
Lista de Doenças e Traços detectadas no Teste de DNA Canino Box4Dog

Cardiovascular  Associado ao coração 
e vasos sanguíneos Cardiomiopatia Arritmogênica do Ventrículo Direito Gene: STRN

A Cardiomiopatia Arritmogênica do Ventrículo Direito é uma doença miocárdica hereditária observada no Boxer adulto, caracteriza-se 
pela substituição dos cardiomiócitos do ventrículo direito por tecido fibroadiposo, gerando áreas propensas à formação de arritmias 
ventriculares, que podem culminar em morte súbita.

Cardiovascular  Associado ao coração 
e vasos sanguíneos Cardiomiopatia Dilatada Gene: RBM20  É caracterizada pela dilatação do coração e pelas paredes finas e enfraquecidas do músculo cardíaco (de modo que há menos 

capacidade de bombear sangue).

Cardiorrespiratório - Associado ao 
coração e aos pulmões Cardiomiopatia e Mortalidade Juvenil Gene: YARS2

A cardiomiopatia e mortalidade juvenil (MCJ) é uma doença hereditária caracterizada pela morte precoce dos filhotes ao nascimento ou 
com idade máxima de seis a oito semanas. Os cachorros desenvolvem-se inicialmente normalmente, mas depois apresentam sinais 
clínicos inespecíficos.

Cardiorrespiratório - Associado ao 
coração e aos pulmões Inflamação Pulmonar Recorrente Gene: AKNA -

Dermatológico - Associado à pele Epidermólise Bolhosa Distrófica  Gene: COL7A1 A Epidermólise Bolhosa Distrófica é um distúrbio hereditário que causa bolhas na pele e nas membranas mucosas, mas não está 
associado a deformidades graves.

Dermatológico - Associado à pele Epidermólise Bolhosa Distrófica (Tipo Golden Retriever) Gene: COL7A1 A Epidermólise Bolhosa Distrófica é um distúrbio hereditário que causa bolhas na pele e nas membranas mucosas, mas não está 
associado a deformidades graves.

Dermatológico - Associado à pele Displasia Ectodérmica Gene: PKP1
Displasia Ectodérmica ou Síndrome da Displasia de Pele Ectodérmica é uma doença hereditária que causa uma pele frágil e pálida e 
doença inflamatória difusa da pele, eritroderma. Estes sinais aparecem em áreas de atrito ou trauma. Os sintomas comuns também são 
inflamação perioral crônica com rachaduras, conhecida como queilite e espessamento anormal das patas dos pés.

Dermatológico - Associado à pele Hiperqueratose Hereditária dos Coxins Gene: FAM83G
A Hiperqueratose Hereditária dos Coxins ou Hiperqueratose Digital é uma condição em que há um desenvolvimento anormal da 
epiderme (a camada externa da pele) da pata traseira. As patas de um cão afetado desenvolvem-se inicialmente com uma superfície 
muito lisa e então endurecem e continuam a crescer, com rachaduras e saliências laterais se formando.

Dermatológico - Associado à pele Hiperqueratose hereditária de coxins Gene: KRT16
A Hiperqueratose Hereditária dos Coxins ou Hiperqueratose Digital é uma condição em que há um desenvolvimento anormal da 
epiderme (a camada externa da pele) da pata traseira. As patas de um cão afetado desenvolvem-se inicialmente com uma superfície 
muito lisa e então endurecem e continuam a crescer, com rachaduras e saliências laterais se formando.

Dermatológico - Associado à pele Hiperqueratose de coxins Gene: DSG1 
A Hiperqueratose Hereditária dos Coxins ou Hiperqueratose Digital é uma condição em que há um desenvolvimento anormal da 
epiderme (a camada externa da pele) da pata traseira. As patas de um cão afetado desenvolvem-se inicialmente com uma superfície 
muito lisa e então endurecem e continuam a crescer, com rachaduras e saliências laterais se formando.

Dermatológico - Associado à pele Paraqueratose Nasal Hereditária / Nariz Seco Gene: SUV39H2
A Paraqueratose Nasal Hereditária é um distúrbio hereditário da pele que afeta a raça de cães Labrador Retriever. Geralmente, a 
Paraqueratose é uma condição benigna da derme que causa pele seca e escamosa, desenvolvendo crostas e fissuras na almofada nasal 
do cão afetado.

Dermatológico - Associado à pele Ictiose (Bulldog Americano) Gene: NIPAL4
A Ictiose Congênita/Ictiose é uma doença hereditária caracterizada por hiperqueratose grave generalizada e formação de uma pele 
fortemente enrugada, espessada e descamativa, especialmente na região dos olhos e nariz. A pele fica seca e perde sua elasticidade, 
torna-se liquenificada com aparência desarrumada. A pele ao redor dos olhos fica inchada e, em alguns casos, abre os olhos do filhote. 
Os cães apresentam escamas generalizadas de cinza a amarelo e rugas na cabeça e nas 4 extremidades.

Dermatológico - Associado à pele Ictiose (Tipo Pastor Alemão) Gene: ASPRV1
A Ictiose Congênita/Ictiose é uma doença hereditária caracterizada por hiperqueratose grave generalizada e formação de uma pele 
fortemente enrugada, espessada e descamativa, especialmente na região dos olhos e nariz. A pele fica seca e perde sua elasticidade, 
torna-se liquenificada com aparência desarrumada. A pele ao redor dos olhos fica inchada e, em alguns casos, abre os olhos do filhote. 
Os cães apresentam escamas generalizadas de cinza a amarelo e rugas na cabeça e nas 4 extremidades.

Dermatológico - Associado à pele Ictiose (Dogue Alemão) Gene: SLC27A4
A Ictiose Congênita/Ictiose é uma doença hereditária caracterizada por hiperqueratose grave generalizada e formação de uma pele 
fortemente enrugada, espessada e descamativa, especialmente na região dos olhos e nariz. A pele fica seca e perde sua elasticidade, 
torna-se liquenificada com aparência desarrumada. A pele ao redor dos olhos fica inchada e, em alguns casos, abre os olhos do filhote. 
Os cães apresentam escamas generalizadas de cinza a amarelo e rugas na cabeça e nas 4 extremidades.

