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RESUMO 

 

O objetivo da presente tese foi avaliar aspectos cienciométricos e fatores de risco das doenças 

podais em bovinos, com ênfase na dermatite digital (DD). Para avaliar quantitativamente as 

publicações científicas acerca das doenças podais bovinas na base de dados SCOPUS, foi 

utilizada a combinação das palavras-chave “hoof disease AND bovine OR cattle OR cow”. 642 

publicações foram analisadas, a partir das quais, nós concluímos que em pouco mais de meio 

século de pesquisas sobre doenças podais bovinas, a dermatite digital bovina é a doença mais 

estudada. Agrupando-se desordens relacionadas, as laminitis-related são mais estudadas que as 

doenças infecciosas desde a década de 1980, a partir de quando as doenças podais em bovinos 

passaram a ser mais estudadas individualmente em detrimento aos estudos que objetivavam 

estuda-las como uma problemática única. Este foi o primeiro estudo que avaliou 

quantitativamente as publicações científicas acerca das doenças podais bovinas. Para avaliar a 

evolução epidemiológica da DD e de outras doenças podais agrupadas em uma propriedade no 

Brasil Central,  dados de prevalências foram coletados, assim como dados de composição, 

histórico e manejo do rebanho. A comparação das prevalências acumuladas no rebanho entre 

os anos de 2011 e 2016 revelaram que a DD, assim como as doenças nutricionais e metabólicas 

agrupadas, foram mais prevalentes no período de menor precipitação pluviométrica no Brasil 

Central. Para avaliar a associação entre fenótipos estabelecidos segundo a presença ou ausência 

de DD e o perfil haplotípico da região promotora do gene IL8 de bovinos da raça Holandesa e 

mestiços Jersey X Holandesa,  seis polimorfismos localizados na região promotora do gene IL8 

foram genotipados por Kompetitive Allele Specific PCR genotyping system (KASPTM). Cerca 

de 10% da variabilidade da DD dicotomizada em presente e ausente foi explicada pelo efeito 

do rebanho. O rebanho da raça Holandesa apresentou um incremento de cerca de 3,5 vezes no 

risco relativo inicial estimado em 1,57. A ocorrência de DD nos membros pélvicos foi maior 

que nos membros torácicos, e as proporções não variaram estatisticamente entre os rebanhos. 

A proporção de animais com nenhum membro afetado foi estatisticamente maior para o rebanho 

Jersey X Holandesa. Quatro haplótipos foram evidenciados: IL8-h1, IL8-h2, IL8-h3 e IL8-h4, 

sendo os dois primeiros com ocorrência no rebanho da raça Holandesa e os quatro ocorrendo 

no rebanho mestiço. A DD é mais frequente no rebanho da raça Holandesa estudado e o 

haplótipo IL8-h1 está relacionado com uma maior susceptibilidade à DD nesse rebanho. 

 

Palavras-chave: Casco, Cienciometria, Claudicação, CXCL8, Doenças Podais.   
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis was to evaluate the scientometric aspects and risk factors of foot 

diseases in cattle, with emphasis on digital dermatitis (DD). In order to perform a quantitative 

evaluation of the scientific publications on bovine foot diseases in the SCOPUS database, a 

combination of the keywords "hoof disease AND bovine OR cattle OR cow" was used. A total 

of 642 publications were analyzed, from which we conclude that in just over half a century of 

research on bovine foot diseases, bovine digital dermatitis is the most studied disease. Grouping 

related disorders, laminitis-related are more studied than infectious diseases since the 1980s, 

when the foot diseases in cattle became more studied individually, rather than as a single 

problem. This was the first study that evaluated quantitatively the scientific publications on 

bovine foot diseases. To follow the epidemiologic evolution of DD and other podal diseases 

grouped in a dairy farm in Central Brazil, we collected the prevalence data of DD and other 

podal diseases, as well as the composition, history, and management of the herd. The 

comparison of the accumulated frequencies for prevalence of the diseases in the herd between 

2011 and 2016 revealed DD, as well as the grouped nutritional and metabolic podal diseases, 

has the highest prevalence in the period of lower annual precipitation in Central Brazil. To 

evaluate the association between established phenotypes according to the presence or absence 

of DD, and the haplotype profile of the IL-8 gene promoter region of Holstein and Jersey X 

Holstein crossbred, six polymorphisms located in the promoter region of the IL-8 gene were 

genotyped by the Kompetitive Allele Specific PCR genotyping system (KASPTM). About 10% 

of the variability of DD dichotomized in present and absent was explained by the effect of the 

herd. The Holstein herd showed an increase of about 3.5 times in the initial relative risk 

estimated at 1.57. The occurrence of DD in the pelvic limbs was greater than in the thoracic 

limbs, and the proportions did not vary statistically among the herds. The proportion of animals 

with no affected limbs was statistically higher for the Jersey X Holstein herd. Four haplotypes 

were identified: IL8-h1, IL8-h2, IL8-h3 and IL8-h4, the first two occurring in the Holstein herd 

and all occurring in the cross herd. It was concluded that DD is more frequent in the Holstein 

herd and that the haplotype IL8-h1 is related to a greater susceptibility to DD in this herd. 

 

Keywords: CXCL8, Claw diseases, Lameness, Hoof, Scientometric. 

  



 
 

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As enfermidades digitais em bovinos, além de provocarem dor e claudicação 

interferindo no bem-estar dos animais, apresentam grande variação clínica e resultam em 

inúmeros prejuízos aos criatórios. Esses prejuízos são atribuídos principalmente ao descarte 

prematuro, diminuição da produção de leite, diminuição da ingestão de alimentos, perda em 

peso, redução da fertilidade do rebanho e aos altos custos dos tratamentos. Portanto, o conjunto 

de doenças podais constitui-se como um dos principais entraves econômicos e produtivos à 

bovinocultura mundial. Uma fêmea bovina portadora de doença nas úngulas pode apresentar 

perda que varia entre 5% e 20% da produção de leite por lactação e de até 25% no peso, além 

de ocorrer diminuição no desempenho reprodutivo 1-4. Embora as doenças podais apresentem 

maior ocorrência em sistemas de criação de bovinos de produção leiteira, não se pode ignorar 

a presença dessas enfermidades em bovinos de corte, principalmente, em regime de 

confinamento5, 6. 

Os primeiros trabalhos científicos sobre doenças podais bovinas foram publicados 

nas primeiras décadas do século XX, especialmente na língua alemã, como por exemplo Hirs 

(1904)7, Gröndahl (1911)7, Pohly (1918)7 e Rusterholz (1920)7. Em buscas pelo assunto em 

bases de dados científicas na internet, os documentos mais antigos datam do início da década 

de 19608-10. Com mais de meio século de pesquisas acessíveis sobre o tema e milhares de 

documentos científicos publicados, avanços importantes foram alcançados no processo de 

elucidação da clínica, etiopatogenia, epidemiologia e fatores de risco associados às doenças 

podais em bovinos. Contudo, aspectos quantitativos da ciência e da produção científica acerca 

dessas doenças nunca foram avaliados. 

O estudo cienciométrico compreende a avaliação quantitativa das atividades 

científicas e tecnológicas mediante análise de publicações11. Métodos e ferramentas 

cientométricas podem ser usados para estudar comunidades científicas e avaliar suas tendências 

de pesquisa. Isso significa que esse tipo de análise pode ajudar os pesquisadores de determinada 

área a construírem consenso e tomarem decisões em um amplo conjunto de situações12, como 

por exemplo elaborar futuros projetos de pesquisa na área.  

Apesar da lacuna cienciométrica existente sobre doenças podais bovinas, muitos 

estudos foram publicados sobre o assunto. As pesquisas epidemiológicas realizadas em diversos 

estados do Brasil13-15 e no mundo16, 17 descreveram que essas doenças apresentam altas 
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prevalências nos rebanhos. Destaque especial tem sido dado a dermatite digital (DD), sendo 

esta uma das doenças podais dos bovinos de maior importância epidemiológica, sanitária e 

zootécnica 16, 18.  

A prevalência da DD, assim como das diversas doenças podais que afetam os 

bovinos, pode variar de acordo com fatores nutricionais, genéticos e de manejo19. Por ser a DD 

uma doença infecto-inflamatória de etiopatogenia complexa e multifatorial, é importante 

realizar estudos epidemiológicos que mostrem como a doença se comporta em rebanhos 

específicos em todo o mundo. Diversos estudos descreveram a prevalência e alguns fatores de 

risco em diferentes países e regiões do Brasil13-17, 19, 20. No entanto, esses estudos não 

descreveram a epidemiologia da DD ao longo dos anos na mesma propriedade. Essa falta de 

pesquisa dificulta a compreensão do comportamento epidemiológico da doença ao longo do 

tempo. 

A etiopatogenia da DD em bovinos tem sido pesquisada desde a década de 70, 

quando a doença foi descoberta21. Desde então, foram descritos diversos agentes infecciosos 

isolados em lesões características da doença22, 23, aspectos anatomopatológicos foram 

elucidados21 e fatores de manejo tais como alimentação24, alojamento16 e casqueamento25 têm 

sido associados ao surgimento e desenvolvimento da DD. Sabe-se também que existe efeito 

significativo da imunossupressão associada a fatores fisiológicos estressantes sobre a gravidade 

da DD, como por exemplo o parto 26. 

Contudo, apesar de anos de estudos utilizando diferentes metodologias, a patogenia 

da dermatite digital continua não esclarecida em sua totalidade4, 27. Assim, tem sido necessário 

revisitar as áreas básicas do conhecimento biológico para se compreender os verdadeiros 

mecanismos subjacentes ao desenvolvimento dessa enfermidade, dentre os quais estão os 

mecanismos relacionados às respostas individuais. Bovinocultores e médicos veterinários 

sugerem uma variação considerável na forma como um indivíduo é afetado dentro do rebanho. 

Alguns bovinos são recorrente e severamente afetados, enquanto outros são aparentemente não 

comprometidos. Isso gera a hipótese de que, quando expostos a condições ambientais 

igualitárias e desfavoráveis, fatores genéticos do hospedeiro podem predispor um indivíduo a 

desenvolver DD ou ser mais resistente a enfermidade28. 

Inicialmente, estudos constataram diferentes níveis de acometimento de DD entre 

raças criadas em sistemas semelhantes29. Posteriormente, com as estimativas das herdabilidades 

das enfermidades podais, notou-se que existia variação entre as diferentes afecções e entre os 

diversos estudos. Contudo, mesmo com a genética aditiva explicando apenas parte do 

desenvolvimento da DD, ficou claro que existe um componente hereditário demonstrando que 
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poderão ser selecionados bovinos com o objetivo de se reduzir a prevalência dessa doença nos 

rebanhos 30.     

Os polimorfismos genômicos de sítio único ou SNP (Single Nucleotide 

Polimorphism) têm sido descritos como as variações estruturais que fundamentam a diversidade 

fenotípica em humanos e animais, e, portanto têm sido utilizados como marcadores de 

características de interesse31. Ao segregarem em blocos, estes polimorfismos podem formar 

haplótipos. Estudos têm mostrado que os haplótipos intragênicos podem ser uma importante 

ferramenta a ser utilizada em estudos de associação entre variações polimórficas em genes 

candidatos e susceptibilidade/resistência individual a doenças infecciosas 32-35.  

Em um estudo realizado no ano de 201236, os autores citaram que a interleucina 8 

(IL-8) é um importante mediador da resposta imune inata e polimorfismos no gene IL8 estão 

associados com maior susceptibilidade à doenças inflamatórias em seres humanos, como 

psoríase, doença inflamatória intestinal e artrite reumatoide. Esse estudo descreveu 29 sítios 

polimórficos na região promotora do gene IL8 de bovinos, caracterizando três distintos 

haplótipos (IL8-h1, IL8-h2 e IL8-h3). Foi relatado que animais com genótipo IL8-h2 

provavelmente produzem níveis significativamente maiores de IL-8, mesmo na ausência de 

infecção. Tendo a IL-8 seu nível de expressão aumentado pelos queratinócitos do tecido com 

dermatite digital em desenvolvimento37, a variação haplotípica no sítio promotor do gene IL8 

poderá explicar, em parte, a maior susceptibilidade individual para o desenvolvimento da 

dermatite digital bovina. 

 

2. OBJETIVOS 

 

O objetivo da presente tese foi avaliar aspectos cienciométricos e fatores de risco 

das doenças podais em bovinos, com ênfase na dermatite digital (DD). De maneira específica, 

objetivou-se: 

• Reunir aporte teórico, via revisão da literatura, sobre as doenças podais bovinas no contexto da 

cienciometria, assim como identificar os fatores de risco associados ao desenvolvimento da 

DD; 

• Analisar quantitativamente as publicações científicas acerca das doenças podais bovinas em 

periódicos indexados à base de dados Scopus; 

• Avaliar a evolução epidemiológica da DD e de outras doenças podais bovinas agrupadas em 

uma propriedade leiteira situada no Brasil central;  
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• Avaliar possível associação entre fenótipos estabelecidos segundo a presença ou ausência de 

DD e o perfil haplotípico da região promotora do gene IL8 de bovinos da raça Holandesa e 

mestiços Jersey X Holandesa. 

  

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. O estudo das doenças podais bovinas e nomenclaturas  

Na literatura científica, os trabalhos mais antigos sobre doenças podais em bovinos 

datam das primeiras décadas do século XX, como os citados por Greenough (2007) em um dos 

livros mais conceituados da área, intitulado “Bovine Laminitis and Lameness: A Hands-on 

Approach”7. Dentre esses estudos citados, destacam-se Hirs (1904), Gröndahl (1911), Pohly 

(1918) e Rusterholz (1920). Apesar da existência de trabalhos do início do século XX, os quais 

foram escritos na língua alemã, os documentos mais antigos em bases de dados científicas na 

internet datam do início da década de 1960. Batista e seus colaboradores8 descreveram a 

presença de Streptosporangium bovinum no casco de bovinos em 1963, no mesmo ano Steiner9 

propôs tratamento para úlcera de sola, e em 1964 Bomer10 contribuiu para o conhecimento 

acerca da etiologia de úlcera de pinça traumática.  

