grande quantidade de 

eosinófilos na derme de bovinos portadores de papilomatose cutânea, a constante 

ectoparasitose a qual os animais estavam expostos. No entanto neste estudo não 
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poderia atribuir a responsabilidade exclusivamente a uma reação de 

hipersensibilidade, uma vez mesmo os animais não parasitados também 

apresentaram intenso infiltrado inflamatório eosinofílico. 

 

 

QUADRO 5 – Escore do infiltrado inflamatório eosinofílico, dos dez bovinos 
pertencentes aos grupos GII, GIII e GIV, considerando as 
diferentes formas de apresentação clínica da DD 

 

GRUPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

GII + + + ++ ++ + + + + + 

GIII + ++ +++ + +++ +++ +++ ++ ++ +++ 

GIV +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ + 

 Escore: + (discreto = 1); ++ (moderado = 2); +++ (intenso = 3) 

 

 

Tabela 1 – Teste de DUNN’S para comparação entre os grupos (P< 0,01) 

Comparação entre os grupos Diferenças entre as médias Diferenças estatísticas 

GIV X GII 3,442 SIM 

GIV X GIII 0,940 NÃO 

GIII X GII 2,502 SIM 

 GII – DDI; GIII – DDE; e GIV – DDP 
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FIGURA 8 – Fotomicrografia dos escores utilizados para caracterizar as 
diferentes intensidades do infiltrado inflamatório eosinofílico. 
Observar em (A) GI e GII - eosinofilia ausente/discreta, em (B) 
GIII - eosinofilia moderada e em (C) GIV - eosinofilia intensa. HE, 
25X  
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5.5 Aspectos histométricos 

 

A morfometria teve grande aplicação neste estudo e devido ao seu 

caráter de precisão, permitindo quantificar as alterações referentes à espessura 

das camadas da epiderme, caracterizando o comportamento proliferativo das 

células epiteliais e a resposta desta camada frente a uma agressão.  

Na literatura consultada não foram encontrados trabalhos relacionados 

à utilização da morfometria neste tipo de material. CONCEIÇÃO (2003), utilizou o 

Software Axio Vision versão 3.0, para realizar a morfometria da pele de cães do 

nascimento aos 70 dias de idade, clinicamente saudáveis e MENDONÇA et al. 

(2003) realizaram um estudo da morfologia dos dígitos de bovinos das raças Gir e 

Holandesa, evidenciando por meio da morfometria diferenças estruturais dos 

constituintes do estojo córneo, mas não da pele digital bovina.  

A hiperplasia da epiderme, caracterizada pelo aumento significativo da 

espessura das camadas da granulosa, espinhosa e basal, associada ao aumento 

do número de queratinócitos foi observada em todas as amostras dos grupos GII, 

GIII e GIV. Houve diferença significativa (p<0,001) da espessura da epiderme que 

aumenta com o avanço da enfermidade. Os valores dos grupos GII, GIII e GIV 

foram significativamente maiores que GI. Também foi observado diferenças 

significantes entre os grupos GII (fase inicial) e GIV (fase proliferativa). Esses 

resultados podem ser visualizados nas figuras 9 e Tabela 2.  

Segundo CARLTON & MAcGAVIN (1998) na epiderme normal, deve 

haver um equilíbrio entre a proliferação de células basais e a perda de células 

diferenciadas a partir da superfície tegumentar, dessa maneira à espessura da 

epiderme apresenta-se constante, o que não foi observado nas amostras 

avaliadas neste estudo. De acordo os mesmos autores a hiperplasia é uma 

resposta comum a uma variedade de estímulos crônicos. Isto pode ser explicado 

pela constante exposição dos animais ao ambiente agressivo, ou seja, as más 

condições de higiene, bem como pisos escorregadios e conformação deficiente 

dos animais devido à falta de casqueamento preventivo. BLOWEY et al. (1994) 

observaram que a pele da região plantar entre o bulbo dos talões de um animal 

saudável, apresenta um epitélio composto por 50 a 70 células, visto que, em 

amostras de DDI o aumento da espessura do epitélio revelou uma camada com 
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mais de 100 células/mm, comprovando os resultados encontrados. Os mesmos 

autores sugerem que as perdas das camadas superficiais de queratina estimulam 

a proliferação da epiderme e a posterior hiperplasia.  

