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Na criação, além dos cuidados básicos com a nutrição,
espaço físico adequado, higiene, vacinações e
vermifugações, enriquecimento ambiental e
acompanhamento médico, é importante estar atento às
doenças de modo geral, incluindo aquelas de caráter
genético e hereditário, ou seja, que podem ser transferidas
de pais para filhos.  Devido à endogamia que é o
acasalamento entre animais aparentados, estas doenças
são frequentes em canis de raça pura, sendo seu controle
um desafio para o plantel.
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Introdução



         02

As principais doenças hereditárias que
acometem canis são a displasia
coxofemoral, a fenda palatina, a síndrome
braquicefálica, a síndrome do cão nadador, a
doença do disco intervertebral e a surdez.

Essas doenças causam perdas
econômicas para o criador e
interferem de forma significativa na
qualidade de vida dos animais.
Logo, é preciso saber reconhecê-
las e proteger seus animais.
Animais com doenças genéticas e
de caráter hereditário não devem
ser utilizados na reprodução. 

canilavalonland.blogspot.com

happysplanet.top.com
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A displasia coxofemoral (DCF) é uma alteração da
articulação entre a cabeça do fêmur e o acetábulo.
Durante o crescimento do animal é preciso que
haja uma perfeita sincronia entre o crescimento
dos ossos que irão compor essa articulação. 

Displasia coxofemoral

Por causas genéticas, por
superalimentação (excesso de
cálcio e de vitamina D), fatores
hormonais, entre outros, a
doença pode ocorrer. 

Articulação
acetábulo
e cabeça
do fêmur
normal

Cadernos Técnicos de
Veterinária e Zootecnia n°93

Cadernos Técnicos de
Veterinária e Zootecnia n°93
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Nela, o fêmur e o acetábulo
não se encaixam

adequadamente. Isso pode
ocorrer porque a cabeca do

femur é menor e/ou
achatada e o acetabulo é

raso. Sendo assim, há
instabilidade articular, dor,

dificuldade para se
locomover e artrose. Há
casos graves em que o

animal não consegue mais
se locomover. Imagens: Cadernos Técnicos de Veterinária e Zootecnia n°93

NORMAL

DISPLASIA 
COXOFEMORAL 

GRAVE
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O fator genético da DCF é de característica recessiva e
poligênica (determinado pois mais de um gene), onde cada
gene contribui com uma pequena parte do desenvolvimento
da doença. O animal que possui o conjunto de genes para a
DCF não necessariamente irá manifestar a doença. 

Atualmente a DCF tem sido diagnosticada em raças de cães de
pequeno, médio e grande porte, mas as raças mais acometidas são:
Labrador, Rottweiler, Golden Retriever, Pastor Alemão e Pitbull.

A expressão desses genes pode ser
influenciada também por fatores hormonais e
pela superalimentação. Por isso, o controle da
alimentação é também tão importante,
principalmente durante a fase de crescimento,
quando os ossos estão se desenvolvendo.
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Evitar piso liso 
Evitar o sobrepeso 
Tosar os coxins 

Alguns dos cuidados a serem
tomados: 

Na DCF muito se fala sobre os cuidados com os animais após o diagnóstico,
mas as medidas adotadas pelo canil devem começar antes para evitar, se
possível, a manifestação da doença. 

É importante salientar que a DCF é irreversível. Mas existem
formas de minimizar os efeitos da artrose decorrente da DCF.

O diagnóstico pode ser realizado por volta de 6 a 9 meses
de idade por meio de radiografia. No entanto, aos 12 meses
de idade as alterações radiológicas são mais evidentes. 

portaldodog.com.br topdogtips.com
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A fenda palatina é caracterizada por uma fenda no palato
(céu da boca do animal) comunicando a cavidade nasal e
oral. A principal complicação dessa doença é o risco de
aspiração de leite pelo filhote durante a amamentação
causando pneumonia. Além de ocorrer por herança
genética, pode ser causada também por fatores
ambientais como deficiência nutricional, infecções
virais e intoxicação durante a gestação, dependendo da
espécie animal.
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Fenda palatina (Palatosquise)
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O diagnóstico é feito por avaliação da cavidade
oral e o tratamento, em alguns casos, pode ser
cirúrgico, sendo necessária a avaliação e
orientação de um médico veterinário. Nos
primeiros 4 meses de vida será crucial que o
criador saiba alimentar o filhote por meio de
sonda. 

Algumas raças possuem
predisposição à fenda
palatina, como os cães
braquicefálicos, mas pode
também ser vista com
frequência nas seguintes
raças:

akitawelsh corgi basset hound
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No plantel é muito importante sempre fazer a avaliação da cavidade
oral do neonato para identificar a necessidade de um manejo
diferenciado. Além disso, é necessário identificar a causa da fenda
palatina, ou seja, se a doença ocorre por fatores genéticos ou
ambientais. Para isso é necessário a realização de exames
complementares e estar atento ao histórico do plantel. 

