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Condrodisplasia

Caracteriza-se por distúrbios generalizados no
desenvolvimento dos ossos, em conseqüéncia de uma
desordem cartilaginosa primária. Também é conhecida por
acrondoplasia, discondroplasia, dwarfism ou bezerros
bulldog. É descrita em diversas ra~s bovinas e apresenta
se como tres síndromes observadas: tipo Dexter, tipo
Telemark e tipo Braquicefálico.(Thompson 2007)
No Rio Grande do Sul, a condrodisplasia observada, prin
cipalmente na ra~a Jersey e em suas cruzas, caracteriza
se por: nanismo, encurtamento, e as vezes rota~ao, dos
membros, que se apresentam torcidos para dentro na al
tura das articula¡;6es úmero-rádio-cubital e rádio-carpiana,
que por vezes impedem os animais de ficarem em pé. O
cranio apresenta-se arredondado e maior que o normal,
focinho curto, exoftalmia, prognatismo e protusao de Iíngua.
Ainda pode-se observar fenda palatina (palatosquise) e
encurtamento dos membros sem rota~ao. Esses animais
sao provenientes de pequenas propriedades leiteras que
utilizam um único reprodutor por muito tempo, facilitando
dessa forma a consangüinidade e o aparecimento da
doen~. (Riet-Correa et al. 1983)
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caréncia de cobre; malforma~oes produzidas,
provavelmente, pelo vírus da diarréia viral bovina, como
hipoplasia cerebelar em bovino Charolés e ainda
degenera~aocerebelar cortical na ra~a Holandes devido
possivelmente a causas ambientais (Schild 2007).
A patogenia da maioria dos defeitos congenitos nao é bem
compreendida, podendo cada defeito produzido por um
agente teratogenico ou um gene ter sua própria patogenia
(Radostits et al. 2000).
A freqüencia de malforma¡;6es congénitas pode variar en
tre as ra~as, áreas geográficas e esta~oes do ano,
dependendo da origem do defeito ser hereditária ou am
biental. Estima-se uma taxa de prevalencia de
malforma¡;6es variável entre 0,5% e 3% para bovinos e uma
taxa de 2% para a espécie ovina (Leipold et al. 1972; Riet
Correa et al. 1996).
No Rio Grande do Sul é observada uma taxa de prevalencia
de 2,26% de malforma~oescongenitas em bovinos e de
0,5% para ovinos (Riet-Correa et al. 1996). Na regiao de
influencia do Laboratório Regional de Diagnóstico (LRD),
no período entre 1978 e 2007, a prevalencia foi de 0,73%
para bovinos, de 0,25% para ovinos e de 3,59% para
bubalinos.
Nesta apresenta~ao sao descritos os principais defeitos
congenitos observados em ruminantes na regiao sul do
Rio Grande do Sul, tanto os esporádicos, como as
enfermidades transmitidas geneticamente e e os defeitos
de origem ambiental.

Defeitos congénitos estao presentes em todas as espécies
animais e sao causados por fatores ambientais, genéticos
ou pelas suas intera~oes. Caracterizam-se por anormali
dades na estrutura e/ou fun~aode órgaos, sistemas com
pletos ou partes destes (Leipold & Dennis 1980).
A sele~o genética aumentou consideravelmente o poten
cial para o surgimento e conhecimento de anomalias
hereditárias. A propaga~ao dos defeitos genéticos pode
ter impacto economico negativo e a fiscaliza~ao de tais
desordens tem se tornado uma parte importante nos pro
gramas de saúde animal (Whitlock et al. 2008).
A maioria dos defeitos congénitos hereditários conhecidos
é transmitida por genes recessivos autossomicos, que
resultam do nascimento de animais defeituosos, cujos pro
genitores sao normais. Os genes recessivos sao a mais
importante forma de transmissao hereditária de
enfermidades. Outra forma de transmissao hereditária sao
os genes dominantes, a sobredominancia e a heran~a

poligenica. Nos genes dominantes a malforma~ao

manifesta-se na primeira gera~ao; a sobredominancia re
sulta em individuos normais, individuos com malforma~ao