Dermatológico - Associado à pele Ictiose Gene: KRT10
A Ictiose Congênita/Ictiose é uma doença hereditária caracterizada por hiperqueratose grave generalizada e formação de uma pele 
fortemente enrugada, espessada e descamativa, especialmente na região dos olhos e nariz. A pele fica seca e perde sua elasticidade, 
torna-se liquenificada com aparência desarrumada. A pele ao redor dos olhos fica inchada e, em alguns casos, abre os olhos do filhote. 
Os cães apresentam escamas generalizadas de cinza a amarelo e rugas na cabeça e nas 4 extremidades.



Dermatológico - Associado à pele Ictiose A (Golden Retriever) Gene: PNPLA1
A Ictiose Congênita/Ictiose é uma doença hereditária caracterizada por hiperqueratose grave generalizada e formação de uma pele 
fortemente enrugada, espessada e descamativa, especialmente na região dos olhos e nariz. A pele fica seca e perde sua elasticidade, 
torna-se liquenificada com aparência desarrumada. A pele ao redor dos olhos fica inchada e, em alguns casos, abre os olhos do filhote. 
Os cães apresentam escamas generalizadas de cinza a amarelo e rugas na cabeça e nas 4 extremidades.

Dermatológico - Associado à pele Síndrome Muladin-Lueke Gene: ADAMTSL2
A Síndrome de Musladin-Lueke é uma desordem hereditária em que os cães aumentam a quantidade de tecido conjuntivo na pele e nas 
articulações. Os sinais clínicos são geralmente observados no nascimento e incluem articulações rígidas, às vezes contraídas, que fazem 
com que os cães andem na posição vertical e, muitas vezes, na ponta dos pés, dando-lhes uma "caminhada de bailarina".

Dermatológico - Associado à pele Síndrome de Ehlers - Danlos (Tipo Labrador) Gene: COL5A1 A síndrome de Ehlers-Danlos ou astenia cutânea é um grupo de colagenopatias hereditárias caracterizada pela síntese defeituosa do 
colágeno ou da formação de fibras, que resultam na extensibilidade e fragilidade cutâneas anormais. 

Dermatológico - Associado à pele Dermatomiosite Juvenil [MAP3K7CL RISK ALLELE] Gene: MAP3K7CL É uma doença autoimune hereditária da pele e dos músculos. Embora seja influenciado pelo patrimônio genético, componentes 
ambientais também contribuem para o desenvolvimento da doença. 

Digestivo / Gastrointestinal - 
Associado aos órgãos e estruturas do 
sistema digestivo

Formação da Mucocele da Vesícula Biliar Gene: ABCB4
As mucoceles da vesícula biliar são caracterizadas pela distensão da vesícula biliar por uma massa espessa de muco (em vez da bile 
líquida) e podem resultar em obstrução e ruptura da vesícula biliar. Os sinais clínicos dos cães afetados incluem vômito, perda de apetite 
e dor abdominal.

Endócrino - Associado a órgãos 
produtores de hormônios Hipotireoidismo Congênito com Bócio Gene: TPO O Hipotireoidismo Congênito com Bócio é uma doença hereditária que afeta cães. Os cães afetados não têm uma enzima importante na 

produção do hormônio da tireóide, necessário para o desenvolvimento normal e metabolismo dos mesmos.

Endócrino - Associado a órgãos 
produtores de hormônios Hipotireoidismo Congênito com Bócio (Tipo Toy Fox Terrier) Gene: TPO O Hipotireoidismo Congênito, também conhecido como Cretinismo, é uma condição hereditária que é observada em várias raças de cães 

e geralmente é herdada como um traço autossômico recessivo e a mutação causadora é diferente em cada raça.

Endócrino - Associado a órgãos 
produtores de hormônios Nanismo Desproporcional Moderado (Tipo Labrador Retriever) Gene: COL11A2 

Nessa condição, uma anormalidade da glândula pituitária leva à falta do hormônio do crescimento (e possivelmente de outros hormônios, 
como o hormônio da tireóide e os hormônios da glândula supra-renal), causando uma falha no crescimento e a retenção do pêlo do 
filhote. Como a condição progride, pode ser visto queda de cabelo generalizada e escurecimento da pele, que também pode ficar fina e 
escamosa.

Hemolinfático - Associado ao sangue 
e linfa Macrotrombocitopenia Congênita Gene: TUBB1

Macrotrombocitopenia Canina é uma condição caracterizada por plaquetas em baixa contagem e superdimensionadas. O nome é 
derivado das palavras macro (grande) e trombócito (plaquetas). É caracterizada por anormalidades no tamanho e na contagem de 
plaquetas, mas funcionam normalmente.

Hemolinfático - Associado ao sangue 
e linfa Macrotrombocitopenia (Tipo Cairn/Norfolk Terrier) Gene: TUBB2 - 

Hemolinfático - Associado ao sangue 
e linfa Eliptocitose B-espectrina Gene: SPTB Na Eliptocitose Canina há uma alteração no formato dos glóbulos vermelhos que ficam ovais e podem ter bordas serrilhadas. Cães que 

não são portadores da mutação não têm risco aumentado de ter filhotes afetados.

Hemolinfático - Associado ao sangue 
e linfa Deficiência do Factor VII Gene: F7

Deficiência do fator VII da coagulação canina é uma deficiência autossômica recessiva mais comum de fator herdado associada a uma 
tendência a sangramento leve a moderado. Com a deficiência do fator VII, ou não há produção suficiente, ou algo está interferindo na 
ação do mesmo, geralmente outra condição médica, o que pode levar a sangramento excessivo após cirurgia ou trauma, formação de 
hematoma, sangramento da cavidade corporal e hemorragia uterina e vaginal persistente embora, seja uma deficiência amplamente 
assintomática.

Hemolinfático - Associado ao sangue 
e linfa Leucodistrofia Celular Globóide / Doença de Krabbe Gene: GALC

A Leucodistrofia de Células Globóides é uma doença autossômica recessiva grave, resultante de uma deficiência da atividade da 
galactocerebrosidase. Os animais afetados nascem normais, mas as alterações são normalmente vistas entre 11 a 30 semanas de 
idade. A matéria branca do cérebro e do cerebelo é afetada e, no cérebro, parece ter um tamanho muito menor. Isso resulta em fraqueza 
muscular e ataxia (incoordenação na marcha) que começa nos membros posteriores e depois se move para as pernas dianteiras.