As perdas econômicas devido a fenda palatina
podem e devem ser controladas por meio do
manejo reprodutivo. Se responsabilizar pela
qualidade genética do animal é um grande desafio,
mas um diferencial de valor inestimável para o
criador.

para saber mais...
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Os cães braquicefálicos, como pugs, buldogues, shih-tzus e
pequinês podem apresentar a síndrome braquicefálico que
se apresenta por obstrução parcial das vias aéreas
superiores devido a: estenose das narinas (em forma de
pequenos cortes em vez de narinas abertas), alongamento
do palato mole, hipoplasia ou colapso de traqueia,
aumento das tonsilas e estreitamento da glote. Cada
animal pode apresentar estas alterações de forma isolada
ou combinada e em diversos graus. Alterações clínicas
poderão se manifestar particularmente durante a atividade
fisica ou em ambientes quentes.

Síndrome braquicefálico
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O diagnóstico é feito pela
inspeção das narinas, exame
radiográfico do tórax, exame
radiográfico da laringe,
endoscopia e broncoscopia. O
tratamento geralmente inclui
intervenção cirúrgica, como
correção da estenose de narina,
prolongamento do palato e
remoção de tonsilas.

Os animais com síndrome
braquicefálica frequentemente
apresentam dispnéia severa. Os
principais sinais clínicos são
estresse térmico e intolerância ao
exercício. O sufocamento é
registrado principalmente durante o
sono, pois o relaxamento muscular
estreita a passagem de ar durante a
respiração. Também podem ser
constatados tosse e ânsia de
vômito ou disfagia.

sinais clínicosDIagnóstico
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A braquicefalia é a condrodisplasia selecionada por criadores e
resultante da domesticação. A anquilose prematura da
cartilagem da base do crânio leva ao encurtamento do seu eixo
longitudinal. Os cães acometidos apresentam a relação entre
largura e comprimento do crânio maior que 0.81.

Predisposição
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A síndrome do cão nadador (SCN) é uma alteração
musculoesquelética que causa uma hipoplasia miofibrilar
que afeta o desenvolvimento motor dos cães e as raças
condrodistróficas e braquicefálicas de patas curtas são
as mais acometidas.

Síndrome do cão nadador
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A síndrome, caracterizada pela hiperextensão das articulações
tíbio-fêmuro-patelar e tíbio-társica, e pela hiperflexão bilateral da
articulação coxo-femoral, pode estar associada a outras alterações
como genu recurvatum, pectus excavatum, luxação patelar e
sopro cardíaco. 

Sua etiologia tem sido atribuída a fatores
genéticos que causam alterações na função
da sinapse neuromuscular, mielinização
inadequada ou retardada dos neurônios
periféricos. 

Com o diagnóstico precoce pode ser feito o
tratamento clínico com bandagens, obtendo-
se a remissão das lesões em membros
pélvicos, reversão na conformação do
esterno e sopro cardíaco.
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A surdez pode ser causada por vários tipos de alterações no
material genético. Pode acometer qualquer raça de cão,
mas é mais frequente em cães de pele e pêlos claros.
Atualmente se conhece dois genes de pigmentação
associados à surdez: o gene merle e o gene piebald. 

Surdez
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O gene merle por possuir característica dominante pode ser herdado
do pai ou da mãe. O animal portador do gene merle possui uma
distribuição aleatória de pigmento do pelo semelhante à mármore.
Essa pelagem é comum em raças como o Collie, Pastor Australiano,
Pastor de Shetland, Cardigan, Corgi, Daschund e Dog Alemão. 

Já o gene piebald possui um padrão de
manchas brancas e pretas na pelagem do
animal. A característica é comum em raças
como Bull Terrier, Samoyed, Greyhound,
Beagle, Bulldog e Dálmata. Há uma
prevalência maior de surdez devido ao gene
piebald em cães da raça Dálmata, exigindo
do criador maior atenção no manejo
reprodutivo.
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O diagnóstico da doença pode ser desafiador, pois ela pode se
manifestar de forma bilateral ou unilateral, sendo a forma unilateral

difícil de ser identificada, visto que os cães acometidos aparentam
ouvir normalmente. A identificação de progenitores portadores dos
genes da surdez unilateral é muito importante, pois a doença  pode

ser passada adiante no plantel.
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Apesar de serem doenças de caráter genético, é possível
fazer um planejamento reprodutivo para amenizar ou até
evitar a presença delas na criação. A realização de um
manejo reprodutivo auxilia na preservação da saúde dos
neonatos e das fêmeas progenitoras, isso é possível pois
são analisados os problemas genéticos da raça, tais como
os citados nesse ebook. Dessa forma, a realização de um
bom manejo durante todo o processo reprodutivo dos
animais garante sucesso na criação.
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Considerações finais
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Nesse contexto, a VetJr., empresa júnior de consultoria
veterinária da UFMG, busca auxiliar na reprodução. O
manejo reprodutivo é um dos serviços ofertados pelo
núcleo de Pequenos Animais, que conta com serviços e
manejos personalizados para cada tipo de criação, levando
em conta todo o histórico do plantel.

Considerações finais
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