 

Tabela 2 – Média em centímetros (cm) e em micras (µm), desvio padrão, teste F e 

valores de p da espessura da camada da epiderme, dos bovinos que 

constituíram os grupos GI, GII, GIII e GIV 

 

Estatística 
Espessura da epiderme 

GI GII GIII GIV 

Média (cm) 0,022a 0,2321b 0,264bc 0,343c 

Desvio padrão 0,006 0,084 0,073 0,110 

Média (µm) 219 2320 2643 3432 

Teste F 23,97 

P < 0,001 

*a,b e c – letras minúsculas iguais na mesma linha indicam médias equivalentes 

 

219µm

2320µm

2643µm

3432µm

GI GII GIII GIV

 

 

 

 

 

FIGURA 9 – Médias da espessura da camada da epiderme, dos bovinos 
pertencentes aos grupos GI, GII, GIII e GIV.  p < 0,05 
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No grupo GII foi observado hiperplasia do tipo regular, sendo 

caracterizada por apresentar papilas dermoepidérmicas alongadas regularmente, 

com preservação da configuração da rede papilar (Figura 10B). A hiperplasia no 

grupo GIV foi a do tipo papilar, caracterizada por apresentar projeções sobre a 

superfície da pele, e o crescimento desta camada ocorreu de forma bastante 

irregular (Figura 10D). De acordo com CARLTON & McGAVIN (1998), este tipo de 

hiperplasia é uma alteração típica em alguns papilomas e calosidade.  

 

 

 

 

 

 

A 

D 

B 

C 

FIGURA 10 – Fotomicrografia da pele de bovino nas diferentes fases da 
dermatite digita, caracterizando a hiperplasia da epiderme. (A) 
Ausência de hiperplasia, no grupo controle, HE, 20X. (B) Bovino 
portador de DD fase inicial, HE, 20X. (C) DD fase erosiva, HE, 
8X. (D) DD papilomatosa, Tricrômio de Mallory, 8X 
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6 CONCLUSÃO 

 

As análises das lesões características de dermatite digital nas suas 

diversas fases permitiram as seguintes conclusões: 

1. As principais alterações histológicas da DD inicial foram: o 

espessamento da camada córnea, hiperplasia, acantose, espongiose, 

paraqueratose, hiperquetose e na derme predomínio de infiltrado 

inflamatório mononuclear. 

2. Na DD erosiva, além das alterações descritas na fase inicial, somaram-

se o aumento no tamanho dos queratinócitos, a presença de núcleos 

picnóticos, o infiltrado infamatório mono e polimorfonuclear de igual 

intensidade e a presença de tecido de granulação. 

3. As alterações da DD papilomatosa revelaram-se mais acentuadas, 

quando comparadas as formas anteriormente descritas, sendo a 

necrose, a presença de espiroquetas e o infiltrado inflamatório 

eosinofílico as principais características desta fase. 

4. O infiltrado inflamatório eosinofílico, restringiu-se a derme de forma 

discreta na fase inicial e intensa na forma papilomatosa, demonstrando 

que a intensidade tende a aumentar com a evolução da enfermidade. 

5. Espiroquetas foram encontradas em maior concentração nas camadas 

superficiais da epiderme, principalmente na fase inicial e papilomatosa, 

sugerindo que estas bactérias possam ter papel ativo na etiopatogenia 

da DD, embora não havendo elementos para considerá-las agentes 

primários . 