Ao longo do tempo, as nomenclaturas das doenças podais bovinas sofreram 

diversas mudanças e receberam distintas definições por autores diferentes38-40. A definição da 

laminite bovina, por exemplo, tem sido debatida ao longo do anos, principalmente devido à 

evolução do conhecimento da fisiopatologia dessa doença41. Dentre os estudos sobre doenças 

podais bovinas publicados nas décadas de 60 e 70, destacaram-se as pesquisas que objetivaram 

estudar a laminite como uma doença específica 42-45. Nas últimas décadas, a laminite tem sido 

considerada uma síndrome complexa e multifatorial. As lâminas do casco, frequentemente, não 

são as únicas estruturas afetadas, assim como não são necessariamente as primeiras estruturas 

envolvidas. Além disso, a inflamação pode não ser encontrada nos estágios iniciais da doença. 

Assim, com a complexidade e variação dos sinais clínicos, surgiram definições como laminite 

aguda, laminite subclínica, laminite crônica, coriosis e, mais recentemente, claw horn 

disruption41, 46, 47. Esse termo mais recente ainda não foi consolidado na literatura científica 

escrita em língua portuguesa48, 49.  

Um marco no estudo das doenças podais dos bovinos ocorreu com a descrição da 

dermatite digital (DD) em 197421. A partir de então, a DD tem sido estudada, até os dias atuais, 

como uma das doenças digitais bovinas de maior importância veterinária e zootécnica em 

rebanhos de todo o mundo50, 51. Apesar do termo dermatite digital ter sido consolidado, a doença 



5 
 

também é conhecida como doença de Mortellaro, doença do morango, dermatite digital erosiva, 

dermatite digital proliferativa e dermatite digital verrucosa. As diversas nomenclaturas 

surgiram, principalmente, devido às distintas evoluções clínicas da DD21, 39. 

Ao longo da história dos estudos das doenças podais de bovinos, ocorreram algumas 

tentativas de unificação das nomenclaturas. Ainda no ano de 1981, foi publicada uma revisão 

das doenças digitais de ruminantes com proposta de terminologia anatômica e patológica, além 

do registro dessas doenças38. Em 199152, no Japão, e em 199453, no Canadá, a terminologia 

internacional das doenças digitais dos bovinos foi revisada. Mesmo assim, devido a 

complexidade da fisiopatologia de muitas doenças podais bovinas, a tarefa de unificação de 

nomenclaturas sempre foi dificultada. O termo “pododermatite séptica”, por exemplo, constava 

na nomenclatura internacional de 1994, porém, por ser uma doença secundária a traumas, caiu 

em desuso posteriormente40. Atualmente, a nomenclatura mais utilizada no mundo todo está 

contida no ICAR Claw Health Atlas39, descrito pelo International Committee for Animal 

Recording (ICAR) em 2015. Esse atlas foi escrito por pesquisadores de 17 países distribuídos 

pela América do Norte, Europa e Australásia40. No Apêndice A tem-se uma visão geral das 

desordens podais descritas no ICAR Claw Health Atlas.  

Apesar da nomenclatura descrita pelo ICAR Claw Health Atlas adaptar-se muito 

bem às doenças digitais de bovinos leiteiros criados intensivamente no Brasil, em 2017 foi 

sugerida terminologia baseada em doenças e lesões que ocorrem no país e não se enquadram 

no atlas supracitado40. Os autores citaram que essa peculiaridade de doenças podais bovinas 

observadas no Brasil se deve à diversidade de manejos na pecuária leiteira nacional, associada 

a outros fatores, como os climas tropical e subtropical predominantes no país. 

Na nomenclatura de doenças dos dígitos de bovinos padronizada para o Brasil40, as 

seguintes sinonímias foram descritas adicionalmente ao ICAR Claw Health Atlas (doença -

sinônimo): dermatite digital – dermatite papilomatosa; dermatite interdigital ou superficial – 

frieira; erosão de talão – podridão do casco; flegmão interdigital – panarício. Ademais, para 

doenças presentes no Brasil que não se enquadram à nomenclatura do ICAR, a nomenclatura 

brasileira sugeriu as terminologias pododermatite séptica, pododermatite do paradígito, 

tungíase e miíase, cujas definições e sinonímias podem ser observadas no Apêndice B.  

Com mais de meio século de pesquisas acessíveis sobre a temática doenças podais 

em bovinos e milhares de documentos científicos publicados, avanços importantes foram 

alcançados no processo de elucidação da clínica, etiopatogenia, epidemiologia e fatores de risco 

associados à essas doenças. Contudo, aspectos quantitativos da ciência e da produção científica 

sobre o tema nunca foram avaliados. 
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3.2. Aspectos cienciométricos aplicados à Medicina Veterinária.  

A cienciometria é um segmento da sociologia da ciência, sendo aplicada no 

desenvolvimento de políticas científicas. Enquanto a revisão sistemática, usando-se ou não da 

metanálise, se propõe a responder uma pergunta específica mediante análise de dados, a 

cienciometria é o estudo dos aspectos quantitativos das atividades científicas, incluindo as 

publicações54. Nesse sentido, a cienciometria pode ser definida como a ciência da ciência. 

Ademais, pode-se citar o estudo cienciométrico como um importante passo para detecção e 

descrição de áreas em desenvolvimento científico. A partir do conhecimento gerado pelos 

estudos cienciométricos sobre o que está sendo pesquisado e a influência dessa produção no 

meio científico, poderão ser tomadas decisões em políticas científicas e tecnológicas55. A 

cienciometria tem sido utilizada, por exemplo, no estudo de fatores subjacentes ao 

desenvolvimento de doenças em humanos56, 57.  

O termo Naukometriya, ou “Cienciometria” em português, foi cunhado pela 

primeira vez no ano de 1973 pelo matemático e filósofo russo V. V. Nalimov. Ao longo dos 

anos, diversos pesquisadores contribuíram para o desenvolvimento e fortalecimento da 

cienciometria, o que culminou inclusive no estabelecimento da Sociedade Internacional de 

Cienciometria e Informetria (International Society of Scientometrics and Informetrics – ISSI)55.  

Em estudos cienciométricos objetiva-se encontrar o maior número possível de 

publicações em determinada área. Nesse sentido, desde 2004, a base de dados Scopus se tornou 

uma boa alternativa para a investigação científica. Essa base de dados, mantida pela Elsevier 

Company, foi reconhecida internacionalmente por conter informações de cerca de 14.000 

periódicos e 167 milhões de publicações científicas sobre vários temas até o ano de 2014. Esses 

números indicam que a Scopus pode conter cerca de 20% mais conteúdo científico quando 

comparada a outras bases de dados58, sendo, portanto, uma boa alternativa para a realização de 

buscas por conteúdo científico para análises cienciométricas. 

Na medicina veterinária, os estudos cienciométricos são raros. No ano de 2013 foi 

realizado estudo cienciométrico dos parasitos de peixes de cultivo do Brasil59. No mesmo ano, 

utilizando cálculos de índices cienciométricos, foi avaliado o perfil dos bolsistas de 

produtividade do Conselho Nacional de Denvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) na 

área de medicina veterinária60. Mais recentemente, em 2015, por avaliação cienciométrica 

determinou-se o status dos artigos iranianos no campo de animais venenosos e peçonhentos61. 

Também em 2015, um estudo cienciométrico objetivou avaliar as publicações mundiais sobre 

camelos62, no qual foram evidenciados, principalmente, trabalhos sobre doenças infecciosas, 

produção de produtos lácteos e não lácteos, reprodução, alimentação, fisiologia, genética e 
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parasitologia. Ao contrário da medicina veterinária, a análise cienciométrica tem sido utilizada 

com maior frequência na medicina humana. Em busca pela palavra-chave “Scienciometric” na 

base de dados Scopus, no mês 10/2018, dos 2.044 documentos encontrados, apenas quatro são 

classificados na área do conhecimento Veterinária, enquanto 315 são classificados na Medicina.  

Apesar das análises cienciométricas serem escassas na medicina veterinária, não 

sendo encontrado nenhum estudo desse tipo sobre as doenças que acometem os bovinos, 

quantidade imensurável de documentos científicos publicados objetivaram estudar essas 

doenças. Nesse contexto, foco especial tem sido dado às doenças podais, principalmente devido 

a importância epidemiológica17 e econômica63 que essas doenças exercem nos rebanhos. 

 

3.3. A importância epidemiológica da dermatite digital bovina (DD) 

A claudicação nos bovinos pode ser considerada uma das principais causas de 

preocupação em relação ao bem-estar desses animais. Sabe-se que mais de 90% das causas de 

claudicação em bovinos leiteiros estão associadas aos dígitos64. A prevalência das diversas 

doenças dos dígitos dos bovinos pode variar de acordo com fatores nutricionais, genéticos e de 

manejo19. Estudos realizados em diversos estados do Brasil e no mundo descreveram que essas 

doenças são de prevalências relativamente altas nos rebanhos, e destaque especial têm sido dado 

a dermatite digital (DD)16, 18.  

No município de Orizona, Goiás, 775 vacas lactantes foram avaliadas e 224 (29,7%) 

apresentaram pelo menos um tipo de lesão nos cascos, sendo a DD a enfermidade de maior 

ocorrência (24,36%)13. Em um estudo realizado em 63 fazendas no estado de Minas Gerais, 

totalizando a avaliação de 323 vacas em sistemas de produção de leite semi-intensivo e 

intensivo, foi descrita prevalência para afecções podais de 89,8%, sendo que as lesões mais 

observadas foram, dentre outras, a erosão de talão (59,8%) e a DD (30,3%)14. Com relação a 

prevalência e classificação das afecções podais em 481 vacas lactantes na bacia leiteira de 

Campo Grande e municípios arredores (MS), foram descritas 14,13% de vacas afetadas, sendo 

a DD a lesão mais frequente (26,4 %)15.  

Assim como no Brasil, a DD foi descrita com alta prevalência (30%) em vacas 

estabuladas pertencentes a 47 rebanhos analisados na Holanda. Nesses rebanhos, a prevalência 

de animais apresentando pelo menos uma doença podal variou ente 55% e 80%16. De 5043 

bovinos analisados em rebanhos nos Estados Unidos, 17,1% apresentaram DD17. Portanto, a 

DD tem sido uma das principais doenças podais descritas em rebanhos bovinos, podendo 

representar de 10% a 40% de todas as causas de claudicação nesses animais22. Mundialmente, 
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estima-se que essa doença cause um prejuízo de 190 milhões de dólares por ano devido a 

claudicação e diminuição na produção de leite associadas65. 

 

3.4. Caracterização clínica da dermatite digital bovina (DD) 

As manifestações clínicas da DD são variadas, o que proporciona a existência de 

diversas nomenclaturas21, 39. Assim, por muitas vezes, o diagnóstico diferencial dessa para 

outras doenças podais em bovinos acaba sendo prejudicado66. Sinais clínicos semelhantes a DD 

têm sido observados em propriedades de produção de leite desde a década de 80, e uma 

variedade de denominações têm sido descritas, dentre elas: dermatite digital, dermatite 

interdigital, papiloma interdigital, doença de Mortellaro, verruga peluda e doença do morango. 

Atualmente, sabe-se que essas denominações referem-se a mesma doença, sendo a dermatite 

digital a mais utilizada65.  

Inicialmente, e de maneira inespecífica, a DD pode ser caracterizada pela 

claudicação de intensidade variada, relutância em se locomover, postura de falsa xifose para a 

distribuição do peso corporal e marcha em passadas curtas67. Em exame específico de inspeção 

dos cascos, a DD é caracterizada por inflamação na pele do espaço interdigital palmar/plantar 

ou dorsal, podendo ocorrer também nas regiões limítrofes entre a pele e o cório coronário dos 

talões ou entre a pele e o cório coronário da parede abaxial do estojo córneo  (Figura 1)23.  

 

 

 

 

 



9 
 

 
FIGURA 1 - Representação esquemática das regiões anatômicas do casco de bovinos que normalmente 

são acometidas pela dermatite digital. A – Face dorsal; B – Face palmar/plantar; 1 – Espaço 
interdigital palmar/plantar (pele entre os talões); 2 – Região limítrofe entre a pele e o cório 
coronário dos talões; 3 - Região limítrofe entre a pele e o cório coronário da parede abaxial 
do estojo córneo; 4 – Espaço interdigital dorsal.  
Fonte: Leão et al.23 

 

Embora não exista uma padronização definitiva para as apresentações clínicas da 

DD, cita-se que, após uma fase de inflamação inicial, a lesão pode adquirir dois aspectos 

distintos. No primeiro deles, a lesão se torna erosiva ou ulcerativa, comumente denominada 

de doença do morango. Ao adquirir um aspecto proliferativo, a DD também é conhecida como 

papilomatosa ou verrucosa23, 66. Apesar da nomenclatura distinta, a DD verrucosa ou 

papilomatosa parece ser uma etapa decorrente da cronicidade do processo evolutivo da DD. 

A lesão hiperêmica inicial, uma inflamação interdigital altamente infecciosa, evolui para DD 

erosiva. A forma erosiva caracteriza-se por uma lesão circular irregular variando de um a 

quatro centímetros de diâmetro, coberta por debrís celulares, com visível tecido de granulação, 

podendo em alguns casos apresentar pelos. A cronicidade confere aspecto hiperplásico de 

couve-flor a lesão, com presença de pelos na periferia e descarga serosa nas proximidades do 

bulbo dos talões67. Na Figura 2 podem ser observadas as formas inicial, erosiva e proliferativa 

da DD, além de um casco bovino saudável. 
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FIGURA 2 - Vista solear de cascos bovinos saudáveis e acometidos pela dermatite digital; A – Casco 

bovino saudável; B – Casco bovino apresentando dermatite digital inicial; C – Casco 
bovino apresentando dermatite digital na forma erosiva ou ulcerativa (doença do 
morango); D – Casco bovino apresentando dermatite digital na forma proliferativa 
(dermatite digital verrucosa ou papilomatosa).  
Fonte: adaptado de Silva et al.68; Leão et al.23; Leão67 

  

Com relação a classificação da evolução clínica das lesões de DD, alguns autores 

utilizam escores clínicos específicos para identificar cada etapa. No ano de 2006, com o 

objetivo de avaliar clinicamente as lesões decorrentes da DD em fêmeas bovinas leiteiras, 

Leão67 utilizou escores clínicos baseados em alterações como hiperemia, sensibilidade, 

presença de necrose, aspecto erosivo ou proliferativo, erosão do talão e da sola, claudicação, 

sola dupla, presença de pelos na lesão, comprometimento do estojo córneo e artrite 

interfalangeana.  