Hemolinfático - Associado ao sangue 
e linfa Hematopoiese Cíclica AP3 - Síndrome do Collie Cinza Gene: AP3B1

A Hematopoiese Cíclica AP3 é uma forma de neutropenia cíclica canina que afeta a raça Collie. A neutropenia cíclica é uma condição de 
concentrações anormalmente baixas de neutrófilos no sangue. Devido a problemas de imunidade causados   pela baixa contagem de 
neutrófilos, os cães afetados sofrem de problemas gastrointestinais, febre, sangramento, envenenamento do sangue e infecções 
bacterianas dos olhos, sistema respiratório ou pele.



Hemolinfático - Associado ao sangue 
e linfa Hemofilia A / Fator VIII Gene: F8

O fator VIII é um fator de coagulação essencial para a coagulação normal do sangue, e a quantidade de fator VIII no sangue de um cão 
afetado pode variar bastante e, dependendo dessa quantidade, os sinais podem ser leves ou graves o suficiente para causar a morte 
neonatal. Episódios graves de sangramento podem ser observados após trauma relativamente pequeno, e sangramento pode ser visto 
em articulações ou músculos, causando claudicação sem nenhuma razão óbvia.

Hemolinfático - Associado ao sangue 
e linfa Hemofilia B / Fator IX (Tipo Cairn Terrier) Gene: F9

Esta é a segunda coagulopatia hereditária mais comum (distúrbio da coagulação sanguínea) e foi relatada em várias raças. O fator IX é 
um fator de coagulação essencial para a coagulação normal do sangue, e o nível de fator IX que ocorre no sangue de um cão afetado 
pode variar bastante. Episódios graves de sangramento podem ser observados após trauma relativamente pequeno, e sangramento 
pode ser visto em articulações ou músculos, causando claudicação sem nenhuma razão óbvia.

Hemolinfático - Associado ao sangue 
e linfa Hemofilia B / Fator IX G418E Gene: F9 A variante responsável pela hemofilia B resulta em uma completa falta de fator IX circulante no cão afetado.

Hemolinfático - Associado ao sangue 
e linfa Anomalia de May-Hegglin Gene: MYH9

Anomalia de May-Hegglin Tipo Pug Dog (AMH) é um distúrbio hereditário do sangue relatado até agora apenas na raça Pug. A AMH 
pertence ao grupo de distúrbios conhecidos como trombocitopenia, uma condição médica caracterizada por baixa contagem de plaquetas 
no sangue de animais afetados.

Hemolinfático - Associado ao sangue 
e linfa Disfunção Plaquetária Gene: RASGRP1 Também conhecida como Trombopatia é um distúrbio hemorrágico associado à função plaquetária anormal. As plaquetas ou 

trombócitos, tem um papel fundamental na prevenção de sangramentos por aglomeração em lesões nos vasos sanguíneos.

Hemolinfático - Associado ao sangue 
e linfa Hemorragia Pós-operatória / Transtorno de Plaquetas Gene: P2RY12

A Hemorragia Pós-Operatória do Bernese é um distúrbio hereditário de plaquetas recentemente identificado, caracterizado por 
sangramento pós-operatório excessivo. Um transtorno hemorrágico semelhante causado por mutação dentro do mesmo gene foi 
identificado em pacientes humanos.

Hemolinfático - Associado ao sangue 
e linfa Deficiência de Pré-Calicreína Gene: KLKB1

Deficiência de Pré-Calicreína é uma doença hereditária rara que afeta cães. A Pré-Calicreína é uma proteína que faz parte do processo 
de coagulação do sangue e, quando deficiente, aumenta o tempo de coagulação do sangue. Os cães com este distúrbio podem ter 
hemorragias graves se tiverem deficiências concomitantes em outras proteínas necessárias para a coagulação normal do sangue.

Hemolinfático - Associado ao sangue 
e linfa Síndrome de Scott Gene: ANO6 A Síndrome de Scott  é uma condição hereditária de defeito hemostático observada na atividade pró-coagulante de plaquetas, 

caracterizada pela sua incapacidade em externalizar a fosfatidilserina (PS).

Hemolinfático - Associado ao sangue 
e linfa Trombopatia Trombastênica Gene: ITGA2B A Trombastenia de Glanzmann é um distúrbio hemorrágico causando sangramento da mucosa, incluindo epistaxe, sangramento gengival 

e hemorragias petéquias e equimóticas.

Hemolinfático - Associado ao sangue 
e linfa Doença de von Willebrand Tipo I Gene: vWF

A Doença de von Willebrand é o distúrbio hemorrágico hereditário mais comum encontrado em cães e humanos. A deficiência ou falha 
da função do fator von Willebrand inibe o processo normal de coagulação do sangue, causando sangramento prolongado após uma 
lesão ou procedimento cirúrgico.

Hemolinfático - Associado ao sangue 
e linfa Doença de von Willebrand Tipo II Gene: vWF

A Doença de von Willebrand é o distúrbio hemorrágico hereditário mais comum encontrado em cães e humanos. A deficiência ou falha 
da função do fator von Willebrand inibe o processo normal de coagulação do sangue, causando sangramento prolongado após uma 
lesão ou procedimento cirúrgico.

Hemolinfático - Associado ao sangue 
e linfa Doença de von Willebrand Tipo II (Tipo German Wirehaired Pointer) Gene: VWF 

Hemolinfático - Associado ao sangue 
e linfa Doença de von Willebrand Tipo III Gene: vWF

A Doença de von Willebrand é o distúrbio hemorrágico hereditário mais comum encontrado em cães e humanos. A deficiência ou falha 
da função do fator von Willebrand inibe o processo normal de coagulação do sangue, causando sangramento prolongado após uma 
lesão ou procedimento cirúrgico.

