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RESUMO

Doem;as podais como 0 foot-rot e uma das prin-

the development of Oichelobacter nodosus and
interdigitat necrotic dermatitis, which trigge~
red pronounced lesions morphologically com·
patibLe with foot-rot.

cipais enfermidades que cursam com c1audica~ao em ovinos. E. causada pelo sinergismo
entre Oichelobacter nodosus e Fusobacterium

INTROOUl;AO

necroforum, que desencadeiam severa derma-

tite interdigital. Existem fateres de riscos fundamentais para 0 desenvolvimento da doen!;a,
principalmente fateres Ligados ao ambiente. 0
objetivo do trabaLho e relatar um surto de po~
dodermatite infecciosa em urn rebanho de ovi~
nos mantidos em pastagens irrigadas por pivc!.
Foram aplicados questionarios em diversas pro~
priedades rurais, com 0 intuito de caracterizar
aspectos epidemiol6gicos e clinicopatol6gicos
de doen~as podais de ovinos. Avaliou~se urn to~
tal de 25 propriedades, das quais 18 apresentaram surtos de foot~rot. Em uma das proprieda·
des os ovinos eram mantidos no campo irrigado
pelo pivo, 0 que proporcionou urn microam~
biente significativamente mais favoravel para
o desenvolvimento do Dichelobacter nodosus e
necrose da pete interdigital, 0 que desencadeou
acentuadas lesoes morfologicamente compativeis com foot~rot.
SUMMARV
Foot-rot is one of the main foot diseases that
present with tameness in sheep. It is caused by
the synergism between Dichelobacter nodosus
and Fusobacterium necroforum, which trigger
severe interdigital dermatitis. There are fundamental risk factors for deveLoping the disease,
especially factors related to the environment.
The objective is to report an outbreak of infectious foot dermatitis in a flock of sheep kept
in irrigated pastures for pivot. Questionnaires
were applied in several farms, in order to characterize epidemiological and clinicopatholo~
gical of foot diseases of sheep. We evaLuated
a totat of 25 farms, of which 18 had outbreaks
foot-rot. In one of those farm sheep were kept
irrigated fieLd in the pivot, which provided a sig~
nificantly more favorabLe microenvironment for

Doen~as

podais de origem infecciosa sao as
principais causas de claudica~oes em pequenos
ruminantes (Winter, 2008). A pododermatite
infecciosa (foot-rot) desencadeia alta prevaLencia de "manqueira" em rebanhos de ovinos
no Brasil (Winter, 2008; AgUiar, 2011; Gargano,
2013). Footrot ocorre devido a a~ao sinergica
entre Dichelobacter nodosus (D. nodosus) e Fusobacterium necroforum (F. necroforum), que
cursa com uma Leve inflama~ao da pele interdigital ate 0 desencadeamento da separa~ao das
Laminas do casco dos tecidos moles (Winter,
2008; AgUiar, 2011; Raadsma, 2013; Groneng,
2014; Smith, 2014). ALem disso, existem fatores
de riscos fundamentais para 0 desenvoLvimento da doen~a, principalmente fatores Ligados
ao ambiente, como a sazonalidade das regioes
(Aguiar, 2011; Smith, 2014). 0 trabalho tem
como objetivo relatar urn surto de pododerma·
tite infecciosa em um rebanho de ovinos mantidos em pastagens irrigadas por piva.