Apesar da existência de classificação clínica mais atual para a DD, a classificação 

descrita por Döpfer e colaboradores no ano de 199769 ainda é a mais utilizada. Segundo esses 

autores, a DD pode ser classificada clinicamente em cinco diferentes estágios: M0 - não há 

lesão característica de DD; M1 – pequena área rósea inicial com diâmetro menor que dois 

centímetros; M2 – lesão aguda ulcerada clássica medindo mais que dois centímetros de 

diâmetro; M3 - etapa de resolução da lesão, que passa a ser coberta por uma crosta firme; M4 

– fase crônica tardia em que a lesão é caracterizada por disqueratose ou crescimento excessivo 

ou ambos. Apesar de ter sido proposta na década de 90, essa classificação ainda é utilizada37, 

70, 71. A partir dos denominados M-estágios, foi criado no ano de 2016 um aplicativo para 

prevenção e controle da DD em rebanhos bovinos leiteiros71. 

 

3.5. Caracterização etiológica da dermatite digital bovina (DD) 

Diversos agentes infecciosos foram isolados em lesões de DD, não havendo um 

único agente causal definido para a doença. Porém, sabe-se que agentes fúngicos e virais não 
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estão associados à DD. Pode-se afirmar que essa é uma doença multibacteriana, como 

evidenciado pela detecção de diversos agentes bacterianos associados às lesões clínicas. Além 

de dezenas de gêneros já isolados em lesões de DD, bactérias como Dichelobacter sp., 

Fusobacterium sp. e Porphyromonas sp. parecem estar associados ao desenvolvimento da 

enfermidade65. Contudo, as espécies mais comumente associadas ao desenvolvimento dessa 

doença têm sido as espiroquetas pertencentes ao gênero Treponema spp.65, 71.  

Em um estudo realizado no ano de 201472, avaliou-se a diversidade e a dinâmica 

de colonização bacteriana associadas à pele interdigital normal e à cinco estágios de lesões 

progressivas de DD. A partir do metagenoma extraído de 24 e 48 biópsias, duas tecnologias 

foram utilizadas respectivamente: sequenciamento por Shotgun Metagenomics e PCR do gene 

ribossomal 16s (Figura 3). Os autores concluíram que a família de bactérias Spirochaetaceae 

apresentou o maior aumento em abundância conforme as lesões de DD se desenvolvem. 

Mediante sequenciamento do metagenoma por shotgun, observou-se um aumento de bactérias 

dessa família de 0,0% em amostras de pele saudável para 94,3% em lesões crônicas de estágio 

M4. No mesmo sentido, ao avaliarem a colonização bacteriana pela técnica de amplificação 

do gene ribossomal 16s, os autores descreveram que bactérias da família Spirochaetaceae 

totalizavam 1,3% em amostras de pele saudável e 69,7% em biópsias de lesões grau M3. Nesse 

estudo, todas as espécies identificadas na família Spirochaetaceae pertenciam ao gênero 

Treponema spp. Foram identificadas 45 espécies de Treponema distintas, sendo 12 espécies 

predominantes72.  
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FIGURA 3 - Abundância e dinâmica de colonização bacteriana em amostras de pele interdigital bovina 

clinicamente saudáveis (0) e em amostras de lesões de dermatite digital em cinco 
diferentes estágios evolutivos da doença (1, 2, 3, 4, 5). A – Abundância relativa derivada 
do metagenoma extraído de 24 biópsias e sequenciado por shotgun metagenomics; B – 
Abundância relativa derivada do metagenoma extraído de 48 biópsias e analisado após 
PCR do gene ribossomal 16s. 
Fonte: adaptado de Krull et al.72        

 

Corroborando com outros estudos23, 73, 74, nos quais foram descritos que diversas 

famílias de bactérias estão envolvidas na etiopatogenia da DD, os resultados descritos por 

Krull et al.72 evidenciaram que a doença é caracterizada por múltiplos agentes etiológicos, 

principalmente pela participação de espécies do gênero Treponema spp. na sua evolução. 

Contudo, nenhuma espécie de Treponema ou de outro gênero foi associada a um padrão de 

colonização ou tipo de lesão específicos. O papel de cada espécie bacteriana como agente 



13 
 

patogênico primário ou colonizador secundário não está totalmente esclarecido, porém fica 

evidente que as bactérias colonizam a pele digital bovina saudável e, após uma quebra na 

homeostase da barreira imunitária inata que a pele oferece, esses microrganismos passam a 

causar as alterações típicas da DD bovina65, 72. 

 

3.6. Fatores de risco para o desenvolvimento da dermatite digital bovina (DD) 

Em propriedades nas quais a DD é endêmica, ampla variedade de níveis de infecção 

pode ser encontrada, o que propulsiona as investigações acerca dos fatores de risco associados 

ao ambiente e aos próprios animais. Os fatores de risco ambientais são mais comumente 

associados aos sistemas de criação e às práticas de manejo, e nesse sentido são descritos na 

literatura como fatores de risco associados a propriedade (do inglês, Farm-level risk factors)30. 

Existem ainda os fatores de risco ambientais que não estão associados às práticas na propriedade 

e, portanto, não são controláveis pelos produtores, como por exemplo as condições ambientais 

próprias às estações do ano19. Os fatores de risco relacionados aos animais (Animal-level risk 

factors) podem identificar grupos de animais pertencentes a rebanhos que têm maior risco de 

desenvolverem a DD30. Ainda inerentes aos animais, existem os fatores de risco individuais, 

dentre os quais destacam-se os fatores genéticos28. 

 

3.6.1 Fatores de risco associados à propriedade 

Dentre os fatores de risco intrínsecos às propriedades, o alojamento relacionado ao 

sistema de criação tem sido amplamente discutido. Nesse sentido, comparando-se sistemas de 

criação extensivos a confinamentos, o risco de desenvolvimento da DD parece diminuir a 

medida que o acesso ao pasto aumenta25, 75, 76. As condições higiênicas das instalações também 

influenciam a ocorrência de DD. Fatores como o acúmulo de material orgânico e  elevada 

umidade aumentam o risco dos animais alojados apresentarem sinais da doença13.  

A alimentação dos animais é outro fator que pode influenciar nas taxas de 

ocorrência da DD nos rebanhos. Dietas desequilibradas com grandes quantidades de 

concentrado e pouca fibra favorecem o surgimento de DD19. Em animais experimentalmente 

infectados pela DD, Gomez et al.77 avaliaram o efeito de uma pré-mistura contendo níveis 

superiores aos tipicamente recomendados de minerais orgânicos e iodo. Os autores encontraram 

uma tendência de redução da incidência de DD nos animais que foram suplementados com a 

pré-mistura, além das lesões serem menores neste grupo.  

Em países como Estados Unidos da América76 e Chile29, a introdução de novos 

animais no rebanho foi associada à maior prevalência de DD. Nesse sentido, medidas de 



14 
 

biossegurança devem ser adotadas previamente a introdução de novos bovinos nos rebanhos. 

Na literatura, tem sido evidenciada a importância de se realizar exame podológico, assim como 

o transporte deve ser feito em condições higiênicas adequadas e os animais devem permanecer 

em quarentena com realização de exames clínicos periódicos19, 48.  

Práticas de manejo do rebanho também estão associadas ao risco de 

desenvolvimento ou não da DD. Foi demonstrado que a incidência da doença pode diminuir em 

lotes de primíparas se as novilhas forem alojadas com as vacas por um período prolongado 

antes do parto, o que poderia ser explicado pelo maior tempo de adaptação dessas novilhas ao 

ambiente. Ao contrário, vacas secas parecem ter maior risco de desenvolverem a DD quando 

alojadas com o lote em lactação antes do parto25. Estudos também descreveram que o tamanho 

do rebanho e a prevalência da DD são diretamente proporcionais76, 78.  

No Brasil, a DD tem sido relatada, especialmente, em rebanhos confinados, na 

estação seca do ano40. Em estudo de rebanhos situados no Brasil central, o maior número de 

casos, independente da idade, ocorreu no período seco do ano, quando os animais foram 

submetidos ao sistema de manejo intensivo19. Nessa região do Brasil, a sazonalidade 

pluviométrica parece influenciar na ocorrência de DD mais pelo manejo intensivo adotado nos 

períodos secos do que pelo excesso de umidade no período chuvoso. Em outros países, estudos 

relataram maior susceptibilidade à DD em animais mantidos por longos períodos em contato 

com a umidade79, 80. Além disso, há maior permeabilidade da pele digital quando em contato 

experimental com lama por 24 h81.  

 

3.6.2 Fatores de risco associados aos animais com ênfase nos fatores genéticos 

Além de fatores de risco relacionados ao ambiente no qual os bovinos estão 

inseridos, fatores relacionados aos próprios animais podem interferir no grau de 

susceptibilidade ao desenvolvimento da dermatite digital. Com relação aos grupos de animais 

dentro do rebanho com maior susceptibilidade ao desenvolvimento da DD, segundo Palmer e 

colaboradores30, é provável que fatores como raça, número de partos e estágio da lactação 

afetem todos os animais dentro do grupo de maneira semelhante. No entanto, há variações na 

literatura com relação aos dois últimos fatores citados25, 82, 83.  

Dentre os fatores de risco relacionados aos animais, alguns podem ser transmitidos 

por gerações, constituindo um grupo de fatores de risco herdáveis ou genéticos. Os fatores de 

risco genéticos podem ser atribuídos a um grupo de bovinos ou rebanho, podendo assim estarem 

relacionados a raça desses animais, ou podem ser atribuídos a variações morfológicas e 

fisiológicas individuais30.  
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A hipótese de que existem níveis de susceptibilidade a dermatite digital associados 

a fatores genéticos nos bovinos foi evidenciada, inicialmente, com a constatação de diferentes 

níveis de acometimento entre raças criadas em sistemas de manejos semelhantes. Na década de 

90, um estudo transversal foi realizado no sul do Chile com o objetivo de se identificar fatores 

de risco para o desenvolvimento de dermatite digital papilomatosa em 3.265 vacas lactantes de 

dupla aptidão29. Nesse estudo, concluiu-se que a raça German Red-Pied de dupla aptidão tem 

significativamente menor probabilidade de apresentar lesões decorrentes de dermatite digital 

papilomatosa quando comparada às raças German Black-Pied e Holandesa e seus cruzamentos 

(odds ratio = 0,3).  

Em um estudo que avaliou a prevalência da DD em 22.454 vacas e associou a 

doença à fatores de risco na Holanda, demonstrou-se que animais da raça Holandesa têm maior 

risco de desenvolverem DD quando comparados a animais da raça Meuse Rhine Issel (odds 

ratio = 1,7)82. Na França, 4.678 vacas leiteiras provenientes de 52 rebanhos endêmicos para DD 

foram analisadas comparando-se o risco de desenvolvimento da doença entre raças e entre 

animais com diferentes níveis de produção84. Nesse estudo, concluiu-se que a raça Holandesa 

e vacas de alta produção têm maior risco de desenvolverem a DD quando comparadas à raça 

Normanda e a vacas de baixa produção, respectivamente.  

Como relatado na literatura, a raça Holandesa demonstra maior susceptibilidade ao 

desenvolvimento da DD quando comparada a outras raças. Além da DD, em uma análise acerca 

da prevalência de claudicação em rebanhos bovinos leiteiros na Inglaterra e no País de Gales, 

Barker et al79 citaram que, em propriedades nas quais a raça Holandesa não está presente, existe 

uma menor prevalência de claudicação. Apesar de animais da raça Holandesa serem mais 

susceptíveis ao desenvolvimento de DD, a raça é universalmente conhecida como a maior 

produtora de leite dentro da espécie bovina85. 

Ao objetivar-se estudar as diferenças genéticas que afetam a susceptibilidade a DD 

bovina, duas estratégias podem ser traçadas. Na primeira delas, pode-se avaliar a relação entre 

a doença e fenótipos morfológicos, fisiológicos ou comportamentais herdáveis, como a 

conformação dos cascos86-88, propriedades da pele e do folículo piloso89-91, resposta imune92, 93 

e comportamento80. Outra possibilidade é a busca por eventos moleculares subjacentes ao 

desenvolvimento da doença30. Nesse último contexto, encontram-se as alterações estruturais na 

molécula de ácido desoxirribonucleico (DNA) e as variações na expressão gênica estudadas 

mediante obtenção do ácido ribonucleico (RNA). Variações tanto na molécula de DNA quanto 

na produção de RNA culminam em uma diversidade de proteínas que podem ser associadas aos 
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padrões de susceptibilidade à DD. Esse tipo de abordagem molecular vem sendo estudado em 

bovinos com DD nos últimos sete anos28, 36, 37, 91, 94-96.   

 

3.6.3 Polimorfismo de Sítio Único (SNP) e dermatite digital (DD) 

Variações estruturais do DNA, que estão presentes na população em uma 

frequência maior que 1%, são consideradas polimórficas97. Basicamente, os polimorfismos 

genéticos são classificados em Polimorfismo de Sítio Único (SNP), Microssatélites, Inserção-

Deleção (INDEL) e Variação do Número de Cópias (CNV). Os SNPs se originam quando 

ocorre a troca de um único nucleotídeo por outro na cadeia de DNA. Os microssatélites são 

pequenas sequências de nucleotídeos que se repetem em tandem na molécula de DNA, 

normalmente constituídos por um a quatro nucleotídeos. Quando um ou mais nucleotídeos são 

inseridos ou excluídos da sequência original do DNA formam-se os polimorfismos do tipo 

INDEL. Já as CNVs são originadas por inserções, deleções, duplicações e inversões na 

sequência de DNA que se tornam polimórficas pela diferença no número de cópias seguidas na 

molécula de DNA (Figura 4)97.  

 

 
FIGURA 4 - Tipos mais comuns de polimorfismos genéticos, frequentemente observados nos genomas 

das espécies.  
Fonte: adaptado de da Cruz97. 

 

Os polimorfismos do tipo SNP têm sido descritos como as variações estruturais que 

fundamentam a diversidade fenotípica em humanos e animais, principalmente os polimorfismos 

que ocorrerem em regiões codificadoras ou com função regulatória.  Porém, na maior parte das 

vezes, os SNPs são encontrados em espaços intergênicos e não têm função determinada. 