Hemolinfático - Associado ao sangue 
e linfa Trombopatia (Tipo Basset Hound) Gene: RASGRP1 -

Hemolinfático - Associado ao sangue 
e linfa Trombopatia (Tipo Spitz Finlandês) Gene: RASGRP1 -

Imunológico - Associado aos órgãos e 
células do sistema imunológico Deficiência de Adesão Leucocitária Canina Tipo I Gene: ITGB2 A Deficiência de Adesão Leucocitária Tipo I é uma doença que resulta em defeitos dos glóbulos brancos (ou leucócitos) do sistema 

imunológico que não conseguem responder adequadamente a uma infecção.



Imunológico - Associado aos órgãos e 
células do sistema imunológico Deficiência de Adesão Leucocitária Canina Tipo III Gene: FERMT3 Na Deficiência de Adesão Leucocitária Tipo III os neutrófilos não conseguem aderir ao endotélio vascular e migrar para os tecidos para 

combater infecções.

Imunológico - Associado aos órgãos e 
células do sistema imunológico Imunodeficiência Combinada Grave Gene: RAG1

A Imunodeficiência Combinada Grave é um distúrbio de imunodeficiência genética letal que afeta a raça Cão de Água Frisã, e 
geralmente refere-se a um grupo de distúrbios genéticos, caracterizados por disfunção dos linfócitos T e B, que causa comprometimento 
do sistema imunológico e morte em uma idade jovem.

Imunológico - Associado aos órgãos e 
células do sistema imunológico Síndrome do Neutrófilo Aprisionado Gene: VPS13B

Esta é uma doença autossômica recessiva caracterizada por um defeito imunológico em que os neutrófilos são produzidos pela medula 
óssea, mas existe não conseguem ser liberados na corrente sanguínea. Isso resulta em uma suscetibilidade à infecção e tendência a 
infecções mal-conservadas e repetidas.

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Deficiência de Catalase Gene: CAT A hipocatalase é um distúrbio genético onde os cães afetados têm um risco maior de desenvolver feridas abertas (úlceras) dentro da 

boca que podem levar à gangrena da boca.

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Má Absorção de Cobalamina: Deficiência de Cubilina Gene: CUBN

A má absorção de cobalamina intestinal é uma doença hereditária que afeta cães. Os cães afetados são incapazes de produzir 
quantidades adequadas de uma proteína que desempenha um papel na absorção de certos nutrientes do trato intestinal e dos rins, 
incluindo a vitamina B, a cobalamina.

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Má Absorção de Cobalamina (Tipo Beagle) Gene: CUBN A má absorção de cobalamina, também conhecida como I-GS, em cães torna-os incapazes de produzir quantidades adequadas de uma 

proteína que desempenha um papel na absorção de certos nutrientes do trato intestinal e dos rins, incluindo a vitamina B, a cobalamina.

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Fucosidose Gene: FUCA1

A Fucosidose é um distúrbio metabólico resultante de uma falta hereditária da enzima alfa-L-fucosidase e é herdada como um traço 
autossômico recessivo. Os sinais mais comuns incluem incoordenação, perda de equilíbrio, ataxia (marcha balançada), perda do 
comportamento aprendido e mudança no temperamento, depressão e perda visual e/ou auditiva.

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Gangliosidose (Tipo Cão d'água Português) Gene: GLB1

Gangliosidose é um distúrbio lisossômico congênito conhecido como Gangliosidose, causado   pelo acúmulo de lipídios. Os cães 
afetados geralmente apresentam sintomas de doença neurológica que incluem perda de visão, nistagmo, dificuldade em andar, perda de 
equilíbrio, tremores na cabeça, crescimento ósseo anormal e perda de peso.

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Gangliosidose GM1 GLB1 (Tipo Shiba Inu) Gene: GLB1 A gangliosidose é uma doença genética caracterizada pela diminuição ou ausência da atividade da enzima beta-galactosidase, que é 

responsável pela degradação de moléculas complexas, levando ao seu acúmulo no cérebro e outros órgãos.

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Gangliosidose GM1 Gene: GLB2

Gangliosidose é um distúrbio lisossômico congênito conhecido como Gangliosidose, causado   pelo acúmulo de lipídios. Os cães 
afetados geralmente apresentam sintomas de doença neurológica que incluem perda de visão, nistagmo, dificuldade em andar, perda de 
equilíbrio, tremores na cabeça, crescimento ósseo anormal e perda de peso.

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Gangliosidose GM2 (Tipo Chin Japonês) Gene: HEXA

Gangliosidose é um distúrbio lisossômico congênito conhecido como Gangliosidose, causado   pelo acúmulo de lipídios. Os cães 
afetados geralmente apresentam sintomas de doença neurológica que incluem perda de visão, nistagmo, dificuldade em andar, perda de 
equilíbrio, tremores na cabeça, crescimento ósseo anormal e perda de peso.

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Gangliosidose GM2 (Tipo Poodle) Gene: HEXB

Gangliosidose é um distúrbio lisossômico congênito conhecido como Gangliosidose, causado   pelo acúmulo de lipídios. Os cães 
afetados geralmente apresentam sintomas de doença neurológica que incluem perda de visão, nistagmo, dificuldade em andar, perda de 
equilíbrio, tremores na cabeça, crescimento ósseo anormal e perda de peso.

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Gangliosidose GM2 HEXB (Tipo Shiba Inu) Gene: HEXB

Gangliosidose é um distúrbio lisossômico congênito conhecido como Gangliosidose, causado   pelo acúmulo de lipídios. Os cães 
afetados geralmente apresentam sintomas de doença neurológica que incluem perda de visão, nistagmo, dificuldade em andar, perda de 
equilíbrio, tremores na cabeça, crescimento ósseo anormal e perda de peso.

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Doença do Armazenamento de Glicogênio IA Gene: G6PC

A Doença de Armazenamento de Glicogênio IA é um distúrbio metabólico herdado resultante de uma deficiência na enzima glicose 6-
fosfatase-α. Os níveis circulantes de glicose no sangue não podem ser aumentados em resposta a estímulos glicorregulatórios positivos, 
levando a uma condição caracterizada por hipoglicemia em jejum, bem como o acúmulo de glicogênio e gordura, principalmente nos 
tecidos hepáticos e renais.

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Doença do Armazenamento de Glicogênio III Gene: AGL

As Doenças de Armazenamento de Glicogênio são um grupo de doenças autossômicas recessivas do metabolismo do glicogênio. Os 
sinais clínicos parecem ser leves no primeiro ano de vida, tornando-se mais proeminentes com a idade e levando a letargia, intolerância 
ao exercício e hipoglicemia episódica com colapso.

