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INTRODUÇÃO
Tratando-se a displasia da anca no cão de uma doença hereditária de natureza poligénica
(contribuição de muitos genes) e aditiva (quantos mais genes, maior a probabilidade de se
evidenciar e de se desenvolverem formas moderadas e graves). Contudo, também são
conhecidos factores ambientais, como a idade, alimentação e actividade física que podem
favorecer a manifestação da patologia nos animais geneticamente predispostos. Estudos
recentes indicam elevada prevalência da displasia da anca na raça Cão da Serra da Estrela
(cerca de 65%) e heritabilidade de cerca de 0.40. Pelo exposto, a redução da prevalência e
gravidade da displasia da anca na raça pode ser conseguida com a selecção para reprodutores
dos exemplares com melhores ancas, pois estes animais terão uma menor carga genética que
determina o desenvolvimento da doença.
SELECÇÃO DOS REPRODUTORES
Actualmente a única selecção de reprodutores aceite para o controlo da displasia da anca nas
populações caninas é com base no diagnóstico radiográfico. Sendo assim, o genótipo dos
animais (que é o que é transmitido à descendência) é escolhido com base no fenótipo (aspecto
radiográfico). Desta forma, os animais podem ser escolhidos com base no aspecto
radiográfico das ancas de cada animal normalmente denominada de selecção em massa ou
através da avaliação genética (análise da qualidade da anca do próprio animal e dos seus
familiares) da população para a displasia da anca.
Selecção em massa
Este tipo de selecção tem demonstrado algumas limitações uma vez que não tem em conta a
componente ambiental da doença. Deste modo, umas más ancas podem ser devidas a factores
ambientais desfavoráveis, assim como umas boas ancas estar associadas a factores ambientais
favoráveis e não sendo desta forma o fenótipo representativo do genótipo. Pelo que, as
melhores ancas não serão uma garantia absoluta dos melhores genes.
Optando por este tipo de selecção os animais podem ser radiografados a partir dos 4 meses
pelo método PennHIP e avalia-se a lassidão dos tecidos moles articulares, medindo o índice
de distracção. Segundo as recomendações da Universidade da Pensilvânia só a metade da
população com as melhores ancas deve ser utilizada na reprodução (índice de distracção
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abaixo do percentil 50). Estudos recentes na raça Cão da serra da Estrela indicam que o
percentil 50 corresponde a um índice de distracção de 0.50.
Outra forma de selecção em massa é usando o sistema da Federação Cinológica
Internacional, radiografando os animais a partir dos 18 meses de idade que é o sistema
oficial em Portugal resultante do protocolo estabelecido entre o Clube Português de
Canicultura e a Associação Portuguesa dos Médicos Veterinários Especialistas em Animais de
Companhia. Utilizando estas normas avaliam-se os sinais radiográficos de doença articular
degenerativa, comummente designada de displasia da anca, e classificam-se os animais em
categorias A – Normal, B – Ancas quase normais, C – Displasia Ligeira, D – Displasia
Moderada e E – Displasia Grave. Como na raça Cão da Serra da Estrela os animais A e B não
perfazem sequer 50%, pensamos que seja sensato, em termos de conservação do valor
genético da raça, recomendar utilizar também na reprodução os animais C, pois assim a
população seleccionada perfará cerca de 60%.
Atendendo á associação que existe entre a lassidão articular e a displasia da anca e segundo as
indicações de alguns estudos pensamos que também será viável um sistema de selecção de
animais misto (jovens e adultos), utilizando uma pressão de selecção idêntica, aproveitando
para reprodução 60% da população com melhor qualidade. Assim, seguindo esta opção
seriam aceitáveis animais jovens com índice de distracção até 0.55 (percentil 60) e animais
adultos A, B e C (percentil 60).
Selecção por avaliação genética
A selecção por avaliação genética contempla a componente ambiental da doença (idade, peso,
etc.), bem como a qualidade da anca do próprio animal e dos seus familiares (filhos, pais,
irmãos, etc.). A estimativa do valor genético é um valor que se aproxima mais do genótipo do
indivíduo tornando mais eficaz a selecção de reprodutores, pelo que contribui para o aumento
relativo da frequência dos genes bons. Este método tem sido pouco utilizado em termos de
canicultura, mas tem sido fundamental na melhoria da produção animal de características de
interesse económico, tais como a produção de carne, leite, etc. Trata-se por isso do método de
eleição para melhoramento animal de características de natureza poligénica e com importante
componente ambiental. São-lhe reconhecidas muitas potencialidades, a título de exemplo até
permite conhecer o valor genético dos touros para a produção de leite, apesar de esta
característica não ser expressa nos machos.
A grande limitação deste método é que requer o despiste radiográfico do maior número
possível de animais, a criação de uma base de dados com a ascendência, com a classificação
obtida no despiste e os diferentes componentes ambientais analisados. O valor genético obtido
também necessita de uma actualização permanente, por ex. cada 6 meses, pois a classificação
de um animal vai interferir com a de todos os seus familiares com um peso dependente do
grau de parentesco. A título de exemplo, mostra-se um estudo realizado numa amostra de
cerca de 300 animais da raça Cão da Serra da Estrela:
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Material e Métodos
Com 313 animais avaliados segundo as normas da Federação Cinológica Internacional, criouse uma base de dados em que foi considerada também a genealogia, fornecida pelo Clube
Português de Canicultura, até à 4 geração (Quadro 1). A qualidade das ancas de cada animal
foi recodificada e a cada letra correspondeu um número (A - 0, B - 1, C - 2, D - 3, E1
(displasias graves) - 4, E2 (displasias mais graves) – 5.
Quadro 1. Exemplo da base de dados criada.
FCI
N.º Registo