6. Por meio da histomorfometria pode-se estabelecer medidas confiáveis 

da hiperplasia da camada da epiderme, caracterizando a evolução 

desta nas diversas fases da dermatite digital bovina.  
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ANEXO 1: Questionário utilizado na caracterização das propriedades leiteiras ou 

propriedades de criação mista em que a Dermatite Digital Bovina 

estava presente. Ficha para exame clínico da extremidade distal dos 

membros torácicos e pélvicos dos bovinos. 

Universidade Federal de Goiás 
Escola de Veterinária 

Departamento de Medicina Veterinária 
 

“ESTUDO ANATOMOPATOLÓGICO DE LESÕES DE DERMATITE DIGITAL 
EM BOVINOS” 

 
Data: ______/_________________/_________ 

DADOS GERAIS 

Nome do proprietário: 

Propriedade: 

Município: 

Endereço/telefone: 

CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 

 
TOTAL DE ANIMAIS: 

 
MACHOS: 

 
FÊMEAS: 

 
 

FAIXA ETÁRIA 

00-12 meses   

13-24 meses   

25-36 meses   

37-48 meses   

Mais de 49 meses   

TIPO DE EXPLORAÇÃO:     (     ) LEITE                (     ) CARNE          (     ) MISTO 

PISO DOS CURRAIS:           (     ) REGULAR                                       (     ) IRREGULAR 

CONDIÇÕES DE HIGIENE:  (     ) ADEQUADAS                                  (     ) INADEQUADAS 

UTILIZAÇÃO DE PEDILÚVIO:  (     ) SIM                                      (     ) NÃO 

 REALIZADO O CAQUEAMENTO DOS ANIMAIS: 
                                           (     ) SIM                                                               (     ) NÃO 
                                           (     ) TÉCNICO                                                     (     ) PRÁTICO 

OBSERVAÇÃO DO CURSO DA DOENÇA (EM DIAS): 
(     ) até 30                    (     ) 30 – 60               (     ) 60-90                         (     ) mais de 90  

O QUE LEVOU O PROPRIETÁRIO A SUSPEITAR DA DOENÇA: 
 (     ) Manqueira                                        (     ) O fato do animal lamber os dígitos         
 (     ) Vermelhidão local                            (     ) Edema no espaço digital               
Presença de ectoparasitos (      )SIM        (     ) NÃO 
Outros:_____________________________________________________________________ 
 

COMO A DOENÇA COMEÇOU? (CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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EXAME CLÍNICO DA EXTREMIDADE DISTAL DOS MEMBROS TORÁCICOS E 
PÉLVICOS DOS BOVINOS. 

 
NOME OU NÚMERO DO ANIMAL: ____________________________________ 
 
 
DERMATITE DIGITAL (FASE): ________________________________________ 
 

 
CATEGORIA ANIMAL 

 
(     ) MACHO        (     ) FÊMEA 
 

 
 
 
 

MEMBRO: 
 

    TORÁCICO                             DIREITO                                     ESQUERDO 
 

   PÉLVICO                                DIREITO                                     ESQUERDO 
 

 
OBSERVAÇÕES (Caracterização macroscópica da lesão) 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 00 – 12 meses 

 13 – 24 meses 

 25 – 36 meses 

 37 – 48 meses 

 mais de 49 meses 

 00 – 12 meses 

 13 – 24 meses 

 25 – 36 meses 

 37 – 48 meses 

 mais de 49 meses 

 parida 

 não parida 
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ANEXO 2: Ficha de registro de alterações histopatológicas, utilizada para a 

caracterização dos animais pertencentes aos grupos GI, GII, GIII e 

GIV 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Valores em micra (µm), da espessura da epiderme dos bovinos do 

grupo controle (GIV).  

CONTROLE Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 Média 

1 200 200 200 100 100 160 

2 200 200 200 200 300 220 

3 400 400 400 200 400 360 

4 250 200 100 100 100 150 

5 300 200 200 200 200 220 

6 200 200 200 200 200 200 

7 200 400 200 200 200 240 

8 200 200 200 200 200 200 

      218,75 

 

 

Tabela 3 – Valores em micra (µm), da espessura da epiderme dos bovinos 

portadores de dermatite digital na fase inicial (GI).  