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Hipertermia Maligna Gene: RYR1 

A Hipertermia Maligna Canina é um distúrbio hereditário do músculo esquelético caracterizado por hipercarbia, rabdomiólise, contratura 
generalizada do músculo esquelético, disritmia cardíaca e insuficiência renal que se desenvolve com a exposição a anestésicos voláteis 
e relaxantes musculares despolarizantes.

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Mucopolissacaridose (Tipo Huntaway) Gene: SGSH A Mucopolissacaridose é um transtorno de armazenamento lisossômico hereditário que afeta cães. Os sinais clínicos são: crescimento 

atrofiado, dismorfia facial, deformidades esqueléticas, opacidade da córnea e aumento dos sons respiratórios.



Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Mucopolissacaridose Tipo I Gene: IDUA A Mucopolissacaridose é um transtorno de armazenamento lisossômico hereditário que afeta cães. Os sinais clínicos são: crescimento 

atrofiado, dismorfia facial, deformidades esqueléticas, opacidade da córnea e aumento dos sons respiratórios.

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Mucopolissacaridose VI (Tipo Dogue Alemão) Gene: ARSB A Mucopolissacaridose é um transtorno de armazenamento lisossômico hereditário que afeta cães. Os sinais clínicos são: crescimento 

atrofiado, dismorfia facial, deformidades esqueléticas, opacidade da córnea e aumento dos sons respiratórios.

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Mucopolissacaridose VI (Tipo Poodle) Gene: ARSB A Mucopolissacaridose é um transtorno de armazenamento lisossômico hereditário que afeta cães. Os sinais clínicos são: crescimento 

atrofiado, dismorfia facial, deformidades esqueléticas, opacidade da córnea e aumento dos sons respiratórios.

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Mucopolissacaridose VII - Tipo II Gene: GUSB A Mucopolissacaridose é um transtorno de armazenamento lisossômico hereditário que afeta cães. Os sinais clínicos são: crescimento 

atrofiado, dismorfia facial, deformidades esqueléticas, opacidade da córnea e aumento dos sons respiratórios.

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Deficiência de Fosfofrutoquinase (Spaniel Alemão) Gene: PFKM Deficiência de Fosfofrutoquinase em cães é um distúrbio genético que impede o funcionamento adequado da enzima fosfofrutoquinase, 

que age no armazenamento de glicogênio, causando miopatia metabólica e distúrbio hemolítico compensado.

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Deficiência de Fosfofrutoquinase (Tipo Spaniel) Gene: PFKM Deficiência de Fosfofrutoquinase em cães é um distúrbio genético que impede o funcionamento adequado da enzima fosfofrutoquinase, 

que age no armazenamento de glicogênio, causando miopatia metabólica e distúrbio hemolítico compensado.

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Doença de Pompes Gene: GAA

É um tipo de doença de depósito de glicogênio causada por uma deficiência de alfa glucosidase ácida funcional. Os sinais incluem 
crescimento deficiente e fraqueza muscular progressiva, intolerância ao exercício, regurgitação devido ao megaesôfago (esôfago 
dilatado) e doença cardíaca.

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Deficiência de Piruvato Desidrogenase Fosfatase Gene: PDP1 A Deficiência de Piruvato Desidrogenase Fosfatase é um distúrbio hereditário que causa intolerância ao exercício.

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Deficiência de Piruvato Quinase (Tipo Beagle) Gene: PKLR 

A Deficiência de Piruvato Quinase é um distúrbio genético caracterizado por baixos níveis de enzima piruvato quinase nos glóbulos 
vermelhos. Uma deficiência de piruvato quinase resulta em glóbulos vermelhos com energia reduzida, e nesses eritrócitos, o ATP 
necessário para energia não pode ser sintetizado, ocorrendo a morte celular

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Deficiência de Piruvato Quinase (Canino) Gene:PKLR 

A Deficiência de Piruvato Quinase é um distúrbio genético caracterizado por baixos níveis de enzima piruvato quinase nos glóbulos 
vermelhos. Uma deficiência de piruvato quinase resulta em glóbulos vermelhos com energia reduzida, e nesses eritrócitos, o ATP 
necessário para energia não pode ser sintetizado, ocorrendo a morte celular

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Deficiência de Piruvato Quinase (Tipo Labrador) Gene: PKLR 

A Deficiência de Piruvato Quinase é um distúrbio genético caracterizado por baixos níveis de enzima piruvato quinase nos glóbulos 
vermelhos. Uma deficiência de piruvato quinase resulta em glóbulos vermelhos com energia reduzida, e nesses eritrócitos, o ATP 
necessário para energia não pode ser sintetizado, ocorrendo a morte celular

Metabólico - Associado às enzimas e 
processos metabólicos das células Deficiência de Piruvato Quinase (Pug) Gene: PKLR 

A Deficiência de Piruvato Quinase é um distúrbio genético caracterizado por baixos níveis de enzima piruvato quinase nos glóbulos 
vermelhos. Uma deficiência de piruvato quinase resulta em glóbulos vermelhos com energia reduzida, e nesses eritrócitos, o ATP 
necessário para energia não pode ser sintetizado, ocorrendo a morte celular

Musculoesquelético - Associado aos 
músculos, ossos e estruturas 
associadas

Miopatia Centronuclear do Labrador Retrievers Gene: HACD1 As Miopatias Centronucleares são doenças congênitas hereditárias caracterizadas por um número excessivo de núcleos internalizados, 
que causa insuficiência muscular em Labrador Retrievers.

Musculoesquelético - Associado aos 
músculos, ossos e estruturas 
associadas

Miopatia Centronuclear do Dogue Alemão Gene: BIN1 As Miopatias Centronucleares são doenças congênitas hereditárias caracterizadas por um número excessivo de núcleos internalizados, 
que causa insuficiência muscular em Dogue Alemão.

Musculoesquelético - Associado aos 
músculos, ossos e estruturas 
associadas

Condrodisplasia(Tipo Elkhound) Gene: ITGA10 A Condrodisplasia é uma desordem hereditária do osso e cartilagem em cães. É uma doença autossômica recessiva. Ocorre a formação 
óssea nas placas epifisárias de crescimento dos ossos longos.