Contudo, mapear-se grande quantidade de SNPs é extremamente relevante, independentemente 

da localização gênica ou intergênica. Isso porque esses polimorfismos podem estar diretamente 

ligados aos fenótipos em caso de variação causal que altera a regulação ou expressão gênica, 
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ou podem estar indiretamente ligados a variação causal por desequilíbrio de ligação. No caso 

de desequilíbrio de ligação, os polimorfismos segregam juntos através das gerações, podendo 

assim um polimorfismo ser marcador para o outro31. 

Normalmente, os SNPs são bi-alélicos, sendo encontradas apenas duas variantes 

em uma espécie. As trocas de bases nitrogenadas mais comuns são as transições, nas quais uma 

base púrica é trocada por outra base púrica e, da mesma forma, bases pirimídicas são trocadas 

entre si. Apesar de menos frequente, também podem ocorrer trocas do tipo transversão, nas 

quais purinas são trocadas por pirimidinas ou vice-versa31.  

 Estima-se que existam cerca de 10 milhões de SNPs tanto no genoma humano como 

no genoma bovino. Porém, a utilização de SNPs como marcadores em estudo de associação e 

mapeamento genético de doenças ou características produtivas esteve por muito tempo limitado 

devido a restrições tecnológicas31, 98. Esse contexto mudou radicalmente na última década, 

especialmente a partir da finalização do projeto genoma bovino em 2009. Atualmente é possível 

genotipar de cerca de 7 mil SNPs a até mais de 700 mil SNPs em uma única reação utilizando 

chips de genotipagem. A quantidade de SNPs a ser genotipado depende da densidade do chip 

utilizado, sendo o BovineHD Genotyping BeadChip® (Illumina Inc., USA) o chip com a maior 

densidade de genotipagem em bovinos. Com esse chip é possível genotipar cerca de 777.000 

SNPs distribuídos ao longo do genoma bovino99.  

 A partir da disponibilidade das tecnologias de genotipagem de SNPs em larga 

escala, criou-se novas abordagens para se investigar os componentes genéticos subjacentes a 

fenótipos complexos. Esses estudos de associação entre genoma e fenótipos passaram a ser 

denominados genericamente como Estudos de Associação Genômica Ampla (Genome Wide 

Association Studies - GWAS). GWAS permite identificar marcadores de DNA que estão 

correlacionados às características de interesse, apontando os genes potencialmente envolvidos 

com a expressão do fenótipo de interesse. A identificação de genes candidatos auxilia na 

compreensão dos mecanismos biológicos e fisiológicos subjacentes à característica estudada98, 

100. 

 No Reino Unido foi realizado um estudo do tipo GWAS utilizando-se três rebanhos 

comerciais de bovinos da raça Holandesa28. Nesses rebanhos a DD era considerada endêmica. 

Após seis meses de observações e avaliações clínicas, foram identificados 72 animais 

susceptíveis e 97 animais não susceptíveis à dermatite digital, sendo genotipados 23 e 24 

animais de cada grupo, respectivamente. Esse estudo utilizou o beadchip Illumina SNP50 que 

contem 54001 SNPs caracterizados. Inicialmente gerou-se um painel com 61 SNPs candidatos 

dos quais 25 atingiram P<0,001 e podem ser observados acima da linha na Figura 6. 
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Posteriormente, iniciou-se outra etapa de genotipagem, dessa vez utilizando-se apenas os 61 

SNPs candidatos. Após estágios de filtragem, 38 SNPs foram analisados. Como resultados, 

Scholey et al.28 evidenciaram seis SNPs, sendo um deles encontrado no gene ANAPC4 e 

relacionado ao excesso de proliferação celular na pele, e os outros cinco circunjacentes ao gene 

HTRA1, que está relacionado a doenças que envolvem processo inflamatório em humanos, 

como a osteoartrite e a degeneração macular. No caso da dermatite digital bovina, o gene 

HTRA1 pode estar relacionado ao intenso processo inflamatório na pele.  

 No ano de 2015, outro GWAS foi realizado com o objetivo de se associar 

polimorfismos do tipo SNP e doenças podais em bovinos95. O grupo amostral consistiu em 

20.474 vacas com fenótipos para o desenvolvimento de doenças podais, das quais 1.771 foram 

genotipadas com o Illumina BovineSNP50 BeadChip (Illumina Inc., San Diego, CA). Dentre 

as doenças podais analisadas, considerou-se a dermatite digital, a dermatite interdigital e a 

erosão de talão como um complexo de lesões infecciosas que ocorrem dentre de um fenótipo 

único. Para a ocorrência desse fenótipo nenhum SNP foi associado nesse estudo. Os autores 

discutiram que provavelmente as associações genéticas são pequenas para esse complexo de 

lesões, e que um aumento no número amostral poderá aumentar o poder de detecção de 

possíveis associações.    

 

 
FIGURA 5 - Manhattan plot de GWAS realizado com 23 bovinos susceptíveis a DD e 24 bovinos não 

susceptíveis a DD. Valores de significância expressos em -log10 apresentados por SNP 
localizado em cada cromossomo do genoma bovino. 

 Fonte: Scholey et al.28 
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3.7. Haplótipos na região promotora do gene IL8 e dermatite digital bovina (DD) 

 Como discutido anteriormente, os SNPs segregam em blocos através das gerações 

devido ao desequilíbrio de ligação. Ao segregarem em blocos, estes polimorfismos podem 

formar haplótipos. Estudos têm mostrado que os haplótipos intragênicos podem ser uma 

importante ferramenta a ser utilizada em estudos de associação entre variações polimórficas em 

genes candidatos e susceptibilidade/resistência individual a doenças infecciosas32-35. Em um 

estudo realizado no ano de 201236, ao citarem que a interleucina 8 (IL-8) é um importante 

mediador da resposta imune inata e polimorfismos no gene IL8 estão associados com a 

susceptibilidade a doenças inflamatórias em seres humanos, os autores descreveram 29 sítios 

polimórficos na região promotora de IL8, caracterizando três distintos haplótipos: IL8-h1, IL8-

h2 e IL8-h3. Este trabalho relatou que animais com genótipo IL8-h2 provavelmente produzem 

níveis significativamente maiores de IL-8, mesmo na ausência de infecção.  

 A interleucina 8 (IL-8) é componente de uma grande família de pequenas citocinas 

denominadas quimiocinas101. Com base na posição dos dois primeiros resíduos de cisteína da 

extremidade N-terminal, as quimiocinas são classificadas em quatro subfamílias: CXC, CC, 

CX3C e C; ou α, β, γ e δ, respectivamente. A IL-8 é uma alfa-quimiocina, também conhecida 

como CXCL8. Dentro do grupo das quimiocinas CXC, a IL-8 é considerada uma ELR-CXC 

devido à presença do tripéptido Glu-Leu-Arg (ELR) precedendo a primeira cisteína. A 

sequência ELR torna as quimiocinas CXC capazes de atraírem e ativarem neutrófilos102.  

 Refaai e colaboradores37 colheram 24 amostras de lesões de DD mediante 

realização de biópsias. Foram colhidas amostras de 5 diferentes estágios clínicos da doença: 

M0 - pele digital normal sem lesões de DD; M1 - pequena área rósea inicial com diâmetro 

menor que dois centímetros; M2 - lesão aguda ulcerada clássica medindo mais que dois 

centímetros de diâmetro; M3 - etapa de resolução da lesão, que passa a ser coberta por uma 

crosta firme; M4 - fase crônica tardia em que a lesão é caracterizada por disqueratose ou 

crescimento excessivo ou ambos. Após extração do RNA, síntese de DNA complementar 

(cDNA) e quantificação por PCR em tempo real quantitativa (qRT-PCR), constatou-se um 

aumento na expressão de IL-8 nos estágios M2 e M3. Portanto, a variação haplotípica no sítio 

promotor do gene IL8 poderá explicar, em parte, a maior susceptibilidade individual para o 

desenvolvimento da dermatite digital bovina.  
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Abstract 

The objective of this study was to quantitatively evaluate scientific publications on cattle foot and claw 

diseases using the Scopus database. A combination of keywords "hoof disease AND bovine OR cattle 

OR cow" was used. Publications were classified according to the type, language, subject area, source 

title, author, affiliation, and country/territory. The documents were grouped into thematic topics a 

posteriori. The diseases evaluated in each study were quantified separately and in related groups, and 

distributed by decades. The frequencies of the thematic topics and diseases were compared by the chi-

square test for adherence. In total, 642 publications were analyzed (595 articles, 46 reviews, and 1 note). 

Most of these papers were written in English (518). The main subject areas were Veterinary; Agricultural 
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and Biological Sciences; and Biochemistry, Genetics, and Molecular Biology. Journal of Dairy Science 

was the journal that published most articles in the area, with the best citations (SCImago Journal Rank 

= 1.21). The authors with the highest number of publications were Johann Köfler with 19, and David N. 

Logue and Jan Keith Shearer with 18 documents each. By affiliation, the institution with the highest 

number of publications was the Sveriges Iantbruksuniversitet. By country or territory, the United States 

of America (22%), the United Kingdom (17%), Germany (11%), and Canada (10%) together accounted 

for 60% of the publications. The classification of the documents into thematic topics resulted in four 

groups: Specific hoof diseases, General hoof diseases (14%), Lameness (11%), and Healthy hoof 

characterization (5%). Eighteen foot and claw diseases have been studied, with the following being the 

most frequent: digital dermatitis (17%), sole ulcer (15%), and white line disease (11%). When grouped, 

laminitis-related diseases represented 48% and infectious diseases represented 38% of the studies. 

Overall, just over half a century of research on cattle foot and claw diseases, bovine digital dermatitis is 

the most studied disease. Grouping related disorders revealed that laminitis-related diseases are being 

studied more than infectious diseases since the 1980s, from when studies on individual foot diseases in 

cattle increased to the detriment of studies that aimed to evaluate them as a unique problem. Our study, 

the first scientometric analysis in the subject area, compiles valuable information that can help 

researchers to develop future projects.  

Keywords: bovine, digital dermatitis, hoof disorder, laminitis, Scopus 

 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar quantitativamente as publicações científicas acerca das doenças 

podais bovinas na base de dados SCOPUS. Foi utilizada a combinação das palavras-chave “hoof disease 

AND bovine OR cattle OR cow”. As publicações foram classificadas de acordo com o type, language, 

subject area, source title, author, affiliation, and country/territory. Os documentos foram agrupados em 

tópicos temáticos a posteriori. As doenças estudadas em cada paper foram quantificadas isoladamente e 

em grupos relacionados, e distribuídas por décadas. As frequências foram comparadas por teste qui-

quadrado para aderência. 642 publicações foram analisadas (595 artigos, 92,6%; 46 revisões, 7,2%; e 

uma nota, 0,2%). A maioria dos documentos foi escrita em Inglês (518/81%). As principais subject areas 

foram: Veterinary (394); Agricultural and Biological Sciences (257); and Biochemistry, Genetics and 

Molecular Biology (131). O Journal Of Dairy Science é o periódico que mais publicou artigos na área 

(123) e também possui as melhores citações (SJR = 1.21). Os autores com maior número de publicações 

foram Johann Köfler, com 19 documentos, e David N. Logue e Jan Keith Shearer, com 18 documentos 

cada. By affiliation, a instituição com o maior número de publicações foi a Sveriges lantbruksuniversitet. 

By country or territory, United States of America (22%), United Kingdom (17%), Germany (11%), and 

Canada (10%) representaram juntos 60% das publicações. A classificação dos documentos por tópicos 

temáticos resultou em quatro tópicos: Specific hoof diseases (70%), General hoof diseases (14%), 

Lameness (11%), and Healthy hoof characterization (5%). 18 foot and claw diseases foram estudadas, 
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sendo as mais frequentes: digital dermatitis (17%), sole ulcer (15%), and white line disease (11%). 

Quando agrupadas, as laminitis-related diseases representaram 48% e as infectious diseases 38% das 

doenças estudadas. Nós concluímos que em pouco mais de meio século de pesquisas sobre cattle foot 

and claw diseases, a dermatite digital bovina é a doença mais estudada. Agrupando-se desordens 

relacionadas, as laminitis-related são mais estudadas que as doenças infecciosas desde a década de 1980, 

a partir de quando as doenças podais em bovinos passaram a ser mais estudadas individualmente em 

detrimento aos estudos que objetivavam estuda-las como uma problemática única. Este foi o primeiro 

estudo que avaliou quantitativamente as publicações científicas acerca das doenças podais bovinas. 

Palavras-chave: bovinos, dermatite digital, desordens podais, laminite, Scopus 

 

Introduction 

Foot and claw diseases in cattle, besides causing pain and lameness, interfere with the welfare 

of animals, presenting great clinical variation and resulting in various damages to farms. These damages 

are mainly attributable to increased premature death, increased mortality, decreased milk production, 

reduced food intake, decreased fertility, increased incidence of related diseases, and increased cost of 

treatments, as well as weight loss. Therefore, the foot and claw diseases constitute one of the major 

productive and economic obstacles to global cattle breeding (DOLECHECK & BEWLEY, 2018). Liang 

et al. (2017) estimated that the average cost per case of cattle lameness is between $185 and $333, based 

on expenditures and losses. 

The history of studies on cattle foot and claw diseases is commonly confused with the history 

of veterinary medicine itself. However, the first scientific studies on this subject were published during 

the first few decades of the 20th century, and were mainly carried out in Germany (GREENOUGH, 

2007). In scientific databases, the oldest documents pertaining to this subject date back to the early 

1960s (BATISTA et al., 1963; STEINER, 1963; BÖMER, 1964). With more than half a century of 

accessible research on the subject and thousands of published scientific papers, important advances have 

been made in elucidating clinical presentations, etiopathogenesis, epidemiology, and risk factors 

associated with foot and claw diseases in cattle. However, to the best of our knowledge, quantitative 

aspects of science and scientific production of these diseases have not been evaluated, hindering the 

analysis of studies in the subject area as a whole. 