N.º Reg. Pai

N.º Reg. Mãe

Sexo

FCI

FCI

Ano
Direita Eesquerda Média

LOP 0-----3

LOP 0----2

LOP 0-----1

M

2001

0

0

0

LOP 0-----4

LOP 0----2

LOP 0-----1

F

2002

1

2

1,5

LOP 0-----5

LOP 0----2

LOP 0-----3

F

2004

5

3

4

LOP 0-----6

LOP 0----2

LOP 0-----3

F

2005

1

1

1

LOP 0-----7

LOP 0----2

LOP 0-----3

M

2005

2

2

2

…

…

…

…

…

…

…

…

Para cada um dos animais foi estimado o valor genético para a displasia da anca usando o
modelo animal:

y = Xβ + Z α + ε
Onde o y é o vector para a classificação média da dysplasia da anca, β é o vector dos efeitos
ambientais controlados, α é o vector para os valores genéticos aditivos dos animais e ε é o
vector para o resíduo (efeitos ambientais não controlados e efeitos genéticos não aditivos). X
e Z são matrizes de incidência que relacionam os efeitos β e α com as classificações y.
Resultados
O valor genético para a displasia da anca foi estimado para um total de 814 animais (313 com
mensurações e 501 sem mensurações) (Quadro 2). A informação obtida permite a elaboração
de “rankings” de animais de acordo com o valor genético (Quadro 2).
Observamos de que uma maneira geral os animais com melhores ancas tinham melhor valor
genético, no entanto existem algumas excepções (Quadro 3).
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Quadro 2. Base de dados com indicação do valor genético para cada animal (exemplo de 9
animais).
Identificação Sexo

Ano
nascimento

Valor genético
de

Art. Direita Art. Esquerda Média
Articulações

LOP1----2

M

1997

1,5207

0

0

0

LOP1---9

M

1998

2,3104

2

2

2

LOP1---70

M

1999

2,3358

2

3

3

LOP1---8

F

1997

3,0195

3

3

3

LOP1---4

F

1997

1,2486

0

0

0

LOP1---04

F

1997

2,5889

3

3

3

LOP1---05

F

1997

3,1896

3

3

3

LOP1---05

F

1998

1,7213

1

1

1

LOP1---71

M

1998

2,7516

4

2

4

---

---

---

---

---

---

---

das

Quadro 3. Valor genético médio, mínimo e máximo para a displasia da anca dos 313 animais
avaliados radiograficamente por categorias FCI.
FCI

Nº

Média do valor
genético
Desvio padrão Mínimo

A

46

0,9612

0,37

0,17

1,85

B

61

1,2535

0,33

0,39

2,07

C

83

1,6733

0,35

0,58

2,47

D

58

2,0581

0,35

1,29

3,19

E

65

2,5340

0,43

1,29

3,26

Total

313

1,7369

0,65

0,17

3,26

Máximo

Discussão/Conclusões
Em termos médios o valor genético dos animais encontra-se associado ao fenótipo ou
qualidade das ancas de cada animal. No entanto, existem animais com fenótipos D e E que
têm melhores valores genéticos para a displasia da anca do que alguns animais A, B ou C.
Provavelmente estas situações devem-se à acção de factores ambientais adversos a que estes
animais (D e E) estiveram sujeitos e à boa qualidade das ancas de seus familiares que foram
considerados no modelo animal utilizado e lhes permitiu melhorar a sua posição em termos de
“ranking”. Uma vez que a estimativa do valor genético é uma variável mais fiável que o
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fenótipo individual, poder-se-á afirmar que em termos genéticos estes animais (D e E) têm
uma menor quantidades de genes para a displasia da anca do que outros animais A, B e C,
pelo que em termos de selecção seria preferível a sua reprodução. Este tipo de decisão técnica
deve ter em consideração a precisão de avaliação atribuída a cada animal. Em termos
genéricos, a precisão de avaliação depende da quantidade de informação disponível para cada
animal (própria avaliação e a dos parentes).
Pelo exposto, a avaliação genética para a displasia da anca deveria ser efectuada
periodicamente na população e utilizada como factor de selecção de reprodutores. Esta opção
implica um conceito de selecção dos reprodutores diferente, pois baseia-se num sistema de
avaliação dinâmico, em que a posição do animal no “ranking” e a precisão de avaliação é
continuamente alterada pela avaliação de familiares que partilham um património genético
comum. Sem dúvida, que esta seria a via mais adequada para um melhor controlo da
doença na raça Cão da Serra da Estrela, tendo por base o diagnóstico radiográfico.
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