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1. RESUMO 

O Ovis aries, conhecido como ovino doméstico possuí distribuição mundial, em diferentes 

sistemas de criação e objetivos diversos. O mercado consumidor e produtor é 

concentrado em sua maioria na Região Nordeste do Brasil, onde a criação desempenha 

importante papel social. A constante expansão dos rebanhos e aumento do mercado 

consumidor, demandam maiores cuidados com estes animais. As afecções podais se 

destacam entre as enfermidades que acometem esta espécie animal, causando graves 

prejuízos econômicos. Avaliando o crescimento do rebanho de ovinos na macrorregião 

de Ribeirão Preto, SP, o presente estudo em andamento aborda o levantamento de 

afecções podais em 200 ovinos. O objetivo principal foi a avaliação e identificação 

macroscópica quantitativa das principais afecções podais, traçando um perfil 

epidemiológico da região. Resultados preliminares demonstra uma forte incidência de 

crescimento excessivo dos cascos e “foot-root”, doença altamente contagiosa, além de 

diversas patologias não relatadas nesta região. Pode-se sugerir prematuramente que as 

altas incidências de afecções no rebanho da macrorregião são reflexo das falhas de 

manejo, higiene e pouca tecnificação.  

 2. INTRODUÇÃO 

A espécie de mamíferos domésticos Ovis aries, conhecido com ovino doméstico possui 

distribuição mundial e segundo estimativas da Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO), o rebanho ovino mundial era de 1.173.353.790 animais em 2016, 

já o rebanho nacional em 2016 foi de 18.433.810 cabeças, com sua grande maioria na 

região Nordeste, de acordo com o IBGE (2016). O estado de São Paulo contempla 

377.245 animais e o município de Ribeirão Preto possui rebanho oficial de 751 animais, 

com crescimento gradativo anual (IBGE,2016). Das afecções que acometem os ovinos, 

as lesões podais merecem cuidados específicos (RIET-CORREA et al., 2007). As 

afecções de etiologia infecciosa mais comuns são geralmente secundárias a outras 

afecções, tais como abcessos e laminites, destacando-se a pododermatite infecciosa 

ovina ou footrot. Menos comuns, porém muito relevantes, são as úlceras de sola, a 

doença de linha branca, a dermatite digital ovina, a granuloma e o crescimento excessivo 

de casco. (AGUIAR et al., 2011). Diante do potencial aumento na exploração da 



ovinocultura na região, um estudo amostral das afecções podais nesta espécie animal, 

pode ter grande importância no levantamento da sanidade do rebanho da macrorregião 

de Ribeirão Preto e epidemiologia, visto que não existem dados disponíveis na literatura. 

Desta forma poderemos futuramente direcionar objetivamente as ações tanto privadas 

como públicas visando melhoras no manejo, sanidade e bem-estar animal. 

3. OBJETIVOS 

O projeto tem como objetivo principal a avaliação macroscópica quantitativa das afecções 

podais de ovinos, a fim de avaliar a sanidade do rebanho da macrorregião de Ribeirão 

Preto – SP, bem como realizar o registro epidemiológico destas afecções. 

 4. METODOLOGIA 

Foram realizadas visitas às propriedades no entorno da região de Ribeirão Preto, 

avaliando o aspecto macroscópico das lesões podais em ovinos criados de maneira 

semiextensiva, identificando lesões que resultem na falha de locomoção, deficiência 

nutricional pela falta de alimentação e queda na produção. A avaliação contou com a 

observação de 200 ovinos na região metropolitana de Ribeirão Preto, em 4 propriedades 

distintas. Os animais eram contidos em cocho de madeira, permanecendo em decúbito 

dorsal. As lesões foram avaliadas apenas uma vez, realizando-se registro fotográfico de 

todos os animais e membros locomotores. Todos os dados obtidos foram transcritos para 

uma Ficha Individual de Afecções Podais e posteriormente organizados em forma de 

tabela, para análise estatística descritiva. 

 5. DESENVOLVIMENTO 

Foram realizadas 4 visitas em 3 propriedades até o momento, avaliando-se 152 animais, 

total de 608 membros locomotores e 1472 lesões. As demais visitas e análises serão 

realizadas nos meses subsequentes do corrente ano. 

 6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 



Tabela 1. Registro quantitativo de 22 afecções podais, distribuídas de acordo com o 
número de cascos acometidos e número de lesões, em estudo com 152 ovinos, 
distribuídos em 3 propriedades na macrorregião de Ribeirão Preto – SP. 

AFECÇÕES PODAIS 
CASCOS 

AFETADOS 
CASCOS 

(%) 
Nº DE 

LESÕES 
LESÕES 

(%) 
CE – CRESCIMENTO EXCESSIVO** 

DI – DERMATITE INTERDIGITAL 

FR – FOOTROT** 

DD – DERMATITE DIGITAL 

DL – DOENÇA DA LINHA BRANCA** 

AB - ABECESSO 

GR - GRANULOMA 

DF - DEFORMIDADE 

LM - LAMINITE 

SD – SOLA DUPLA 

AM – ANOMALIA DE CASCO 

SE – SOBREUNHA EXCESSIVA 

DDS – DERMATITE DIGITAL SOBREUNHA 

US – ULCERA DE SOLA 

SR – SACA ROLHA 

AC – ACHINELAMENTO** 

HS – HEMATOMA DE SOLA 

MI - MIÍASE 

BR - BROCA 

LH – LINHA HOTRIZONTAL 

FV – FISSURA VERTICAL 

CT -  CASCO TESOURA 
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43 
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3 
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3 

5 

54 
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40 

1 

13 

6 
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2 

2 

1 

2 

1 

1 

88,15% 

7,07% 

26,97% 

0,49% 

67,59% 

0,49% 

0,82% 

8,88% 

4,44% 

6,57% 

0,16% 

2,13% 

0,98% 

0,16% 

0,82% 

24,83% 

0,32% 

0,32% 

0,16% 

0,32% 

0,16% 

0,16% 

536 

43 
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3 

411 

3 

5 

54 

27 

40 

1 

13 

6 

1 

5 
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2 

2 

1 

2 

1 

1 

36,41% 

2,92% 

11,14% 

0,20% 

27,92% 

0,20% 

0,34% 

3,67% 

1,83% 

2,72% 

0,07% 

0,88% 

0,41% 

0,07% 

0,34% 

10,26% 

0,14% 

0,14% 

0,07% 

0,14% 

0,07% 

0,07% 

**Afecções podais com maior taxa de incidência. As porcentagens referentes ao número de cascos 
acometidos não se somam em 100%, pois alguns cascos apresentaram mais de uma lesão. 
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