A scientometric study involves the quantitative evaluation of scientific and technological 

activities by the analysis of publications. Thus, scientometry can be defined as the science of science 

(ZAVARAQI & FADAIE, 2012). The scientometric methods and tools can be used to study scientific 

communities and evaluate their research trends. This can help researchers in a given area to build 

consensus and make decisions in a wide range of situations (CORREIA et al., 2018), including 

development of future research projects in a subject area. Therefore, the aim of scientometric studies is 

to identify the highest possible number of publications in a given area.  
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In this milieu, since 2004, the Scopus database has become a good alternative for scientific 

research. As on 2014, this database, maintained by the Elsevier Company, has been internationally 

recognized for containing information from approximately 14,000 journals and 167 million scientific 

publications on various topics. These figures indicate that Scopus might contain approximately 20% 

more content than that of other databases (NASCIMENTO & RODRIGUES, 2015). The aim of this 

study was to quantitatively evaluate scientific publications on cattle foot and claw diseases using the 

Scopus database. 

 

Materials and methods 

After testing the best combination of keywords for a search to obtain the highest possible 

number of documents in the Scopus database, the combination "hoof disease AND bovine OR cattle OR 

cow" was selected. The combination of terms "bovine", "cattle", and "cow" helped retrieve a high 

number of documents when compared with that retrieved using each of these terms separately. The 

terms "hoof disorders", "podal disorders", "podal disease", "claw disorders", and "claw disease" were 

also tested, but they all resulted in a fewer number of documents than that with the term "hoof disease". 

The search with the selected keywords was limited to the article title, abstract, and keywords of the 

target documents. The selected date range was "All years" to "Present"; that is, we did not limit our 

search to a specific date of publication for documents (we included every year). Only articles, reviews, 

and notes were searched, with no limits for the type of access.  

The documents retrieved were read, and those that did not fit the theme foot and claw diseases 

in cattle were discarded. The articles that fit the proposed theme were classified according to the type 

(article, review, or note), language, subject area, source title, author, affiliation, and country/territory. 

Regarding the content, the documents were grouped in thematic topics a posteriori. The diseases 

evaluated in each study were quantified in isolation and in related groups. These quantifications were 

made per year, and are presented in decades, with the 2010 decade considered until July 2018. 

To compare the frequencies obtained by grouping the thematic topics and diseases over the 

decades and within the same decade, the chi-square test (χ2) for adherence was used, considering a 5% 

significance level. The software R (R Core Team, 2018) was used for the chi-square analysis and 

frequency calculations. 

 

Results and discussion 

Using the combination of keywords "hoof disease AND bovine OR cattle OR cow" in the 

Scopus database, we obtained 868 publications. After analyzing these publications, 226 (26%) 

publications were discarded; the remaining 642 (74%) documents were related to the searched topic. 

The reasons for discarding the retrieved articles were as follows: studies on (1) podal diseases in other 

species, such as horses, pigs and small ruminants and (2) the involvement of locomotor system due to 

diseases that are not primary of the hooves, mainly foot-and-mouth disease. Only 2.5% (16/642) were 
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open access documents. Of the 642 publications that were analyzed, we obtained 595 articles (92.6%), 

46 reviews (7.2%), and 1 note (0.2%), which highlighted the originality of research on the topic. In a 

recent scientometric analysis on human Chagas cardiomyopathy (GONZÁLEZ-ALCAIDE et al., 2018), 

only 79.6% of all publications were journal articles, which were comparatively less than those obtained 

in the present study. These 79.6% of articles was followed by 11.2% of reviews.  

Most of the documents were written in English (n = 518, 81%), followed by German (n = 80, 

12%), Dutch (n = 15, 2%), Bulgarian (n = 10, 2%), Portuguese (n = 7, 1%), Russian (n = 6, 1%), and 

others (n = 6, 1%). The trend of scientific publications in English is a reality in all areas of knowledge, 

as English is considered an international language (SAB et al., 2016). Although publications in German 

are not common in other areas (SAB et al., 2016; FRIEDMACHER et al., 2018), there is a significant 

number of literature published in this language in the area of cattle foot and claw diseases during the 

last 50 years. This reflects the importance of German researchers and early works published in German 

at the beginning of the 20th century (GREENOUGH, 2007). 

The classification of documents into one or more subject areas revealed the following to be the 

major subject areas: Veterinary (394); Agricultural and Biological Sciences (257); Biochemistry, 

Genetics, and Molecular Biology (131); Medicine (123); and Others (20). Together, the subject areas 

Veterinary, and Agricultural and Biological Sciences represent 70% of the publications by subject area. 

However, we should also emphasize the 131 papers classified as Biochemistry, Genetics, and Molecular 

Biology, of which five were published during the first half of 2018 (viz., DOLECHECK et al., 2018; 

HERINGSTAD et al., 2018; JACOBS et al., 2018; WEIGELE et al., 2018; WILSON-WELDER et al., 

2018). It demonstrates that studies on foot and claw diseases have been aimed at clarifying the 

fundamental biological mechanisms underlying these complex diseases in cattle. 

By source title, the journal with the highest number of publications pertaining to foot and claw 

diseases in cattle is Journal of Dairy Science, with 123 papers. This was followed by Veterinary Record 

(61), Veterinary Journal (49), Preventive Veterinary Medicine (34), Veterinary Clinics of North 

America Food Animal Practice (23), Journal of the American Veterinary Medical Association (20), 

Deutsche Tierarztliche Wochenschrift (19), Tijdschrift Voor Diergeneeskunde (15), Acta Veterinaria 

Scandinavica (14), and Berliner Und Munchener Tierarztliche Wochenschrift (14). The number of 

manuscripts published by the top five sources is presented by the year of publication in Figure 1. 

Superiority in terms of number of publications in Journal of Dairy Science from 2009 is apparent. 

The average SCImago Journal Rank (SJR) of 10 journals with the highest number of 

publications was 0.63. Journal of Dairy Science has the highest SJR, which is 1.21. The SJR index, 

proposed by the SCImago Research Laboratory in Spain in 2007, is calculated based on the Scopus 

citation databases. To calculate the SJR index, a mathematical model similar to that of GooglePageRank 

is used, attributing different weights to the citations, according to the source that quoted the document 

(JAMALI et al., 2014). Thus, not necessarily the most cited journal will be better ranked, as the index 

prioritizes the weight to the detriment of quantity of citation sources. Therefore, among the scientific 
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journals that publish most papers on the subject of foot and claw diseases in cattle, Journal of Dairy 

Science publishes most studies, and it has the best citation in the area. The following is a list of journals 

with SJR index in descending order: Preventive Veterinary Medicine (1.04), Veterinary Journal (0.82), 

Journal of The American Veterinary Medical Association (0.79), Veterinary Clinics of North America 

Food Animal Practice (0.64), Veterinary Record (0.56), Acta Veterinaria Scandinavica (0.46), Berliner 

Und Munchener Tierarztliche Wochenschrift (0.36), Deutsche Tierarztliche Wochenschrift (0.25), and 

Tijdschrift Voor Diergeneeskunde (0.14). 

 

 
Figure 1. Manuscripts published by the top five sources by year of publication in a scientometric 

analysis using the keywords "hoof disease and bovine or cattle or cow" in the Scopus database 

 
Twelve authors with 10 or more publications of the 642 documents analyzed are shown in Figure 

2. Johann Köfler with 19 documents, and David N. Logue and Jan Keith Shearer with 18 documents 

each stand out. By affiliation, the 10 most prominent institutions with a high number of publications on 

the subject of foot and claw diseases in cattle are presented in Figure 3. The information of authors and 

institutions with a high number of publications in this subject can help young researchers of the area 

searching for bibliographic material or help establish scientific partnerships. By country or territory, 187 

documents were of indefinite origin, and therefore, we classified only 455 documents, which are as 

follows: United States (22%), United Kingdom (17%), Germany (11%), and Canada (10%) together 

represented 60% of the publications (Figure 4). 
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Figure 2. Twelve authors with 10 or more publications of the 642 documents analyzed in the 

scientometric study using the keywords "hoof disease and bovine or cattle or cow" in the Scopus 

database 

 
Figure 3. Number of documents by affiliation of the top 10 institutions with the highest number of 

studies on the subject of foot and claw diseases in cattle in the Scopus database 
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Figure 4. Percent of documents by country or territory out of 455 documents analyzed in scientometric 

analysis using the keywords "hoof disease and bovine or cattle or cow" in the Scopus database 

 

Classification of the 642 selected studies in thematic topics resulted in the following four groups 

(Table 1). (1) Specific hoof diseases (SHD) included publications on one or more specific hoof diseases. 

(2) General hoof diseases (GHD) included publications that are not specific to one or more hoof 

diseases, as they addressed general issues about these diseases such as risk factors, diagnostic methods, 

treatment, prophylaxis, epidemiology, and economic aspects. (3) Lameness (LAM) included 

publications pertaining to lameness in cattle and not the hoof diseases that caused it—lameness was a 

disease focus rather than a clinical sign. (4) Healthy hoof characterization (HHC) included publications 

pertaining to characterization of the hoof of healthy cattle using varied techniques, and these studies 

form an important base for the characterization of the hoof of sick cattle. 

The analysis of each thematic topic by rows in Table 1 revealed that, with the exception of GHD, 

in all other topics the number of publications is increasing with the decade, following the trend of total 

published documents (*P < 0.05). A comparison of the percent of publications between the topics in 

each column revealed that until the 1970s, the number of publications on GHD and SHD was equivalent. 

Since the 1980s, the number of studies on SHD has increased substantially, indicating a trend that studies 

on GHD have not increased after 1970s. 

The trend of stagnation of GHD publications in comparison with the increase in SHD 

publication can be partially explained by the scientific description of diseases from the 70's, such as 

digital dermatitis (DD) (WATTS et al., 2018), which reflected in the increased number of publications 

only from the later decades. In addition, technological and scientific developments created conditions 
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for studies using more detailed diagnostic methods at the end of the 1970s and during the early 1980s 

(BODUROV et al., 1979; YATES et al., 1979; NIGAM & SINGH, 1980; GOGOI et al., 1982). In this 

regard, Weaver et al. (1981) reviewed the disorders of digits in ruminants with a proposal for anatomical 

and pathological terminology and a register for diseases. Thus, in the 1980s, the tendency to investigate 

each bovine foot disease separately was intensified rather than studies that focused all diseases as a 

single problem. 

 

Table 1. Frequencies of 642 studies, published from 1963 to 2018, analyzed by the decade of publication 

and classified into four thematic groups, in a scientometric analysis about the foot and claw diseases in 

cattle. The data are presented as absolute frequency and, between parentheses, as relative frequency (%). 

Topic 
Decade 

Total *P 
1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s 

SHD 11 (2) 22 (5) 47 (10) 79 (18) 129 (29) 161 (36) 449 (100) < 0.001 

GHD 10 (11) 22 (25) 19 (22) 9 (10) 15 (17) 13 (15) 88 (100) 0.12 

LAM 1 (1) 3 (4) 4 (6) 2 (3) 22 (31) 38 (54) 70 (100) < 0.001 

HHC 2 (6) 4 (11) 2 (6) 8 (23) 12 (34) 7 (20) 35 (100) 0.02 

Total 24 (4) 51 (8) 72 (11) 98 (15) 178 (28) 219 (34) 642 (100) < 0.001 

Topic 
Decade 

Total - 
1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s 

SHD 11 (46) 22 (43) 47 (65) 79 (81) 129 (73) 161 (74) 449 (70) - 

GHD 10 (42) 22 (43) 19 (26) 9 (9) 15 (8) 13 (6) 88 (14) - 

LAM 1 (4) 3 (6) 4 (6) 2 (2) 22 (12) 38 (17) 70 (11) - 

HHC 2 (8) 4 (8) 2 (3) 8 (8) 12 (7) 7 (3) 35 (5) - 

Total 24 (100) 51 (100) 72 (100) 98 (100) 178 (100) 219 (100) 642 (100) - 
#P 0.003 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001  

*P = P value of the χ2 distribution in line analysis; #P = P value of the χ2 distribution in column analysis.  

SHD = Specific hoof diseases; GHD = General hoof diseases; LAM = Lameness; HHC = Healthy hoof 

characterization. 

 

The number of studies that aimed to evaluate lameness as a disease rather than as a clinical sign 

increased from the 2000s. Weigele et al. (2018) reported that lameness is one of the most prevalent 

diseases affecting the well-being of cow in modern dairy production. On the contrary, lameness in dairy 

cattle is a result of many diseases, and a systematic approach is necessary to identify important risk 

factors and diagnose the predominant causes, especially if the prevalence of lameness in the herd 

exceeds 15% (NORDLUND et al., 2004). 
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The analysis of 449 publications that included one or more SHD revealed 18 diseases studied in 

1193 cases, and some of them included cattle foot or claw diseases; they are presented in Table 2 

distributed according to the decade of publication. 

Digital dermatitis stood out as the disease with the highest number of publications. This disease 

was described in Italy during 1974, appearing as the main cause of lameness in cattle herds globally and 

generating considerable costs associated with its treatment and management. The pain and lameness 

caused by DD are among the major concerns associated with the welfare of cattle (WATTS et al., 2018). 

Digital dermatitis lesions are observed in 70%–95% of dairy herds in the USA and Denmark, with 

prevalence of 20%–30% within herds in Europe and the USA. The high prevalence of DD results in 

high treatment costs, although the cost per case is generally lower than that for sole ulcer and white line 

disease (NIELSEN et al., 2012). As DD was discovered in the 1970s, the first studies on DD included 

in the sample of this study date back to the 1980s. From the 2000s, DD became the most studied bovine 

foot or claw disease, accounting for 20% of the total of diseases during the decade of 2010. 

Between the 1970s and 1990s, laminitis was the most studied disease among the documents 

included in the present study. From 2000, the number of studies that contained the term ‘laminitis’ as 

the object of study declined, demonstrating a trend of disuse of the term. In 2010, only 3% of the diseases 

studied in our sample group were still identified as laminitis. Greenough (2007) has described that, in 

the middle of that decade, scientists demonstrated that the word ‘laminitis’ was an inappropriate 

descriptor for the disorder. This assertion was based on the argument that laminae are not always the 

only and not necessarily the first structures in the claws that are affected, and inflammation is not 

invariably found during the early stages of the disorder. Now, researchers agree that the term ‘coriosis’ 

better describes the condition as an inflammatory insult affecting the coronary, laminar, perioplic, and 

solar regions of the corium (SHEARER & VAN AMSTEL, 2017). 
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Table 2. Frequencies of cattle foot and claw diseases studied between 1963 and 2018, analyzed by the 

decade of publication, in a scientometric analysis using the Scopus database. The data are presented as 

absolute frequency and, between parentheses, as relative frequency (%). 

