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Introdução 

A partir de 1960, especialistas da área de melhoramento genético de bovinos e 

criadores em todo o mundo intensificaram os trabalhos de melhoramento em 

bovinos leiteiros, buscando aumentar características como a capacidade 

digestiva, respiratória, glândula mamária e assim produção, seja de leite ou 

carne. Entretanto, as características de pernas e pés foram pouco exploradas 

(Souza et al., 2006). 

 

Os avanços obtidos na produtividade dos animais geraram necessidades 

adicionais no manejo e alimentação, o que determinou mudanças nos sistemas 

de produção, resultando em maior concentração de animais por área, maior 

volume de dejetos, maior umidade e maior dificuldade na higienização. A 

conseqüência dessas transformações foi o aumento das patologias podais, 

fazendo com que essas, em conjunto com as mastites e os problemas 

reprodutivos representem os três maiores entraves econômicos à atividade  

(Souza et al., 2006).  

 

Fatores predisponentes e prevalência das lesões podais  

Diversos fatores predispõem à ocorrência de lesões em bovinos, podendo-se citar a 

umidade excessiva, higiene precária, pisos abrasivos, falta de conforto de instalações, 

problemas nutricionais, ocorrência de doenças sistêmicas, predisposição genética e falta 

do uso de pedilúvio como responsáveis pelo aparecimento dessas alterações (Grenough 

e Weaver, 1997; Shearer et al., 1999).  

O manejo dos animais tem sido relacionado na etiologia das afecções dos cascos 

especialmente o exercício físico e a permanência prolongada dos animais em pé. As 
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vacas necessitam permanecer de 10-14 horas por dia deitadas e estudos demonstram que 

a incidência de laminite pode ser reduzida significativamente melhorando-se o conforto 

dos estábulos. 

A higiene dos cascos é considerada fundamental na profilaxia das enfermidades dos 

mesmos, especialmente as de origem infecciosa. A higiene pode ser grandemente 

dificultada pela maior densidade populacional, mas o uso de pedilúvio e de lava pés, 

inclusive com o uso de sabão, auxiliam significativamente neste controle (Souza,2005). 

Na Austrália, Harris et al. (1988), estudando 73 fazendas e 9097 vacas Holandês e 

Jersey, encontraram prevalência de 88% de lesões podais. Beemster et al. (1992), 

estudando 759 vacas leiteiras na Costa Rica, encontraram prevalência de lesões de 

99.7%, sendo que a laminite com 77%, doença da linha branca 66%, dermatite digital 

52%, lesões de sola 13% e dupla sola 12% foram as mais freqüentes. Smilie et al. 

(1996), estudando lesões associadas à laminite subclínica em 13 rebanhos nos Estados 

Unidos encontram 62,1% de hemorragias de sola, 27,1% de erosão de talão e 15,8% de 

doença da linha branca. Em estudo realizado na Holanda com 2121 vacas leiteiras 

confinadas em sistema de “free-stall” encontrou-se prevalência de 83,3% de dermatite 

interdigital, 17,6% de dermatite digital, 7,6% de doença da linha branca, 5,5% de úlcera 

de sola, 4,5% de laminite, 4,9% de sola dupla e 0,4% de flegmão interdigital nos 

membros pélvicos sendo que essas lesões eram em sua maioria subclínicas (Smits et al, 

1992).  

No Brasil, Borges et al. (1995), estudando vacas holandesas encontraram prevalência de 

lesões de 11,11% em animais mantidos em baixadas úmidas e 14,17% em confinados. 

Molina et al. (1999), examinando 469 vacas em lactação em 10 fazendas da bacia 

leiteira de Belo Horizonte encontraram prevalência de 30,3% de vacas com lesões sendo 

que as mais freqüentes foram: erosão de talão 48,5%, dermatite interdigital 13,48% e 

pododermatite séptica 9,6%. Souza (2002), nessas mesmas localidades, examinando 323 

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

produção e 6 de intensivo, encontrou prevalência de lesões de 89,8%. As lesões mais 

observadas foram: erosão de talão 59,8%, dermatite digital 30,3%, casco em tesoura 