GI Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 Média 

1 1800 2100 2200 2100 2500 2140 

2 3200 3000 3400 3400 2900 3180 

3 900 1000 800 800 1000 900 

4 2700 2100 2400 2000 1700 2180 

5 3300 3000 2600 1500 2500 2580 

6 1700 1800 1700 1900 2000 18200 

7 3100 3400 4100 800 3900 3660 

8 1600 2000 2000 2300 2600 2100 

      2320 

 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE ALTERAÇÕES HISTOPATOLÓGICAS 

NOME OU NUMERO DO ANIMAL _______________________________________ 

DERMATITE DIGITAL - FASE __________________________________________ 

 
Epiderme 

ALTERAÇÕES 

HISTOPATOLÓGICAS 
SIM NÃO 

 
Espiroquetas 

Camada basal 
(     ) 

Camada espinhosa 
(    ) 

Camada granulosa 
(    ) 

 

Discreto 
(    ) 

Moderado 
(    ) 

Intenso 
(    ) 

Discreto 
(    ) 

Moderado 
(    ) 

Intenso 
(    ) 

Discreto 
(    ) 

Moderado 
(    ) 

Intenso 
(    ) 

 

 
Outras bactérias 

Camada basal 
(     ) 

Camada espinhosa 
(    ) 

Camada granulosa 
(    ) 

 

Discreto 
(    ) 

Moderado 
(    ) 

Intenso 
(    ) 

Discreto 
(    ) 

Moderado 
(    ) 

Intenso 
(    ) 

Discreto 
(    ) 

Moderado 
(    ) 

Intenso 
(    ) 

 

 
Espongiose 

Camada basal 
(     ) 

Camada espinhosa 
(    ) 

Camada granulosa 
(    ) 

 

Discreto 
(    ) 

Moderado 
(    ) 

Intenso 
(    ) 

Discreto 
(    ) 

Moderado 
(    ) 

Intenso 
(    ) 

Discreto 
(    ) 

Moderado 
(    ) 

Intenso 
(    ) 

 

 
Hiperqueratose 

 

 
Paraqueratótica 

(      ) 

 
Ortoqueratótica 

(    ) 

 

Hiperplasia 
(     ) 

Acantose 
(    ) 

 

 
Infiltrado 

Inflamatório 

Camada basal 
(     ) 

Camada espinhosa 
(    ) 

Camada granulosa 
(    ) 

 

Discreto 
(    ) 

Moderado 
(    ) 

Intenso 
(    ) 

Discreto 
(    ) 

Moderado 
(    ) 

Intenso 
(    ) 

Discreto 
(    ) 

Moderado 
(    ) 

Intenso 
(    ) 

 

Derme 

 Distribuição  

 
Infiltrado 

inflamatório 
polimorfonuclear 

Neutrófilo Focal 
(   ) 

Multifocal 
(   ) 

Difuso 
(   ) 

Discreto 
(   ) 

Moderado 
(   ) 

Intenso 
(   ) 

 

Eosinófilo Focal 
(   ) 

Multifocal 
(   ) 

Difuso 
(   ) 

Discreto 
(   ) 

Moderado 
(   ) 

Intenso 
(   ) 

 

 
Infiltrado inflamatório mononuclear 

Focal 
(    ) 

Multifocal 
(   ) 

Difuso 
(    ) 

Discreto 
(     ) 

Moderado 
(    ) 

Intenso 
(    ) 

 

 
Espiroquetas 

Focal 
(    ) 

Multifocal 
(   ) 

Difuso 
(    ) 

Discreto 
(     ) 

Moderado 
(    ) 

Intenso 
(    ) 

 

 
Outras bactérias 

Focal 
(    ) 

Multifocal 
(   ) 

Difuso 
(    ) 

Discreto 
(     ) 

Moderado 
(    ) 

Intenso 
(    ) 

 