Disease 
Decade 

Total 
1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s 

Digital dermatitis - - 3 (4) 20 (13) 66 (18) 116 (20) 205 (17) 

Sole ulcer 1 (17) 3 (20) 15 (19) 21 (14) 56 (15) 85 (15) 181 (15) 

White line disease - - 3 (4) 14 (10) 45 (12) 70 (12) 132 (11) 

Sole hemorrhage - - 3 (4) 18 (12) 41 (11) 50 (9) 112 (9) 

Heel horn erosion - - 7 (9) 16 (11) 39 (10) 44 (8) 106 (9) 

Laminitis 1 (17) 5 (33) 24 (30) 24 (16) 22 (6) 18 (3) 94 (8) 

ID - - 8 (10) 9 (6) 23 (6) 36 (6) 76 (6) 

IH 3 (50) 2 (13) 3 (4) 3 (2) 16 (4) 31 (6) 58 (5) 

IP 1 (17) 1 (7) 5 (6) 2 (1) 16 (4) 30 (5) 55 (5) 

Horn fissures - 1 (7) 1 (1) 4 (3) 19 (5) 14 (2) 39 (3) 

Double sole - - - 4 (3) 9 (2) 18 (3) 31 (3) 

Toe ulcer - - - 2 (1) 3 (1) 22 (4) 27 (2) 

Corkscrew claws - - 2 (2) 1 (1) 5 (1) 13 (2) 21 (2) 

Abscess - - 2 (2) 2 (1) 5 (1) 8 (1) 17 (1) 

Overgrowth - 1 (7) 3 (4) 4 (3) 4 (1) 2 (1) 14 (1) 

Thin sole - - - - 2 (1) 8 (1) 10 (1) 

SP - 2 (13) 1 (1) 1 (1) 3 (1) 2 (1) 9 (1) 

YD - - - 3 (2) 2 (1) 1 (1) 6 (1) 

Total 
6  

(100) 

15  

(100) 

80  

(100) 

148  

(100) 

376  

(100) 

568  

(100) 

1193 

(100) 

ID - Interdigital dermatitis; IH - Interdigital hyperplasia; IP - Interdigital phlegmon; SP - Septic 

pododermatitis; YD - Yellow discoloration. 

 

During the same period in which the term laminitis fell into disuse, the use of terms associated 

with laminitis-related disorders such as sole ulcer, white line disease, sole hemorrhage, double sole, and 

toe ulcer presented an absolute increase in several studies, although the relative frequency did not 

increase due to the substantial increase in DD. Therefore, another possible approach to analyze the 

occurrence of cattle foot and claw diseases is by grouping related diseases. This type of analysis has 

been used mainly to study infectious diseases and laminitis-related disorders (ØDEGÅRD et al., 2015; 

VAN DER SPEK et al., 2015; SILVA et al., 2018). Therefore, we grouped infectious diseases consisting 

of (inter-)DD, heel horn erosion, interdigital phlegmon, and septic pododermatitis; and laminitis-related 
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disorders consisting of laminitis, sole ulcer, white line disease, sole hemorrhage, double sole, and toe 

ulcer. The other diseases were grouped under Others (Table 3). 

 

Table 3. Occurrence of related cattle foot and claw diseases, studied between 1963 and 2018, analyzed 

by the decade of publication, in a scientometric analysis using the Scopus database. The data are 

presented as absolute frequency and, between parentheses, as relative frequency (%). 

Related 

diseases 

Decade 
Total P* 

1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s 

LRD 2 (1) 8 (1) 45 (8) 83 (14) 176 (30) 263 (46) 577 (100) < 0.001 

Infectious 1 (1) 3 (1) 24 (5) 48 (11) 147 (32) 228 (50) 451 (100) < 0.001 

Others 3 (2) 4 (2) 11 (7) 17 (10) 53 (32) 77 (47) 165 (100) < 0.001 

Total 6 (1) 15 (1) 80 (7) 148 (12) 376 (31) 568 (48) 1193 (100) < 0.001 

Related 

diseases 

Decade 
Total - 

1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s 

LRD 2 (33) 8 (53) 45 (56) 83 (56) 176 (47) 263 (46) 577 (48) - 

Infectious 1 (17) 3 (20) 24 (30) 48 (32) 147 (39) 228 (40) 451 (38) - 

Others 3 (50) 4 (27) 11 (14) 17 (12) 53 (14) 77 (14) 165 (14) - 

Total 
6 

(100) 

15 

(100) 

80 

(100) 

148 

(100) 

376 

(100) 

568 

(100) 

1193 

(100) 
- 

#P 0.6065 0.2466 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 - 

*P = p value of the χ2 distribution in line analysis; #P = p value of the χ2 distribution in column analysis. 

LRD - Laminitis-related diseases. 

 

Analysis of related diseases (Table 3) revealed that the groups Laminitis-related, Infectious, and 

Others followed a pattern of increase in the number of publications throughout all the decades, as well 

as the total number of publications. Furthermore, the group Laminitis-related diseases had the highest 

number of publications. A comparison of publication trends along columns in Tables 2 and 3 showed 

that DD is the most studied disease. Furthermore, grouping revealed that laminitis-related disorders are 

studied more than infectious diseases. Statistically, it is apparent that this started to occur since the 

1980s, from when the #P value was < 0.001. 

According to Shearer and Van Amstel (2017), with a few exceptions, sole ulcers and white line 

disease are the most common claw disorders in confined dairy cattle. These disorders along with the 

traumatic lesions of the sole are the most common causes of lameness that affect the digit or the hoof. 

Traumatic lesions of the sole include thin sole toe ulcers predisposed by weakening of the sole due to 

excessive wear rates or over-trimming. To a large extent, these conditions are predisposed by metabolic 

disorders, including ruminal acidosis and laminitis, along with other physiological changes that occur 
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during the transitional period. The mechanical stresses to which these animals are subjected on hard 

floors contribute to lameness (SHEARER & VAN AMSTEL, 2017). 

Based on observed publication trends, we believe that studies on DD and laminitis-related 

disorders will continue to be the most published by the end of this decade and probably in the next 

decade. In the present study, 15 documents published in 2018 were included. Of these, DD was evaluated 

in 13 studies (87%), and 5 of them (33%) evaluated only the disease. These data show a current trend in 

DD research in studies on cattle foot and claw diseases worldwide. Nevertheless, the absence of 

scientometric analysis on cattle foot and claw diseases has made it difficult to compare the data of a 

study with those of other studies. Future studies should quantitatively assess cattle foot and claw diseases 

and their publication trends in different databases to build a consensus on the scientific trends of this 

subject area. 

 

Conclusions 

Based on documents retrieved from the Scopus database, we found that in just over half a 

century of research on cattle foot and claw diseases, bovine digital dermatitis is the most studied disease 

worldwide. Grouping related disorders revealed that laminitis-related diseases are studied more than 

infectious diseases since the 1980s, from when studies on individual foot and claw diseases in cattle 

increased to the detriment of studies that aimed to study them as a unique problem. Our study compiles 

valuable information that can help researchers to build consensus and make decisions in a wide range 

of situations, including development of future research projects in the subject area. To the best of our 

knowledge, the present study is the first to quantitatively evaluate scientific publications on cattle foot 

and claw diseases. 
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Resumo 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a associação entre fenótipos estabelecidos segundo a 

presença ou ausência de DD e o perfil haplotípico da região promotora do gene IL8 de bovinos 

da raça Holandesa e mestiços Jersey X Holandesa. Foram genotipadas vacas pertencentes a dois 

rebanhos, um formado por animais da raça Holandesa e outro por mestiços Jersey X Holandesa. 

Seis polimorfismos localizados na região promotora do gene IL8 foram genotipados por 

Kompetitive Allele Specific PCR genotyping system (KASPTM). Após obtenção dos genótipos 

foi realizada inferência haplotípica empregando-se o algoritmo EM do programa Arlequin® 
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versão 3.51. Após verificação da não normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-Wilk, o teste 

do χ2 de Pearson foi aplicado para dados não paramétricos. Em função dos rebanhos, comparou-

se as proporções de presença ou ausência da DD, membros pélvicos e torácicos acometidos pela 

doença, número de membros afetados e distribuição dos haplótipos. Também foi testado o 

efeito da composição haplotípica individual entre presença e ausência de DD por rebanho. Para 

verificação do efeito do rebanho na presença ou ausência de DD, foi calculado risco relativo e 

realizada regressão logística binaria. Cerca de 10% da variabilidade da DD dicotomizada em 

presente e ausente pode ser explicada pelo efeito do rebanho. O rebanho da raça Holandesa 

apresentou um incremento de cerca de 3,5 vezes no risco relativo inicial estimado em 1,57 

(p=0,004). A ocorrência de DD foi maior nos membros pélvicos, e as proporções não variaram 

estatisticamente entre os rebanhos (χ2=0,212; p= 0,6449). A proporção de animais com nenhum 

membro afetado foi estatisticamente maior para o rebanho Jersey X Holandesa (χ2=6,745; p= 

0,0094). Quatro haplótipos foram evidenciados: IL8-h1, IL8-h2, IL8-h3 e IL8-h4, sendo os dois 

primeiros com ocorrência no rebanho da raça Holandesa e os quatro ocorrendo no rebanho 

mestiço. Os genótipos IL8-h1/IL8-h1 e IL8-h1/IL8-h2 ocorreram com maior frequência entre 

os animais com DD presente no rebanho de vacas Holandesas. Concluiu-se que a DD é mais 

frequente no rebanho da raça Holandesa e que o haplótipo IL8-h1 está relacionado com uma 

maior susceptibilidade à DD nesse rebanho. 

Palavras-chave: Casco, Claudicação, CXCL8, IL-8, Interleucina 8.  

 

Introdução 
 

Em termos de saúde bovina, a dermatite digital (DD) figura como uma das principais 

preocupações em todo o mundo, principalmente em rebanhos leiteiros2. Mundialmente, estima-

se que entre 15% e 22% dos bovinos leiteiros apresentem uma ou mais lesões características da 

DD3, causando um prejuízo de 190 milhões de dólares por ano apenas devido a diminuição na 

produção de leite associada a claudicação4. Segundo Zinicola et al.5, assumindo-se uma 

prevalência para a DD de 25% nos rebanhos, esses prejuízos podem alcançar uma perda anual 

de US$ 1.1 bilhão apenas nos EUA e União Europeia.  

Apesar de ser uma enfermidade com diversos agentes etiológicos bacterianos envolvidos, as 

espécies do gênero Treponema spp. têm sido descritas como as principais causadoras da DD6. 

Em condições favoráveis, esses microrganismos se proliferam causando inflamação na pele do 

espaço interdigital palmar/plantar ou dorsal, podendo ocorrer também nas regiões limítrofes 
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entre a pele e o cório coronário. Após inflamação inicial, as lesões tornam-se ulcerativas ou, 

com a cronicidade do processo, podem adquirir aspecto proliferativo7, 8.  

Diversos fatores de risco foram descritos para a DD, os quais podem estar associados aos 

criatórios ou aos próprios animais. No primeiro caso, os sistemas de criação e as práticas de 

manejo podem influenciar na prevalência da DD, enquanto no segundo, grupos de bovinos ou 

indivíduos são caracterizados por uma maior susceptibilidade dentro dos rebanhos. Dentre os 

fatores de risco relacionados aos animais, aqueles que podem ser transmitidos através das 

gerações, denominados fatores genéticos, têm sido associados ao desenvolvimento da DD nos 

bovinos. A maioria dos estudos que objetivaram estudar esses fatores genéticos avaliaram 

fenótipos morfológicos, fisiológicos e comportamentais. Entretanto, em menor escala e devido 

a evolução técnica e científica da genética, tornou-se possível determinar com eficácia onde 

estão as diferenças genômicas9. 

Em um estudo realizado no ano de 201210, ao citarem que a interleucina 8 (IL-8) é um 

importante mediador da resposta imune inata e polimorfismos neste gene estão associados com 

a susceptibilidade a doenças inflamatórias em seres humanos, os autores descreveram 29 sítios 

polimórficos na região promotora do gene IL8 de bovinos, caracterizando três distintos 

haplótipos (IL8-h1, IL8-h2 e IL8-h3). Este trabalho relatou que animais com genótipo IL8-h2 

provavelmente produzem níveis significativamente maiores de IL-8, mesmo na ausência de 

infecção. Tendo a interleucina 8 seu nível de expressão aumentado pelos queratinócitos do 

tecido com dermatite digital em desenvolvimento11, a variação haplotípica no sítio promotor do 

gene IL8 poderá explicar, em parte, a maior susceptibilidade individual para o desenvolvimento 

da dermatite digital nos bovinos. 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a associação entre fenótipos estabelecidos segundo a 

presença ou ausência de DD e o perfil haplotípico da região promotora do gene IL8 de bovinos 

da raça Holandesa e mestiços Jersey X Holandesa. 

 

Material e Métodos 
 

O presente estudo foi realizado sob os preceitos éticos de experimentação animal. O estudo 

recebeu a aprovação pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG) sob o protocolo número 085/2015. Para a obtenção das amostras 

biológicas foram selecionadas duas propriedades leiteiras nas quais a DD era endêmica. Na 

primeira propriedade, por se tratar de uma granja leiteira que comercializava leite e derivados, 

apenas o lote contendo vacas em menor produção foi avaliado. Nessa propriedade, o rebanho 
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era composto por animais da raça Holandesa mantidos em sistema free-stall. A segunda 

propriedade leiteira correspondeu a Fazenda Escola da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

na qual todos os animais em lactação foram avaliados. O rebanho da UFG era composto por 

animais mestiços (Jersey X Holandesa) mantidos em sistema semi-intensivo.  

Nas duas propriedades incluídas no presente estudo foi possível acessar histórico da ocorrência 

de doenças podais prévias. Ademais, veterinários participantes deste estudo inspecionaram os 

cascos nas salas de ordenha, trimestralmente, por um ano. O presente artigo contém os 

resultados de um estudo observacional do tipo transversal, no qual as vacas em lactação 

pertenciam a dois rebanhos com composições raciais distintas e fenótipos estabelecidos 

segundo a presença ou ausência de diagnóstico ou histórico de DD.  