Musculoesquelético - Associado aos 
músculos, ossos e estruturas 
associadas

Condrodisplasia Canina ( Tipo Norwegian Elkhound, Karelian Bear) Gene: A Condrodisplasia Canina é uma desordem hereditária do osso e cartilagem em cães. É uma doença autossômica recessiva. Ocorre a 
formação óssea nas placas epifisárias de crescimento dos ossos longos.

Musculoesquelético - Associado aos 
músculos, ossos e estruturas 
associadas

Osteopatia Craniomandibular (Tipo Terrier) Gene: SLC37A2
A doença causa proliferação do osso maxilar inferior, assim como as bolhas timpânicas (parte dos ossos do ouvido interno) e, às vezes, 
pode afetar outros ossos da cabeça. Isto provoca um aumento anormal dos ossos quando estão em fase de crescimento e pode levar a 
alguns problemas com a mastigação, deglutição, dificuldade em abrir a boca e dor.

Musculoesquelético - Associado aos 
músculos, ossos e estruturas 
associadas

Miotonia Congênita (Tipo Cattle Dog) Gene: CLCN1 Esta é uma condição incomum que causa anormalidades de andar nos filhotes. Os músculos ficam aumentados (hipertrofiados), e isso é 
especialmente perceptível nas áreas dos ombros e coxas. A língua está aumentada e pode se projetar para fora da boca.



Musculoesquelético - Associado aos 
músculos, ossos e estruturas 
associadas

Miotonia Congênita (Tipo de Schnauzer Miniatura) Gene: CLCN1
A Miotonia Congênita é um distúrbio muscular herdado que afeta cães. As células musculares de um cão afetado são excessivamente 
excitáveis, o que faz com que os músculos permaneçam contraídos em vez de relaxar após a atividade voluntária. Os sinais do distúrbio 
geralmente aparecem quando os filhotes começam a andar e sua marcha pode parecer rígida e descoordenada, tipo “coelho pulando”, e 
caindo com frequência.

Musculoesquelético - Associado aos 
músculos, ossos e estruturas 
associadas

Miotonia Hereditaria Hereditária (Tipo Cattle Dog) Gene: CLCN1 Esta é uma condição incomum que causa anormalidades de andar nos filhotes. Os músculos ficam aumentados (hipertrofiados), e isso é 
especialmente perceptível nas áreas dos ombros e coxas. A língua está aumentada e pode se projetar para fora da boca.

Musculoesquelético - Associado aos 
músculos, ossos e estruturas 
associadas

Miopatia Miotubular Ligada ao X Gene: MTM1
A Miopatia Miotubular é uma doença muscular herdada que afeta os Labradores. Os filhotes afetados são normalmente normais ao 
nascimento, mas entre 7 e 19 semanas de idade apresentam fraqueza muscular, especialmente nos membros posteriores, diminuição da 
massa muscular, latido rouco e dificuldade para comer.

Musculoesquelético - Associado aos 
músculos, ossos e estruturas 
associadas

Miopatia Miotubular Ligada ao X (Tipo Labrador Retriever) Gene: MTM1 A miopatia miotubular é uma doença genética congênita que afeta a musculatura esquelética e respiratória, causada por mutações no 
gene MTM1

Musculoesquelético - Associado aos 
músculos, ossos e estruturas 
associadas

Miopatia Miotubular Ligada ao X (Tipo Rottweiler) Gene: MTM1 A miopatia miotubular é uma doença genética congênita que afeta a musculatura esquelética e respiratória, causada por mutações no 
gene MTM2

Musculoesquelético - Associado aos 
músculos, ossos e estruturas 
associadas

Osteogênese Imperfeita (Chow Chow) Gene: COL1A2 Osteogênese Imperfeita é uma doença hereditária caracterizada por ossos e dentes extremamente frágeis, causada por defeitos na 
estrutura do colágeno I, um importante componente proteico do tecido conjuntivo, e da matriz extracelular do osso.

Musculoesquelético - Associado aos 
músculos, ossos e estruturas 
associadas

Osteogênese Imperfeita (Tipo Golden Retriever) Gene: COL1A1 Osteogênese Imperfeita é uma doença hereditária caracterizada por ossos e dentes extremamente frágeis, causada por defeitos na 
estrutura do colágeno I, um importante componente proteico do tecido conjuntivo, e da matriz extracelular do osso.

Musculoesquelético - Associado aos 
músculos, ossos e estruturas 
associadas

Osteogênese Imperfeita SERPINH1 (Tipo Dachshund) Gene: SERPINH1 Osteogênese Imperfeita é uma doença hereditária caracterizada por ossos e dentes extremamente frágeis, causada por defeitos na 
estrutura do colágeno I, um importante componente proteico do tecido conjuntivo, e da matriz extracelular do osso.

Musculoesquelético - Associado aos 
músculos, ossos e estruturas 
associadas

Displasia Esquelética 2 Gene: COL11A2
A Displasia Esquelética é uma forma de nanismo, uma doença musculoesquelética hereditária que afeta os Labradores Retrievers. Os 
cães afetados desenvolvem uma forma leve de “nanismo desproporcional”, consistindo em pernas curtas com comprimento e largura 
normais do corpo.

Musculoesquelético - Associado aos 
músculos, ossos e estruturas 
associadas

Disostose Espondilocostal (Tipo Schnaurzer Miniatura) Gene: HES7
A Disostose Espondilocostal é um distúrbio herdado do crescimento do esqueleto axial que afeta a raça do cão Schnauzer Miniatura. O 
distúrbio é caracterizado por encurtamento truncal, extensas hemivertebras e anomalias das costelas, como desalinhamento, fusão e 
redução no número.