MATERIAL E METOOOS
Visitas tecnicas foram realizadas em diferentes propriedades rurais criadoras de ovinos da
fronteira oeste do Rio Grande do SuL entre abril
de 2014 e abril de 2015. Reatizou-se a apt1ca~ao
de um questionario padrao, a tecnicos responsaveis peLos rebanhos, 0 qual abordava os principais aspectos epidemiol6gicos, clinicopatol6·
gicos e de manejo com dermatites podais que
acometem ovinos. Os animais foram avaLiados
clinicamente e as Lesoes podais foram caracterizadas a partir da avalia~ao macrosc6pica.
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RESULTADOS E DISCUSSAO

RealizQu-se urn total de 25 visitas em proprieclades rurais criadoras de ovinos, das quais 18

delas apresentaram surtos de foot·rot. a reban·
ho total das 18 propriedades correspondeu a
16.432 ovinos, des quais 1.601 (9,74%) foram
observados com claudicac;ao. Todos as animais

eram criados extensivamente em campo natiexceto em uma unica propriedade que mantinha as animais sob pastagens cultivadas em
irrigac;:ao por pivo (Fig.i). Cerca de 2.000 oviVO,

nos eram mantidos sob esse maneja, desses,
aproximadamente 400 (20%) animais foram
diagnosticados com foot-rot. Os ovinos apresentavam sinais c1fnicos que cursavam com dor,
que variava entre claudicac;ao esporadica (dor
branda) (Fig.2A) a andar de joelhos (dor severa) (Fig.2B). Os achados macrosc6picos restringiram-se a extremidade distaL dos membros e
caracterizaram-se por Lesoes interdigitais, com
crescimento exacerbado da queratina dos cascos e acumuLo de materia organica, dermatite
interdigitaL profunda (Fig.2C), que se estendiam ate a banda coronchia e progrediam para 0
descolamento das Laminas do casco. Alem disso, alguns apresentavam exsudato purulento e
miiases, bem como Lesoes proliferativas na pele
inlerdigilal (Fig.2D). Os achados epidemiol6gicos e clinicos e as lesoes podais observadas

nesses animais sao caracterfsticas de foot-rot.
lesoes semelhantes as observadas nesse surto
de foot-rot foram observadas em ovinos de outras regioes do Brasil (Aguiar, 2011; Gargano,
2013). A avalia,ao delalhada das lesiles de pele
interdigitaL e de cascos e urn metoda eficaz para
o diagn6stico e diferenciac;:ao das doenc;:as de
cascos de ovinos (Foddai, 2012). Fatores como
umidade excessiva e 0 calor sao fundamentais
para 0 desenvolvimento das Lesoes podais e
para a permanencia da bacteria no solo, 0 que
facilita os surtos de foot~rot, geraLrnente na primavera e no outono, quando ha longos periodos
de chuva, as temperaturas encontram-se acima
de 10 oC, e ha transmissao da doenc;:a a partir
de ovinos carreadores (Aguir, 2011; Raadsma,
2013; Smith, 2014). Estes fatores foram agravados na propriedade em estudo em detrimento
a irrigac;ao das pastagens peto piv6, 0 que propiciou a formac;:ao de um microambiente com
solo mais umido e desenvolvimento de cultivares durante todo 0 ano 0 que aumenta a quantidade de materia organica no solo e uma maior
permanencia dos ovinos na area. Esses fatores
foram determinantes para a eLevada ocorrencia
da doenc;a na propriedade (20%) diferentemente das demais propriedades avaliadas (aproximadamente 10%), contribuindo significativamente para 0 desenvolvimento do D. nodosus e
uma maior exposic;:ao desse agente aos ovinos.
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Figura 1. Ovinos mantidos em pastagens irrigadas por pivo.

><
r-

-o

..

'~

Figura 2. Ovinos. A. Apresenta 0 membro pelvi·
co direito flexionado e suspenso decorrente da
infec~ao por footrot. B. Observa-se 0 animal de
joelhos durante 0 pastejo por consequencia da
dor acentuada. C. Dermatite interdigital profunda e acumulo de materia organica na sola dos
cascos. D. Nota-se prolifera~ao irregular de tecido de granular;ao interdigital com dermatite.
CONCLUSAO

Acriar;ao de ovinos em pastagens irrigadas com
pivo favorece 0 aumento da morbidade do footrot em rebanhos ovinos por propiciar melhores
condir;oes de desenvolvimento do D. nodosus,
mesmo em epocas de menor risco de ocorrencia
da doen~a.
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