Foram colhidos 5mL de sangue periférico por punção da artéria ou veia coccígea de cada animal 

incluído no estudo. A partir dessas amostras biológicas e seguindo as recomendações do 

fabricante, o DNA foi extraído usando-se um kit comercial (IllustraBlood GenomicPrep Mini 

Spin®, GE Healthcare, UK). As amostras de DNA foram estocadas a -20°C até o momento da 

genotipagem dos polimorfismos da região promotora do gene IL8.  

Os polimorfismos foram genotipados por Kompetitive Allele Specific PCR genotyping system 

(KASPTM) mediante a análise do padrão de fluorescência de cada amostra no termociclador 

ABI StepOnePlusTM, segundo instruções do fabricante (LGC Genomics, UK). KASP é uma 

tecnologia de genotipagem homogênea, fluorescente e do tipo endpoint. Foram desenhados seis 

conjuntos de primers (KASP by Desing) para a genotipagem de seis polimorfismos descritos 

por Meade et al.10: t/c (c-890/-887), acc/− (c-831/828), a/g (c-687), g/t (c-664), c/a (c-265) e t/c 

(c-210). No presente estudo, os polimorfismos foram identificados, respectivamente, como 

KASP6, KASP5, KASP4, KASP3, KASP2 e KASP1 (Tabela 1). 

Para os testes estatísticos realizados o intervalo de confiança (IC) assumido foi de 95% e o nível 

de significância ≤0,05. Os pacotes estatísticos usados foram Arlequin® versão 3.51 e IBM 

SPSS® versão 21.0.0 (IBM Corporation, EUA).  

Após a obtenção dos genótipos foi realizada inferência haplotípica empregando-se o algoritmo 

EM do programa Arlequin® versão 3.51. Após verificação da não normalidade dos dados pelo 

teste de Shapiro-Wilk, o teste do χ2 de Pearson foi aplicado para dados não paramétricos. Em 

função dos rebanhos, comparou-se as proporções de presença ou ausência da DD, membros 

pélvicos e torácicos acometidos pela doença, número de membros afetados e distribuição dos 

haplótipos. Também foi testado o efeito da composição haplotípica individual entre presença e 

ausência de DD por rebanho. Para verificação do efeito do rebanho na presença ou ausência de 

DD foi calculado risco relativo e realizada regressão logística binária. 
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Tabela 1. Polimorfismos presentes na região promotora do gene IL8 de bovinos, descritos por 

Meade et al.10, denominados no presente estudo de KASP1 a KASP6, seus respectivos alelos e 

marcações fluorescentes, sequências flanqueadoras dos polimorfismos, e percentual de GC nos 

primers forward (alelo X e aleloY) e reverse em estudo associativo entre perfil haplotípico da 

região promotora do gene IL8 e ocorrência de dermatite digital em bovinos no Brasil Central 

Polimorfismo 
Alelo 

FAM 

Alelo 

HEX 
Sequência 5’à3’ 

GC%  

Primer 

Alelo X 

GC% 

Primer 

Alelo Y 

GC% 

Primer 

Reverse 

KASP1 

(c-210) 
T C 

AAAGCAATAGAATTA[T/C] 

TTGAAAGATCAAACA 
21,2 24,2 37,9 

KASP2 

(c-265) 
C A 

CTTGACTATTAAAAA[C/A] 

ATATTTTAAAATGTT 
27,3 24,2 26,7 

KASP3 

(c-664) 
G T 

TTCTCTGTCTCCAGA[G/T] 

TCCCACATTACTCAG 
42,3 35,7 42,6 

KASP4 

(c-687) 
A G 

TCTTTAAAAACAAGT[A/G] 

CTTAGTCTTCTCTGT 
29 31 50 

KASP5 

(c-831/828) 
ACC - 

CCATACTTCAATACC[ACC/]

CTGCTCTATATACTT 
38,5 42,3 37,9 

KASP6 

(c-890/887) 
T C 

CTTTCAACAGTGTCC[T/C] 

TATCTAGAAGGTGTT 
45,8 47,8 37,9 

 

Resultados e Discussão 
 

Foram incluídas no presente estudo, 98 vacas, das quais 31 pertenciam ao rebanho da raça 

Holandesa e 67 eram animais mestiços Jersey X Holandesa. No rebanho de animais mestiços, 

49,2% foram diagnosticados com DD em pelo menos um dos membros ou tinham algum 

histórico da doença. Esse valor foi igual a 77,4% para o rebanho da raça Holandesa. No Brasil 

e no mundo, a DD tem sido descrita com altas prevalências nos rebanhos leiteiros. No país, 

estudos descreveram prevalências de 44,2% de DD em rebanho leiteiro criado em sistema semi-

intensivo12 e 33% para vacas lactantes criadas a pasto o ano todo13. Na Dinamarca, a prevalência 

da DD variou entre 0 e 56% em 36 rebanhos leiteiros avaliados. Na Nova Zelândia, 224 

propriedades leiteiras foram avaliadas e uma prevalência de 68,9% foi estimada14. 

O χ2 de Pearson (p=0,015) apontou diferença estatisticamente significativa entre a frequência 

de DD nos dois rebanhos do presente estudo. Mediante regressão logística binária, foi obtido o 

r2 de Nagelkerke = 0,096. Portanto, cerca de 10% da variabilidade da DD dicotomizada em 
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presente e ausente pode ser explicada pelo efeito do rebanho. Baseado no odd’s ratio dado pelo 

exponencial de β na equação (OR=3,532), o rebanho da raça Holandesa apresentou um 

incremento de cerca de 3,5 vezes no risco relativo inicial estimado em 1,57 (p=0,004).  

A maior frequência e o risco aumentado de DD no rebanho composto por animais da raça 

Holandesa pode ser explicado, inicialmente, pela própria composição racial do rebanho. 

Diversos estudos concluíram que a raça Holandesa é mais susceptível ao desenvolvimento da 

DD quando comparada à outras raças bovinas15-17. Os distintos sistemas de criação e alojamento 

entre os rebanhos também pode explicar as diferenças de frequência e risco da DD. Estudos que 

compararam sistemas de criação extensivos à confinamentos apontaram para uma diminuição 

do risco de desenvolvimento da DD à medida que o acesso ao pasto aumentava18-20. 

Do total de membros afetados pela DD nos rebanhos estudados, obtivemos, para membros 

pélvicos e torácicos, respectivamente, proporção de 35 (92%) e 3 (8%) dos membros com DD 

no rebanho de vacas Holandesas, enquanto para o rebanho Jersey X Holandesa a proporção 

observada foi de 41 (89%) e 5 (11%). Essas proporções não variaram estatisticamente entre os 

rebanhos (χ2=0,212; p= 0,6449). Os membros pélvicos têm sido descritos como mais 

susceptíveis à ocorrência de DD quando comparados aos membros torácicos21. A frequência 

maior de DD em membros pélvicos ocorre provavelmente devido à maior contaminação com 

as fezes e urina dos próprios animais22, criando condições ambientais favoráveis para a 

proliferação de microbiota patogênica e redução da imunidade local, que favoreceria a 

instalação e progressão do doença. Além disso, manifestações comportamentais, como a 

sodomia, leva à sobrecarga dos membros pélvicos, resultante em microlessões teciduais que 

promovem fragilidade e inflamação do tecido no local21. No estado de Goiás, Brasil, um estudo, 

que verificou a influência de diferentes doenças podais na claudicação de vacas leiteiras, 

descreveu que a DD é a enfermidade de maior incidência e os membros pélvicos são os mais 

afetados23. Nesse sentido, estudos que objetivam investigar a ocorrência de DD em bovinos 

tendem a dar maior ênfase e atenção ao membros pélvicos dos animais24, 25.  

Na figura 1, os animais incluídos em cada rebanho foram categorizados pelo número de 

membros afetados com DD. Nota-se que a proporção de animais com nenhum membro afetado 

foi estatisticamente maior para o rebanho Jersey X Holandesa (χ2=6,745; p= 0,0094). 

Comparando-se as proporções dentro do rebanho mestiço, a frequência de animais com nenhum 

casco acometido foi maior que as frequências de animais com um (p=0,019) ou dois (p<0,0001) 

cascos acometidos. Dentro do grupo de animais da raça Holandesa, a frequência de animais 

com três cascos acometidos pela DD foi estatisticamente menor. Porém, essa categoria de 

acometimento foi observada apenas nessa raça. Nesse sentido, foi evidenciado que a 
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introgressão genética de Jersey em cruzamentos raciais aumenta a proporção de bovinos não 

afetados pela DD.  

A percepção de maior resistência à claudicação em bovinos da raça Jersey foi relatada por 

produtores do estado de Santa Catarina, Brasil26. Comparando-se a qualidade óssea dos 

membros entre Holandesa e Jersey X Holandesa, um estudo demonstrou que os animais 

mestiços apresentaram maior qualidade27. Ao realizarem uma análise geral sobre os valores 

obtidos para as medidas do ângulo dorsal, comprimento da parede dorsal e altura do talão em 

bovinos das raças Pantaneiro e Curraleiro Pé-duro, Silva et al.28 concluíram que essas medidas 

podem ter alguma relação com a menor predisposição a determinadas enfermidades digitais. 

Os autores verificaram que essas medidas externas dos cascos de animais Pantaneiro e 

Curraleiro Pé-duro são semelhantes às encontradas para os animais da raça Jersey e da espécie 

bubalina.  
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Figura 1. Distribuição do número de membros afetados pela dermatite digital bovina em dois 

rebanhos de distintas composições raciais (Holandesa e Jersey X Holandesa) em estudo 

associativo entre perfil haplotípico da região promotora do gene IL8 e ocorrência de dermatite 

digital em bovinos no Brasil Central.  

*Diferença estatisticamente significativa entre os rebanhos (χ2=6,745; p= 0,0094); a,bLetras distintas 

indicam diferença estatisticamente significativa pelo teste χ2 de Pearson (p<0,05) dentro do rebanho 

Jersey X Holandesa; =,≠Símbolos distintos indicam diferença estatisticamente significativa pelo teste χ2 

de Pearson (p<0,05) dentro do rebanho da raça Holandesa. 

 

A partir dos perfis genotípicos gerados para os 98 animais, quatro haplótipos foram 

evidenciados (IL8-h1, IL8-h2, IL8-h3 e IL8-h4). Os haplótipos IL8-h1 e IL8-h2 foram os mais 

frequentes na nossa amostragem. Assim como descrito por Meade e colaboradores10, nós 

encontramos apenas IL8-h1 e IL8-h2 na raça Holandesa, sendo o IL8-h2 mais frequente 

(χ2=4,920; p= 0,0265). No rebanho mestiço, além dos haplótipos IL8-h1 e IL8-h2 (IL8-h2 mais 

frequente; χ2= 36.851; p<0,0001), foram encontrados IL8-h3 e IL8-h4, ambos em menor 

frequência que os outros haplótipos (p<0,0001). A distribuição dos haplótipos nos dois 

rebanhos estudados está representada na Tabela 2.  
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Tabela 2. Frequências de haplótipos da região promotora de IL8 em dois rebanhos bovinos 

com distintas composições raciais (Holandesa e Jersey X Holandesa) a partir da genotipagem 

de seis sítios polimórficos (t/c [c-890/-887], acc/− [c-831/828], a/g [c-687], g/t [c-664], c/a [c-

265], t/c [c-210]) em estudo associativo entre perfil haplotípico da região promotora do gene 

IL8 e ocorrência de dermatite digital em bovinos no Brasil Central 

Haplótipo Polimorfismos 
Número de vacas amostradas 

Holandesa Jersey X Holandesa 

IL8-h1 T+AGCT 25 (40%)a 36 (27%)a 

IL8-h2 C-GTAC 37 (60%)b 86 (64%)b 

IL8-h3 C-ATAC - 08 (06%)c 

IL8-h4 T+GGCT - 04 (03%)c 
a,b,c Letras sobrescritas distintas indicam diferenças estatísticas (p<0,05) nas colunas pelo teste χ2 de 

Pearson. 

 

Ao agruparmos a frequência dos haplótipos por animal em cada rebanho estudado, notamos que 

no rebanho de vacas Holandesas, IL8-h1 e IL8-h2 ocorrem em homozigose e heterozigose. No 

rebanho Jersey X Holandesa, além dos três genótipos formados por IL8-h1 e IL8-h2, observou-

se animais heterozigotos IL8-h2/IL8-h3 e IL8-h2/IL8-h4. Comparando-se a distribuição dos 

genótipos entre os animais categorizados nos grupos presença e ausência de DD, em cada 

rebanho, pode-se afirmar que os genótipos IL8-h1/IL8-h1 e IL8-h1/IL8-h2 ocorreram com 

maior frequência entre os animais com DD presente no rebanho de vacas Holandesas (Tabela 

3). 

Em estudo prévio11, foi sugerido um papel importante para a IL8 derivada de queratinócitos na 

patogênese da DD. Nesse estudo, um aumento significativo na expressão de IL8 foi observado 

entre os estágios de lesão aguda ulcerada clássica com mais de dois centímetros de diâmetro 

(M2), e de resolução da lesão, que passa a ser coberta por uma crosta firme (M3). Ademais, 

outro estudo demonstrou que o haplótipo IL8-h1 foi funcionalmente menos responsivo em 

células epiteliais mamárias não estimuladas e em resposta à estimulação in vitro com LPS ou 

TNF bovino10. Portanto, estando a IL-8 relacionada a etapas importantes do desenvolvimento e 

resolução de lesões de DD, e extrapolando os resultados de expressão observados in vitro para 

in vivo, é possível inferir que uma menor produção de IL-8 nos animais que apresentam IL8-h1 

poderia explicar a sua maior susceptibilidade ao desenvolvimento de DD entre as vacas 

Holandesas.  
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Tabela 3. Frequências de genótipos formados pelos haplótipos IL8-h1, IL8-h2, IL8-h3 e IL8-

h4, em dois rebanhos leiteiros distintos e entre vacas categorizadas nos grupos presença e 

ausência de dermatite digital bovina (DD) em estudo associativo entre perfil haplotípico da 

região promotora do gene IL8 e ocorrência de dermatite digital em bovinos no Brasil Central 

Rebanho Genótipos 
DD 

Total (100%) p 
Presente Ausente 

Holandesa 

h1/h1 05 (83%)* 01 (17%)* 06 0,0286 

h1/h2 11 (85%)* 02 (15%)* 13 0,0005 

h2/h2 08 (67%) 04 (33%) 12 0,1030 

Total 24 07 31  

Jersey 

X 

Holandesa 

h1/h1 01 (25%) 03 (75%) 04 0,1859 

h1/h2 15 (54%) 13 (46%) 28 0,5530 

h2/h2 12 (52%) 11 (48%) 23 0,7884 

h2/h3 04 (50%) 04 (50%) 08 1 

h2/h4 01 (25%) 03 (75%) 04 0,1859 

Total 33 34 67  

*Diferença estatisticamente significativa (p<0,05) pelo teste χ2 de Pearson entre as proporções de 

presença e ausência de DD para cada composição haplotípica nos rebanhos.  