Musculoesquelético - Associado aos 
músculos, ossos e estruturas 
associadas

Distrofia Muscular (Tipo Landseer) Gene: COL6A1 -

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Hipomielinização Cerebral (Tipo Weimaraner) Gene: NKX2-8

A Hipomielinização é uma anomalia congênita relativamente comum em grandes animais, mas também descritas em cães. Os sinais 
clínicos iniciam-se nas primeiras semanas de vida, como dismetria, dificuldade de manter-se em pé, tremores geralmente envolvendo a 
cabeça, tronco e membros.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Degeneração Canina de Múltiplos Sistemas Gene: SERAC1 Degeneração Canina de Múltiplos Sistemas tipo Kerry Blue Terrier é uma doença neurológica hereditária progressiva que afeta algumas 

raças como os Terriers Kerry Blue e os Chinese Crested Dogs.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Ataxia Cerebelar (Tipo American Staffordshire Terrier) Gene: NCL-A

A Ataxia Cerebelar é uma condição neurológica hereditária que leva a perda de substâncias nutricionais dos cerebelos. O cerebelo é 
responsável por coordenar o equilíbrio e o movimento, os primeiros sinais, geralmente são perda de equilíbrio, problemas nas curvas e 
quedas quando se balança a cabeça.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Ataxia Cerebelar (Tipo Sabujo Finlandês) Gene: SEL1L

A Ataxia Cerebelar é uma condição neurológica hereditária que leva a perda de substâncias nutricionais dos cerebelos. O cerebelo é 
responsável por coordenar o equilíbrio e o movimento, os primeiros sinais, geralmente são perda de equilíbrio, problemas nas curvas e 
quedas quando se balança a cabeça.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Surdez de início adulto  (Tipo Border Collie) Gene: USP31 Os cães  podem sofrer de perdas auditivas que podem ter impactos profundos  na qualidade de vida

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Degeneração Cortical Cerebelar Gene: SNX14 Degeneração Cortical Cerebelar é um processo de doença hereditária do sistema nervoso central que afeta a raça Vizsla Húngaro.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Síndrome Miastênica Congênita (Tipo Jack Russell Terrier) Gene: CHRNE

Síndrome Miastênica Congênita é um distúrbio de transmissão neuromuscular hereditário, que resulta em defeitos estruturais ou 
funcionais da junção neuromuscular, lugar onde as células nervosas e musculares se encontram, e já foi identificada em humanos e 
cães.



Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Síndrome Miastênica Congênita (Tipo Labrador Retriever) Gene: COLQ

Síndrome Miastênica Congênita é um distúrbio de transmissão neuromuscular hereditário, que resulta em defeitos estruturais ou 
funcionais da junção neuromuscular, lugar onde as células nervosas e musculares se encontram, e já foi identificada em humanos e 
cães.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Síndrome Miastênica Congênita (Tipo Old Danish Pointer) Gene: CHAT

Síndrome Miastênica Congênita é um distúrbio de transmissão neuromuscular hereditário, que resulta em defeitos estruturais ou 
funcionais da junção neuromuscular, lugar onde as células nervosas e musculares se encontram, e já foi identificada em humanos e 
cães.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Mielopatia Degenerativa Gene: SOD1

A Mielopatia Degenerativa é mais comumente vista no Pastor Alemão, embora outras raças também estejam predispostas. Os sinais são 
devido à destruição imunomediada de uma parte dos nervos da medula espinhal, levando à perda dessas fibras nervosas e a ataxia dos 
membros posteriores progredindo para membros anteriores e paralisia total.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Encefalopatia Gene: LOC486151

A Encefalopatia é um distúrbio neurológicoegenerativo do sistema nervoso central de cães jovens. Como o distúrbio inclui várias partes 
do cérebro, os sinais clínicos se apresentam como déficits multifocais no sistema nervoso central, incluindo convulsões, alta marcha, 
dificuldade para caminhar e comer, cegueira central, alteração da orientação, disfagia, entre outros.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Síndrome da Queda Episódica Gene: BCAN Síndrome da Queda Episódica é uma condição hereditária que afeta cães frequentemente associados a exercícios, excitação ou 

frustração.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Colapso do Exercício Induzido Gene: DNM1

Esta é uma condição autossômica recessiva que afeta Labradores, bem como várias outras raças relacionadas. Não é uma condição 
comum, embora seja estimado que até 35% da população de Labrador (nos EUA) possa ser portadora da mutação genética que causa a 
doença (ou seja, a mutação do gene da dinamina-1). Em exercício vigoroso com duração de 5 a 20 minutos, uma perda de controle se 
torna aparente nos membros posteriores, começando com um andar instável, esta perda de controle progride para o colapso, e às vezes 
os cães podem parecer confusos. Mortes ocasionais foram relatadas.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Ataxia Hereditária Gene: RAB24 Ataxia Hereditária é um distúrbio neurodegenerativo congênito caracterizada pela lenta degeneração do córtex cerebelar, com dramática 

perda de neurônios de Purkinje, o que resulta em uma disfunção progressiva da marcha.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Sensibilidade à Drogas Gene: MDR1 Uma mutação no gene MDR1 torna os animais sensíveis a certas drogas. A primeira droga em que este defeito foi encontrado foi a 

Ivermectina, usada para tratar sarna e prevenir dirofilariose. Quando recebem este medicamento, os cães afetados, sofrem convulsões.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Epilepsia Mioclônica Generalizada Gene: DIRAS1

Essa doença também é conhecida como Epilepsia Mioclônica Juvenil e causa frequentes sacudidelas ou contrações mioclônicas, que 
começam a ocorrer por volta dos 6 meses de idade. As crises mioclônicas podem ser desencadeadas por estímulos visuais, como 
flashes de luz, incidência repentina de luz ou luz intermitente nas ondas do mar.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Epilepsia Focal Gene: LGI2

A donça causa convulsões focais em cães (às vezes chamadas de convulsões parciais) afetam apenas metade do cérebro e dentro de 
uma região específica dessa metade. Essas convulsões são descritas como simples ou complexas, dependendo do nível de consciência 
do seu cão enquanto a convulsão está ocorrendo.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Epilepsia Juvenil (Família Benigna) Gene: LGI 