 
Proliferação de tecido conjuntivo 

Discreto 
(     ) 

Moderado 
(    ) 

Intenso 
(    ) 

 

 
Vasculite 

Discreto 
(     ) 

Moderado 
(    ) 

Intenso 
(    ) 

 

 
Hemorragia 

Discreto 
(     ) 

Moderado 
(    ) 

Intenso 
(    ) 

 

 
Edema de papila 

Discreto 
(     ) 

Moderado 
(    ) 

Intenso 
(    ) 

 

 
Dilatação de linfático 

Discreto 
(     ) 

Moderado 
(    ) 

Intenso 
(    ) 
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ANEXO 3: Tabelas com os valores das cinco medidas (µm), da espessura da 

epiderme dos bovinos pertencentes aos grupos GI, GII, GIII e GIV.  

 

Tabela 3 – Valores em micra (µm), da espessura da epiderme dos bovinos do 

grupo controle (GI)  

CONTROLE Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 Média 

1 200 200 200 100 100 160 

2 200 200 200 200 300 220 

3 400 400 400 200 400 360 

4 250 200 100 100 100 150 

5 300 200 200 200 200 220 

6 200 200 200 200 200 200 

7 200 400 200 200 200 240 

8 200 200 200 200 200 200 

      218,75 

 

Tabela 4 – Valores em micra (µm), da espessura da epiderme dos bovinos 

portadores de dermatite digital na fase inicial (GII)  

GII Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 Média 

1 1800 2100 2200 2100 2500 2140 

2 3200 3000 3400 3400 2900 3180 

3 900 1000 800 800 1000 900 

4 2700 2100 2400 2000 1700 2180 

5 3300 3000 2600 1500 2500 2580 

6 1700 1800 1700 1900 2000 18200 

7 3100 3400 4100 800 3900 3660 

8 1600 2000 2000 2300 2600 2100 

      2320 

 

Tabela 5 – Valores em micra (µm), da espessura da epiderme dos animais 

portadores de dermatite digital erosiva (GIII)  

GIII Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 Média 

1 1800 1700 1700 1600 1600 1680 

2 3700 2900 3000 2800 2800 3040 

3 1800 1900 2400 1800 2600 2100 

4 3700 3400 3900 3100 3000 3420 

5 4000 2300 2100 2200 2300 2580 

6 2100 1900 2200 2000 2200 2080 

7 3800 3900 3900 3300 3100 3600 

      2642,857 
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Tabela 6 – Valores em micra (µm), da espessura da epiderme dos bovinos 

portadores de dermatite digital papilomatosa (GIV) 

GIV Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 Média 

1 4000 3600 4600 4300 4100 4120 

2 2500 3700 2900 3500 3100 3140 

3 4000 4300 4700 4400 3900 4260 

4 1500 1600 1500 1400 1500 1500 

5 3200 4100 4500 3000 3800 3720 

6 2000 2200 2800 3100 3000 2620 

7 4200 4500 5300 - - 4666,667 

      3432,381 

 

 

ANEXO 4: Avaliação estatística  

 

Tabela 7 – Valores numéricos (em centímetros) obtidos da espessura das 

camadas da epiderme de animais pertencentes aos grupos GI, GII, 

GIII e GIV, após análise estatística utilizando ANOVA 

Fonte de variação GL SQ QM F P 

Amostras 3 0,453 0,151 23,968 <0,001 

Resíduo 26 0,164 0,00630   

Total 29 0,617    

 

 

Tabela 8 – Teste de Tukey para comparação entre os grupos (P< 0,01) 

Comparação entre os grupos Diferenças entre as médias Diferenças estatísticas 

GIV X GI 0,332 SIM 

GIV X GII 0,122 SIM 

GIV X GIII 0,0897 NÃO 

GIII X GI 0,243 SIM 

GIII X GII 0,0323 NÃO 

GII X GI 0,210 SIM 

 GI - Controle; GII – DDI; GIII – DDE; e GIV – DDP 

 

 