 

Dentro do grupo das quimiocinas CXC, a IL-8 é considerada uma ELR-CXC devido à presença 

do tripéptido Glu-Leu-Arg (ELR) precedendo a primeira cisteína. A sequência ELR torna as 

quimiocinas CXC capazes de atraírem e ativarem neutrófilos29. As contagens máximas de 

eosinófilos e neutrófilos em lesões de DD ocorrem no estágio M2 e diminuem nos estágios M3 

e M411. Portanto, do ponto de vista fisiopatológico, a elevação nos níveis de IL-8 e, 

consequentemente, da acentuada quimiotaxia de neutrófilos nas lesões de DD, parece estar 

intimamente relacionada ao processo de resolução da doença. Segundo nossos resultados, e 

fazendo um paralelo com estudos prévios, as vacas Holandesas de genótipo IL8-h1 em 

homozigose ou heterozigose produzem níveis menores de IL-8. Assim, os neutrófilos seriam 

recrutados em menor quantidade para as lesões típicas da DD. Nesse contexto, vacas 

Holandesas IL8-h1 teriam prejuízo no processo de combate à infecção podal por espiroquetas, 

prejudicando o processo de resolução da DD quando comparadas às vacas IL8-h2 da mesma 

raça.  

A introgressão genética da raça Jersey, possivelmente, foi o fator determinante para a 

ocorrência dos haplótipos IL8-h3 e IL-8h-4 no rebanho mestiço. Futuros estudos da composição 
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haplotípica da região promotora de IL8 na raça Jersey poderão demonstrar que os haplótipos 

IL8-h3 e IL-8h-4 são mais comuns na raça. A composição racial aliada a um maior acesso ao 

pasto no rebanho mestiço avaliado no presente estudo foram fatores importantes na diminuição 

da ocorrência de DD. Todos esses fatores, em conjunto, podem ter contribuído para uma não 

associação entre haplótipos e presença ou ausência de DD no rebanho Jersey X Holandesa. 

 

Conclusões 
 

A frequência de DD é maior em rebanho da raça Holandesa mantido em sistema free-stall 

quando comparada à frequência da doença em rebanho mestiço Jersey X Holandesa mantido 

em sistema semi-intensivo. Os membros pélvicos são mais afetados pela DD. Em rebanho da 

raça Holandesa criado no Brasil Central, na região promotora de IL8 entre -210 e -890 ocorrem 

apenas os haplótipos IL8-h1 (T+AGCT) e IL8-h2 (C-GTAC), sendo o primeiro menos 

frequente e relacionado a uma maior susceptibilidade à DD. Para rebanho mestiço Jersey X 

Holandesa da mesma região, além dos haplótipos IL8-h1 e IL8-h2, estão presentes os haplótipos 

IL8-h3 (C-ATAC) e IL8-h4 (T+GGCT), os quais não influenciaram a ocorrência de DD no 

rebanho. 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Realizar pesquisas sobre as doenças podais nos bovinos é um desafio. Infelizmente, 

essas doenças ainda são negligenciadas pela maioria dos bovinocultores no Brasil, os quais 

subestimam os prejuízos causados pelos tratamentos e, principalmente, pelos impactos 

negativos na produtividade e no bem-estar dos animais. Apesar das pesquisas mais antigas sobre 

as doenças podais dos bovinos datarem do fim do século XIX e início do século XX, a história 

dos estudos dessas enfermidades provavelmente confunde-se com a história da própria 

medicina veterinária. A partir, principalmente, do advento de técnicas moleculares, elucidações 

foram alcançadas nos aspectos epidemiológicos, clínicos, profiláticos e terapêuticos. No 

entanto, estudar as doenças podais bovinas ainda é uma tarefa desafiadora, principalmente 

devido à complexidade etiopatofisiológica na qual os pesquisadores se deparam na maioria das 

vezes. Essa complexidade, em especial, deve ser enfatizada para a dermatite digital bovina 

(DD). 

Por ser uma das doenças podais dos bovinos de maior complexidade, a DD foi a 

mais estudada ao longo das últimas três décadas, e essa tendência ainda é uma realidade atual 

em todo o mundo. Ao longo dos estudos realizados na presente tese, notou-se que além de 

estudar as doenças podais bovinas de maneira isolada, é importante entende-las em conjunto 

com outras doenças relacionadas. Nesse sentido, as doenças infecciosas são comumente 

agrupadas, assim como ocorre com as doenças relacionadas a laminite. Esse segundo grupo tem 

sido mais estudado que o primeiro desde a década de 80, inclusive com o termo laminite sendo 

alvo de controvérsias no meio científico.  

Um dos aspectos que torna a DD uma doença de difícil compreensão, são os 

diversos fatores de risco associados à doença, sobre os quais nem sempre há consenso entre os 

pesquisadores. Ao ser mais prevalente nos períodos de seca, o comportamento epidemiológico 

da DD no Brasil Central parece destoar das tendências observadas em outros países, o que 

evidencia, mais uma vez, a complexidade da doença. A sazonalidade pluviométrica e as 

consequentes alterações nas dietas e metabolismo dos animais aproximam a epidemiologia da 

DD, uma doença infecciosa, à epidemiologia das doenças relacionadas à laminite e suas 

complicações. Portanto, os manejos profiláticos dessas doenças devem ser intensificados nos 

períodos anuais secos, tanto no Brasil como em qualquer outro lugar do mundo em que a 

precipitação pluviométrica seja sazonal.  

Os fatores de risco genéticos da DD também influenciam na ocorrência da doença. 

Apesar das herdabilidades estimadas das doenças podais serem relativamente baixas, a DD tem 
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sido evidenciada como a enfermidade podal dos bovinos de maior herdabilidade, variando entre 

0,09 e 0,14. Esses valores de herdabilidade estimada se tornam relevantes quando tomados 

considerando-se a complexidade e grande influencia ambiental exercida sobre a DD. Isso 

demonstra existir um importante componente genético a ser considerado na etiopatogenia da 

doença.  

Com o avanço das técnicas moleculares, alguns genes foram apontados como 

influenciadores no desenvolvimento da DD. Os níveis de produção de IL-8 e o recrutamento de 

neutrófilos nas lesões de DD estão intimamente relacionados ao processo de resolução da 

doença. Estudos com um maior número de animais de diferentes rebanhos são necessários para 

ratificar a associação entre o haplótipo IL8-h1 e a presença de DD em animais da raça 

Holandesa. Assim sendo, animais dessa raça poderão ser selecionados com base no genótipo 

quando o objetivo for a diminuição da ocorrência de DD no rebanho. De forma ideal, os estudos 

futuros devem contemplar a avaliação da expressão de IL-8 in vivo nos mesmos animais dos 

quais serão tomados os genótipos da região promotora de IL8 e os fenótipos de presença e 

ausência de DD. Estudos que objetivem avaliar uma possível associação entre a região 

promotora polimórfica de IL8 e outras doenças infecciosas nos bovinos devem ser realizados, 

principalmente para doenças de grande importância epidemiológica, clínica e com efeitos na 

produção, como a mastite.   

Após uma longa história de estudos sobre as doenças podais que acometem os 

bovinos, muitos avanços foram alcançados. Porém, nos dias atuais, quando se objetiva 

pesquisar e entender os verdadeiros mecanismos biológicos subjacentes à essas doenças, 

principalmente as mais complexas como a DD, as ferramentas moleculares são indispensáveis. 

Na medicina humana, principalmente, a aplicação dessas ferramentas para a prevenção, 

diagnóstico e tratamento das doenças já é uma realidade. Na medicina veterinária, 

principalmente na bovinocultura, o uso das ferramentas moleculares ainda se restringe a 

pesquisa ou a poucos produtores mais elitizados. Os pesquisadores da área, além de trabalharem 

para o desenvolvimento tecnológico e científico de maneira geral, não podem esquecer que todo 

o conhecimento e tecnologias geradas devem alcançar também o pequeno produtor. Assim, a 

mudança de realidade no cenário agropecuário brasileiro será real.  
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ANEXO A. Parecer da comissão de ética no uso de animais (ceua) 
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APÊNDICE A. Visão geral das desordens podais de bovinos descritas no ICAR Claw Health Atlas publicado no ano de 2015 

NOME SIGLA DESCRIÇÃO SINONÍMIA 

Unhas assimétricas UA Diferença significativa da largura, altura e/ou comprimento entre as unhas externa e 
interna que não pode ser equilibrada com o casqueamento - 

Parede dorsal côncava PC Formato côncavo da parede dorsal Muralha côncava 

Unha em saca-rolha SR Qualquer torção da unha interna ou externa. A borda dorsal da parede desvia de seu 
eixo - 

Dermatite digital DD Infecção da pele digital e/ou interdigital com erosão, geralmente com úlceras 
dolorosas e/ou com hiperqueratose/proliferação crônica 

Doença de 

Mortellaro, Doença 

do morango 

Dermatite interdigital/ 

superficial 
DI Todos os tipos de dermatites ligeiras ao redor do dígito, que não são classificadas 

como dermatite digital - 

Sola dupla SD Duas ou mais camadas de sola subjacentes Sola descolada 

Erosão de Talão ET Erosão do talão, que nos casos severos tem formato típico de “V” possivelmente se 
estendendo ao córion 

Podridão de talão, 

Erosão da úngula 

Fissura da unha FU 

Fenda na parede da unha 

• Fissura da parede axial (FPA) - Fenda vertical (longitudinal) da parede interna da 
unha 

• Fissura horizontal da parede (FHP) - Fenda horizontal na parede da unha 
• Fissura vertical da parede (FVP) - Fenda vertical (longitudinal) na parede externa 

ou dorsal da unha 

- 
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Hiperplasia 

interdigital 
HI Crescimento interdigital de tecido fibroso 

Gabarro, 

Tiloma, Fibroma 

interdigital 

Flegmão interdigital FI Edema simétrico e doloroso do pé comumente acompanhado de odor fétido com 
aparecimento súbito de claudicação 

Foot rot, Podridão 

de casco, 

Necrobacilose 

interdigital e Peeira 

Unhas em tesoura UT As pinças das unhas cruzam-se - 

Hemorragia da sola HS 

Descoloração vermelha ou amarela difusa e/ou circunscrita da sola e/ou da linha 
branca 

• Hemorragia difusa da sola (HDS) - Descoloração vermelha clara ou amarelada 
difusa 

• Hemorragia circunscrita da sola (HCS) - Diferenciação evidente entre o tecido 
córneo de cor alterada e de cor normal 

Hematoma da sola 

Edema da coroa e/ou 

bulbo 
ECB Edema unilateral ou bilateral do tecido acima da unha, que pode ser causada por 

diferentes condições  

Úlcera U 

Ulceração de área específica na sola, de acordo com a localização (zona) como, por 
exemplo, úlcera do talão, úlcera da sola, úlcera da pinça e necrose da pinça 

• Úlcera de sola (US) - Penetração através da sola expondo córion normal ou 
necrótico 

• Úlcera do bulbo ou talão (UB ou UT) - Úlcera localizada no bulbo ou talão 
• Úlcera da pinça (UP) - Úlcera localizada na pinça 
• Necrose da pinça (NP) - Necrose da pinça com envolvimento do tecido ósseo 
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Sola Fina SF Tecido córneo da sola cede (parece esponjoso) quando é aplicada pressão com os 
dedos - 

Doença da linha branca DLB 

Separação da linha branca com presença ou ausência de exsudato purulento 

• Fissura da linha branca (FLB) - Separação da linha branca que se mantêm após a 
correção de ambas as unhas 

• Abscesso da linha branca (ALB) - Inflamação necrótico-purulenta do córion 

- 
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APÊNDICE B. Doenças dos dígitos dos bovinos presentes no Brasil que não se enquadram à nomenclatura do ICAR Claw Health Atlas 

NOME DESCRIÇÃO SINONÍMIA 

Pododermatite séptica 

Processo séptico localizado ou generalizado do queratógeno (córion). O termo 
pododermatite séptica constava em nomenclatura internacional do ano 1994, porém por 
ser uma doença secundaria a traumas, erosão de talão ou doença da linha branca, esse 
termo caiu em desuso. No Brasil, talvez ainda seja interessante seu emprego, devido à 
demora em realizar o diagnóstico, quando se torna impossível precisar a causa inicial 
da lesão. Na maioria das vezes, são processos avançados e crônicos. 

Broca ou podridão 
do casco 

Pododermatite do 
paradígito 

Pododermatite séptica do segundo e quinto dedos acessórios (paradígitos ou 
sobreunhas). Geralmente, se estende ao tecido cutâneo adjacente.  

Necrose da 
sobreunha ou 
arranquio da 
sobreunha 

Tungíase 

Coronite parasitaria causada pela pulga Tunga penetrans, principalmente na época de 
estiagem. As lesões apresentam-se como numerosas vesículas de diferentes tamanhos, 
com centro escuro e circundado por halo esbranquiçado na altura da coroa do casco e 
do períoplo. 

Bicho-de-pé 

Miíase 

 

 

 

Causada pelas larvas da mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentam de tecidos 
vivos, causando lesões ulcerativas e cavernosas. As lesões decorrentes mascaram a 
doença digital primária. Comum em áreas de climas temperado e tropical, sendo lesão 
importante em bovinos criados semi-confinados e extensivamente. 

Bicheira 

 