e individuos portadores que nao apresentam defeito e tem
fenótipo superior para características produtivas (neste caso
com maior risco de serem utilizados como reprodutores) e
a heran~ poligenica caracteriza-se por defeitos transmiti
dos por vários pares de genes (Leipold & Dennis 1980).
Outras causas que determinam a ocorrencia de defeitos
congenitos nos animais sao de origem ambiental como
virus, deficiencia de iodo, cobre, manganes, cobalto e de
vitaminas A e D, plantas tóxicas, através de agentes
teratogenicos como parbendazoli, carbendazoli, tricorfon,
organofosforados, cortisona, estradiol, bismuto, selenio,
sulfonamidas, irradia~o beta e gama e hipertermia (Leipold
& Dennis 1980).
As malforma~oescongenitas podem ser c1assificadas em:
malforma~ao de ocorrencia esporádica, caracterizada por
deforma~oesmúltiplas que afetam principalmente os sis
temas músculo-esquelético e nervoso dos animais, como
por exemplo, hidrocefalia, hidranencefalia, microcefalia,
dicefalia, anencefalia, ciclopia, espinha bífida, aprosopia,
agnatia, braquignatia, fenda palatia, atresia anal e
malforma~oes cardíacas; enfermidades hereditárias, cau
sadas por genes recessivos autossomicos como
hipermetria hereditária em bovinos Shorthom, glicogenose
em bovinos da ra~a Brahman, comdrodisplasia em bovi
nos da ra~a Jersey, artrogripose, dermatose mecanico
bolhosa e megaesofago em búfalos Murrah; enfermidades
hereditárias causadas por genes dominantes de
penetrancia incompleta como o caso de hipoplasia linfática
na ra~a Hereford: enfermidades carenciais como
hipomielinogenese em bovinos e em ovinos devido a
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Hipoplasia Cerebelar

Hipoplasia cerebelar é o defeito congenito do sistema
nervoso central mais comum observado nas espécies do
mésticas, e pode ocorrer pela infecyao do cerebelo em
desenvolvimento pelos virus: da diarréia viral bovina, da
enfermidade da fronteira, da peste suina, entre outros.
Ainda, há evidencias de ser genéticamente determinado
em algumas rayas bovinas (Schild et al. 2001; Maxie &
Youssef 2007).
Os sinais clínicos observados variam entre ataxia discreta
ou quase imperceptível nos animais recém nascidos, até
a completa ausencia de coordenayao e inabilidade de
manter a postura normal. Os animais mais afetados sao
incapazes de se manter em pé e assumem variadas
posiy6es, incluindo opistótono. Tremores da cabeya e
nistagmo podem ser também observados. Nas primeiras
semanas de vida, pode haver melhoras nos sinais clinicos
por mecanismos de compensayao (DeLahunta 1983, Schild
et al. 2001).
Macroscopicamente ocorre diminuiyao do tamanho do
cerebelo, dependendo do estágio de desenvolvimento do
sistema nervoso no momento da infecyao, poroencefalia,
hidranencefalia, e hipomielinizayao.(Schild et al. 2001 )
No Río Grande do Sul, no ano de 2001 , foi diagnosticado
hipoplasia cerebelar em dois bezerros da raya Charoles
de um total de 128 animais nascidos em um
estabelecimento, apresentando sinais c1inicos de
incoordenayao motora, hipermetria, tremores da cabeya e
do pescoyO e opistótono. (Schild et al. 2001)

Megaesofago

Megaesófago é uma disfunyao esofágica, que resulta da
atonia da musculatura do esófago com flacidez e dilatayao
luminal, em conseqüencia de uma disfunyao motora do
corpo esofágico. (Brown et al. 2007) Tem sido descrita em
diversas espécies domésticas, sendo relativamente comum
em caes, raro em bovinos, bubalinos e pequenos
ruminantes. (Schild 2007)
O megaesófago também pode ser adquirido em
conseqüencia da obstruyao do esófago por alimentos,
compressao, presenya de corpo estranho e também
associado a hérnias de hiato e a trauma faringiano ou por
lesao no nervo vago em bovinos. (Brown et al. 2007)
Os sinais clínicos associados ao megaesófago adquirido
podem aparecer subitamente e os animais param de se
alimentar, apresentam sinais de ansiedade, inquietayao e
regurgitayao dos alimentos. A enfermidade também pode
ter curso crónico, com sinais clínicos de timpanismo. Em
muitos casos pode ocorrer pneumonia por aspirayao.
(Schild 2007)
No Rio Grande do Sul foi descrito casos de megaesófago
congenito em búfalos da raya Murrah, de provavel origem
hereditária num rebanho de intensa consangüinidade, cujos
animais apresentavam sinais de crescimento retardado,
timpanismo crónico, regurgitamento e pneumonia por
aspirayao. Na necropsia observou-se dilatayao acentuada
do esófago, algumas vezes contendo restos de alimentos
parcialmente digeridos no seu interior e sinais de

pneumonia por aspirayao e no exame histopatológico nao
foram observadas les6es significativas (Schild et al. 1997).