24,1%, doença da linha branca 16,4%, estrias horizontais de muralha 15,5%, dermatite 

interdigital 14,6%, hemorragia de sola 11,1%, úlcera de sola 7,1%, hiperplasia 

interdigital 5,9%, sola dupla 4%, casco em saca rolha 3,4%, flegmão interdigital 3,4%, 

hemorragia de muralha 3,1%, tunga 2,5% e úlcera de pinça 1,5%.  
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Perdas econômicas 

A incidência anual de manqueiras em rebanhos leiteiros em todo o mundo  

aumentou significativamente, passando de 5% no início dos anos 80 para 

atualmente em até 100% em alguns sistemas. Consequentemente é cada vez maior 

a importância determinada pelas manqueiras em vacas leiteiras, particularmente quando 

se coloca em discussão os aspectos econômicos diretos e indiretos ocasionados por 

essas, sendo em muitos sistemas o fator determinante no equilíbrio entre o binômio 

lucro/prejuízo e assim na viabilidade e permanência dos produtores na atividade leiteira.  

As claudicações são responsáveis por perdas representadas por reduzida 

produção de leite no curso da doença, perda de peso, perda de leite  por descarte 

decorrente da administração de antibióticos, aumento do intervalo entre partos, 

baixa fertilidade, dificuldade em observação de cio, aborto, número reduzido de 

animais para reposição com conseqüente baixo ganho genético, aumento dos 

descartes involuntários, aumento da incidência de mastites e outras doenças 

secundárias, custos adicionais com tratadores e veterinários e até mesmo morte 

do animal (Souza et al., 2006). 

Na Inglaterra, Kossaibati e Esslemont (1997) observaram que manqueira era a terceira 

maior causa de perdas econômicas em vacas leiteiras confinadas, com 38% de 

incidência anual, com custo adicional de US$192 por vaca alojada.  Bargai e Levin 

(1992) encontraram um custo adicional de US$280 por vaca alojada em Israel. 

Greenough e Weaver (1997) encontraram custos adicionais de US$389 em animais 

mancos, sendo que os custos relativos a perdas reprodutivas e descarte respondiam por 

55% a 67% desse total. Na Austrália, Harris et al. (1988) estimaram custo de US$42,90 

por vaca doente, relacionando serviços veterinários e tratamento. 

 No Brasil, Borges et al. (1995) trabalhando com rebanho mestiço (Holândes/Zebu), 

semiconfinado, durante dois anos, encontraram custo anual de US$976,75 para um 

grupo de 100 animais avaliados, relacionados a serviços veterinários e descartes, o que 

representou US$9,76 por animal/ano alojado. Segundo Ramos (1999) o custo de 

tratamento de manqueiras encontrado no Estado de Goiás, em rebanhos Girolandos 

tratados e mantidos em manejo semi-intensivo foi de R$133,29 por animal. Ferreira et 

al. (2004) estudando as seqüelas de laminite em um rebanho de 117 vacas leiteiras 

confinadas com incidência anual de 122%, no município de Pedro Leopoldo/MG, 

encontrou custo de US$44,00 por animal tratado e de US$5005,00 no rebanho, 

considerando apenas os custos com tratamento. 
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Mais recentemente, Souza et al. (2006) acompanharam e trataram durante um ano um 

rebanho de vacas holandesas confinadas em sistema de “Free Stall” no município de 

Esmeraldas/MG. O custo englobando o tratamento e a redução da produção leiteira no 

rebanho foi de US$ 5.269,00; sendo US$95.80 referente ao tratamento e US$52.69 o 

custo anual por vaca alojada. Esses resultados são semelhantes aos observados por 

Ferreira et al. (2004), que encontraram US$ 5.005,23 para um rebanho de 117 vacas, 

sendo US$44,68 referente ao custo por animal tratado com seqüela de laminite.  

Os valores relacionados aos custos de tratamento, redução da produção leiteira, número 

de intervenções e período de tratamento para vacas holandesas confinadas em sistema 

de “Free Stall” observados por Souza et al. (2006) encontram-se na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 01 - Custos de tratamento, redução da produção leiteira, número de intervenções 

e período de tratamento para vacas holandesas confinadas em sistema de “Free Stall” 

Fator Valor observado Custo em dólares (US$) 

Redução média na produção 

leiteira por caso 

9,3kg leite/dia 1,68 

Duração média dos casos 

até recuperação clínica 

24,5 dias 41,2 

Número médio de 

intervenções por caso 

2,8 intervenções 54,6 

Custo médio de tratamento 

por lesão 

R$287,4 95,8 

Custo adicional anual por 

animal alojado  

R$158,07 52,69 



 5 

Custo total no rebanho de 

100 vacas em produção 

R$15.807,00 5.269,00 

Adaptado de Souza et al. (2006). 

