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As onfalopatias são de grande importância na criação de bezerros no rebanho brasileiro, sendo as afecções mais frequentes as 
inflamações, com ou sem infecção, as hérnias e a persistência de úraco. Em condições normais, com ruptura do cordão umbilical 
na medida adequada e condições ambientais higiênicas no momento do parto, ocorre o início da regressão dos componentes do 
umbigo por volta de oito a dez horas após o parto e a mumificação do umbigo ocorre dentro de até 10 dias pós-nascimento. Em 
condições adversas existe a maior ocorrência de afecções, sendo os vasos e seus envoltórios importantes meios de cultura e porta 
de entrada para patógenos, ocasionando-se assim as infecções umbilicais, ocorrendo devido à higiene inadequada no momento 
do parto, falha na desinfecção do umbigo antes do período de mumificação do mesmo, falha total ou parcial na transferência da 
imunidade passiva e predisposição genética. Em animal de experimento, bezerro macho da raça holandesa, de 15 dias de idade, 
foi observado ao exame físico hipertermia e apatia. À palpação abdominal, constatou-se massa com consistência macia de aproxi-
madamente três dedos de diâmetro intra-abdominal, em região hipogástrica. Foi realizado o exame ultrassonográfico abdominal 
da região em questão, sendo visibilizada estrutura elíptica de 3 cm no diâmetro maior, com conteúdo heterogêneo, com porção 
anecóica e porção hipoecóica e espessa cápsula hipoecóica em região de artéria umbilical esquerda. Aos 17 dias de nascimento, 
animal veio a óbito. Na necropsia foi observado um aumento da artéria umbilical esquerda em porção próxima a vesícula urinária, 
caracterizando um abscesso, com presença de cápsula e conteúdo purulento heterogêneo. Esta formação se apresentava externa-
mente com coloração vermelho enegrecida, assim como às porções de artéria umbilical adjacentes ao aumento, tanto esquerda 
e como direita. Tal observação determina um processo infeccioso recente, sendo compatível às alterações encontradas ao exame 
físico e ultrassonográfico e possivelmente responsável pelo óbito do animal. Ao analisarmos as observações encontradas no exame 
de palpação umbilical, podemos identificar a presença de aumento na região abdominal, porém, não conseguimos descrever o 
achado de forma precisa, como pode ser feito pelo exame ultrassonográfico, onde conseguimos caracterizar com melhor exatidão 
o tamanho da massa, sua exata localização e as características de seu conteúdo, como foi confirmado após o exame necroscópico. 
Sendo assim, conclui-se que o exame ultrassonográfico é uma excelente ferramenta para o diagnóstico das afecções de origem 
umbilical, sendo um exame de fácil execução, com resultados fiéis e que nos levam ao diagnóstico preciso, auxiliando na escolha 
adequada do tratamento.
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As afecções umbilicais merecem destaque entre as enfermidades que acometem bezerros no primeiro mês de vida, pela alta 
incidência durante essa fase da vida dos neonatos e pelas relevantes perdas econômicas, decorrentes da mortalidade, custos de 
tratamento e atendimento veterinário, além de sequelas que poderão determinar menores ganho de peso e produção leiteira. O 
diagnóstico dessas enfermidades muitas vezes é prejudicado pela dificuldade em se detectar os acometimentos das estruturas 
intra-abdominais do umbigo, o que afetará negativamente a escolha do tratamento mais adequado e o estabelecimento do real 
prognóstico para cada animal. No presente estudo utilizou-se 25 bezerros da raça Holandesa, com até 30 dias de idade que foram 
submetidos a palpação bimanual e avaliação ultrassonográfica, a fim de diagnosticar a presença de processos inflamatórios em 
componentes umbilicais (extra e/ou intra-abdominais). Os resultados foram adequados quando examinados as estruturas um-
bilicais externas pela palpação ou ultrassonografia, porém observou-se uma maior sensibilidade da ultrassonografia na detecção 
das afecções umbilicais intra-abdominais quando comparada com o método semiológico de rotina (palpação bimanual), com 
incompatibilidade de 20% dos animais no grupo onfalopatia. As dificuldades encontradas durante a palpação dos componentes 
umbilicais intra-abdominais foram justificadas, em sua maioria, pela tensão abdominal aumentada devido ao não condiciona-
mento dos bezerros do estudo à manipulação; presença de repleção abomasal e animais grandes com elevado peso e um maior 
abdômen ao nascimento. A maior exatidão no diagnóstico ultrassonográfico foi observada principalmente nos acometimentos 
das veias umbilicais, e também em afecção do úraco que foi erroneamente identificada como sendo alteração de artéria umbilical. 
Destaca-se que o confronto desses resultados com aqueles da rara literatura, determinou as limitações e as vantagens dos recursos 
semiológicos atualmente utilizados na avaliação das estruturas umbilicais.