Hidranencefalia

Hídranencefalia é a formayao de grandes cavidades
contendo líquido no cérebro e ocorre no feto dur~nte a
gestayáo (Maxie & Youssef 2007; Zachary, 2007). E rela
tada em todas as espécies, sendo mais comum em bovi
nos e se apresenta esporadicamente ou como pequenas
epizootias (Maxie & Youssef 2007).
A patogenia da hidranencefalia está associada El infecyáo
por certos virus, como o vírus da Diarréia Viral Bovina, o
vírusAkabane, o virus da febre do vale Rift, o da doenya da
fronteira entre outros. Essa infecyáo ocorre num período
crítico da gestayáo e produz zonas de necrose nos
hemisférios cerebrais em desenvolvimento. Essas áreas
envolvem os neuroblastos e sua migrayáo e resulta na
cavitayao pela ausencia de neurónios no córtex. Fatores
mecanicos também contribuem para o desenvolvimento de
hidranencefalia. acorre expansáo compensatória dos
ventrículos laterais (hidrocefalia ex-vacuo) secundária a
perda do tecido cerebral (Maxie & Youssef, 2007). Entre
tanto um trabalho recente indica a possibilidade de essa
doen~a ter origem hereditária e que seja transmitida por
um gene recessivo autossómico (Fiss 2009).
Os sinais clínicos observados sáo: depressáo,
incoordenayáo motora, estayao nos animais que
conseguem manter-se em pé, ausencia ou diminuiyáo de
reflexos, movimentos ritmados, tremores, principalmente
da cabeya e do pescoyo, impossibilidade de mamar e
cegueira (Fiss 2009).
No Rio Grande do Sul foram descritos casos de
hidranencefalia de provável origem hereditária, em seis
búfalos da raya Murrah, um macho e cinco femeas, todos
nascidos no mesmo grupo de femeas e todos filhos do
mesmo touro. Os animais apresentavam depressáo,
incoordenayao motora, ausencia ou diminuiyao de reflexos,
movimentos ritmados, tremores entre outros (Fiss 2009).

Dermatose mecanico-bolhosa

Dermatose mecanico-bolhosa é um grupo de enfermidades
hereditárias caracterizada pela formayáo de bolhas
secundárias a fricyáo moderada da pele. (Riet-Correa et
al. 1994)
O grupo mais importante dessas enfermidades é o das
denominadas epidermólises bolhosas e a enfermidade é
transmitida por um gene recessivo autossómico. As les6es
caracterizam-se por desprendimento da epiderme em
conseqüencia de um trauma mecanico na pele, e as áreas
mais afetadas sáo aquelas mais expostas a traumatismos
como o rodete coronário, a face anterior do carpo e poste
rior do tarso, regi6es escapular e glútea e base e ponta da
calda. (Riet-Correa et al. 1994)
Histologicamente caracteriza-se por acantólise com
separayáo suprabasilar da epiderme. (Riet-Correa et al.
1994)
No Rio Grande do Sul relata-se um caso de dermatose
mecanico-bolhosa cujos animais apresentavam sinais clí
nicos de fragilidade da pele com desprendimento da
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epiderme e pelos, em conseqüéncia de traumatismos
mecanicos na pele previamente normal. Quando os
animais eram segurados manualmente ou layados, ou batia
em outros búfalos ou cercas, a epiderme desprendia-se
facilmente deixando uma superficie vermelha ou rosa, mais
tarde coberta por fina crosta, que posteriormente era
substituida por pele aparentemente normal. (Schild et al.
1992)

Artrogripose

Artrogripose ou rigidez articular congénita é uma
enfermidade caracterizada por contratura muscular ou
extensao ou flexao dos membros. É descrita em seres
humanos e animais incluindo bovinos, ovinos, suínos e
eqüinos. A doenya pode ser de origem hereditária ou ter
causas ambientais como infecyoes por virus, ingestao de
plantas, deficiéncia de vitamina A ou Manganés e outros
(Radostitis et al. 2000).
Observase na artrogripose animais com incapacidade de
manter-se em pé ou alimentar-se, morrendo em poucos
días, graus variados de rigidez articular com flexao ou
extensao dos membros e atrofia muscular, associados ou
nao a outras alterayoes como xifose, escoliase, torcicolo
e fenda palatina (Radostitis et al. 2000).
No Rio Grande do Sul foi observada a enfermidade em
rebanhos de búfalos da raya Murah, caracterizada pelos
animais apresentarem diferentes graus de rigidez articular
com flexao das articulayoes fémur-tíbio-rotuliana e carpo
metacarpiana e flexao ou extensao das articulayoes
interfalangianas. (Schild et al. 2003).
Foi realizado um estudo genealógico dos ascendentes dos
animais afetados que demonstrou alto grau de
consangüinidade (descendentes do mesmo tauro), e foi
descartada a possibilidade de que a enfermidade fosse
conseqüéncia de fatores ambientais pelo fato desses
animais serem mantidos em áreas junto com os rebanhos
bovinos, sofrendo o mesmo manejo, sem que se observa
se casos da mesma doenya nas rayas bovinas (Schild et
al. 2003).

Outras malformal;oes

Além das malformayoes já citadas, podemos observar na
regiao de influéncia do LRD outras malformayoes como
atresia anal, animal com duas cabeyas, animal com coluna
unida na terceira vertebra, sem esófago e anus; escoliase
e espinha bífida, malformayao da mandibula, fenda palatina
e articulayoes viradas para baixo; malformayao cardíaca,
depressao lobos frontais e olfatórios, nao apresentayao do
palato duro; displasia cranio-facial, hidrocefalia,
prognatismo, perosumus elumbis, micromielia,
schistosomus reflexus, encurtamento dos ossos, desvio
da coluna para a esquerda entre outras.
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