 

Foram necessárias 2,8 intervenções por caso clínico tratado no trabalho realizado por 

Souza et al. (2006) e a redução média na produção leiteira, por caso de manqueira, foi 

de 227 kg de leite semelhante à obtida por Hernandez et al. (2000).  

O período de serviço, número de serviços, incidência de mastite e metrite e valores 

adicionais relacionados a estes parâmetros, em vacas com manqueira e normais 

observados nos trabalhos de Souza et al. (2006) encontram-se nas Tabelas 02 e 03: 

 

 

 Tabela 02 – Período de serviço, número de serviços por concepção, incidência de 

metrite e mastite em vacas holandesa confinadas em sistemas tipo “Free Stall” com 

manqueira e normais 

 

Período de serviço Número de serviços 

por concepção 

Metrite Mastite 

Mancas Normais Mancas Normais Mancas Normais Mancas Normais 

266
a
 200,5

b 
4,6

 a
 3,3

 b
 25%

 a
 12,5%

 b
 60%

 a
 29%

 b
 

n:55 n:45 N:55 n:45 n:55 n:45 n:55 n:45 

a,b
Médias nas colunas seguidas de letras iguais indicam valores semelhantes pelo teste t 

de Tukey (p>0,05). 

Adaptado de Souza et al. (2006). 

 

Tabela 03 - Valores adicionais relacionados à incidência de mastite, metrite, período de 

serviço e número de serviços em vacas holandesa confinadas em sistemas tipo “Free 

Stall” com manqueira e normais 

Parâmetro Diferença Custo adicional em 

dólares (US$)/ vaca 

manca 

Período de serviço +65,5 dias 88,09 
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Número de serviços +1,3 serviço/concepção 16,9 

Mastite +31% incidência 17,09 

Metrite +12,5% incidência 10,06 

Custo adicional anual por 

vaca manca devido a perdas 

reprodutivas e mastite 

US$132,14 

Custo adicional anual 

total em vacas mancas 

US$227,94 

Adaptado de Souza et al. (2006). 

 

 

O custo adicional anual total no rebanho de 100 vacas avaliadas por Souza et al. (2006) 

no estado de Mina Gerais/Brasil, considerando 55% de incidência de manqueira, foi de 

US$12.536,70, e o custo anual por vaca alojada de US$125,36. Estes resultados são 

semelhantes aos encontrados por Cook (2002) que ao estudar 30 rebanhos leiteiros nos 

Estados Unidos, compostos por vacas com produção média de 8.600 kg por lactação, 

observou custo adicional total médio de US$12.162.00 para 100 vacas, e de US$122,00 

por vaca alojada/ano.  

Shearer et al. (1999), ao estudarem um rebanho leiteiro de 346 vacas na Flórida/USA, 

computaram US$168.00 por vaca alojada e Kossaibati e Esslemont (1997), na 

Inglaterra, US$192.00. Na Europa, diversos estudos sobre os custos de manqueira em 

vacas leiteiras relataram variações de US$175.00 a US$372.40 por vaca alojada no 

rebanho (Esselemont, 1990; Whitaker et al., 1983). Os custos observados por Souza et 

al. (2006) no Brasil foram inferiores aos de diversos estudos realizados em outros 

países, provavelmente porque neles estão incluídos os custos adicionais decorrentes do 

aumento do descarte involuntário, o que não ocorreu no trabalho realizado pelos 

pesquisadores brasileiros.  

 

Considerações finais 

 

As enfermidades podais respondem por grandes perdas em vacas leiteiras confinadas 

em todo mundo e no Brasil. Particularmente representa grande desafio a atividade 

leiteira demandando esforços tanto por parte de pecuaristas quanto dos técnicos para 

amenizar os impactos econômicos determinados por essas afecções. 
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Devido à alta freqüência de afecções podais em rebanhos leiteiros, justifica atenção 

especial à sua prevenção no sentido de minimizar as perdas relacionadas a tratamentos, 

produção de leite, reprodução e descartes involuntários de animais. 
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