A Epilepsia Juvenil Familiar Benigna é uma forma específica de epilepsia, caracterizada por atividade muscular esquelética involuntária 
episódica com consciência preservada durante episódios foi relatada em filhotes Boxer e em um adulto Bichon Frise. Os primeiros 
sintomas clínicos da epilepsia juvenil familiar benigna ocorrem entre as idades de 5 a 9 semanas e apresentam-se como convulsões 
caracterizadas por tremor no corpo todo (todos os membros, corpo e cabeça), ataxia e rigidez.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Acidúria L2-hidroxiglutárica Gene: L2HGA A Acidúria é um distúrbio metabólico que causa danos progressivos ao cérebro, pelo aumento deste ácido na urina, sangue e líquido 

cefalorraquidiano.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Leucoencefalomielopatia (LEMP) Gene: NAPEPLD Leucoencefalomielopatia é um distúrbio degenerativo do sistema nervoso central.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Leucoencefalomielopatia (Tipo Leonberger) Gene: NAPEPLD Leucoencefalomielopatia é um distúrbio degenerativo do sistema nervoso central.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Narcolepsia (Tipo Dachshund) Gene: HCRTR2

Narcolepsia Canina do tipo Daschund é um distúrbio do sono incapacitante, caracterizado por sonolência diurna, fragmentação do sono, 
transições marcantes da vigília para o sono de movimento rápido dos olhos (REM) e sintomas de sono REM anormal, como cataplexia, 
paralisia do sono e alucinações hipnagógicas.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Narcolepsia (Tipo Dobermann) Gene: HCRTR2 

A Narcolepsia é um distúrbio hereditário que afeta os Dobermann Pinschers. Cães, com a forma hereditária de narcolepsia, geralmente 
apresentam entre um a seis meses de idade com incapacidade de permanecer acordados por longos períodos de tempo e episódios de 
colapso e sono após estimulação positiva, como brincadeira ou comida.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Narcolepsia (Tipo Labrador) Gene: HCRTR2

A Narcolepsia é um distúrbio hereditário que afeta os Labradores. Cães com a forma hereditária de narcolepsia geralmente apresentam 
entre um a seis meses de idade com incapacidade de permanecer acordados por longos períodos de tempo e episódios de colapso e 
sono após estimulação positiva, como brincadeira ou comida.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Ataxia Neonatal Gene: GRM1 Ataxia Cerebelar Neonatal tem um início precoce, sendo uma doença neurológica hereditária na qual o cerebelo não funciona 

adequadamente e os filhotes não desenvolvem o equilíbrio necessário para ficar de pé ou andar normalmente.



Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Degeneração Cortical Cerebelar Neonatal Gene: SPTBN2 A Degeneração Cortical Cerebelar Neonatal é uma doença hereditária de início precoce que leva a deterioração das células no cerebelo, 

e sinais clínicos associados a movimentos descoordenados e a um mau equilíbrio.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Encefalopatia Neonatal Gene: ATF2 A Encefalopatia Neonatal é uma doença neurológica hereditária na qual os filhotes sobreviventes apresentam sintomas neurológicos, 

incluindo fraqueza muscular, tremores, incapacidade de andar, postura de base ampla e queda frequente.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Distrofia Neuroaxonal (Tipo Cane Corso) Gene: PPT1 Distrofia Neuroaxonal é um distúrbio neurodegenerativo hereditário que afeta a raça dos cães. É um tipo de distúrbio de armazenamento 

lipídico que afeta principalmente o sistema nervoso.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Distrofia Neuroaxonal (Tipo Papillon) Gene: PLA2G6 Distrofia Neuroaxonal é um distúrbio neurodegenerativo hereditário que afeta a raça dos cães. É um tipo de distúrbio de armazenamento 

lipídico que afeta principalmente o sistema nervoso.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Distrofia Neuroaxonal (Tipo Rottweiler) Gene: VSP11 Distrofia Neuroaxonal é um distúrbio neurodegenerativo hereditário que afeta a raça dos cães. É um tipo de distúrbio de armazenamento 

lipídico que afeta principalmente o sistema nervoso.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Doença do Armazenamento Vacuolar Neurodegenerativa Gene: ATG4D

Doença de Armazenamento Lisossômico é uma doença neurodegenerativa hereditária que afeta a raça Lagotto Romagnolo, 
recentemente descoberto. A doença de armazenamento lisossômico é um distúrbio metabólico conhecido por afetar seres humanos, 
cães, gatos e ratos.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Lipofuscinose Ceróide Neuronal 1 Gene: PPT1

A Lipofuscinose Ceróide Neuronal é uma doença de armazenamento lisossômico. Esse armazenamento causa perda neuronal, 
degeneração cerebelar e da retina, resultando em convulsões, deterioração progressiva da cognição (demência), comprometimento da 
função motora (movimentos involuntários, mioclonia, ataxia, espasticidade) e cegueira.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Lipofuscinose Ceróide Neuronal 10 Gene: CTSD

A Lipofuscinose Ceróide Neuronal é uma doença de armazenamento lisossômico. Esse armazenamento causa perda neuronal, 
degeneração cerebelar e da retina, resultando em convulsões, deterioração progressiva da cognição (demência), comprometimento da 
função motora (movimentos involuntários, mioclonia, ataxia, espasticidade) e cegueira.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Lipofuscinose Ceróide Neuronal 2 Gene:  TPP1

A Lipofuscinose Ceróide Neuronal é uma doença de armazenamento lisossômico. Esse armazenamento causa perda neuronal, 
degeneração cerebelar e da retina, resultando em convulsões, deterioração progressiva da cognição (demência), comprometimento da 
função motora (movimentos involuntários, mioclonia, ataxia, espasticidade) e cegueira.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Lipofuscinose Ceróide Neuronal 5 Gene: CLN5

A Lipofuscinose Ceróide Neuronal é uma doença de armazenamento lisossômico. Esse armazenamento causa perda neuronal, 
degeneração cerebelar e da retina, resultando em convulsões, deterioração progressiva da cognição (demência), comprometimento da 
função motora (movimentos involuntários, mioclonia, ataxia, espasticidade) e cegueira.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Lipofuscinose Ceróide Neuronal 6 Gene: CLN6

A Lipofuscinose Ceróide Neuronal é uma doença de armazenamento lisossômico. Esse armazenamento causa perda neuronal, 
degeneração cerebelar e da retina, resultando em convulsões, deterioração progressiva da cognição (demência), comprometimento da 
função motora (movimentos involuntários, mioclonia, ataxia, espasticidade) e cegueira.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Lipofuscinose Ceróide Neuronal 8 Gene: CLN8

A Lipofuscinose Ceróide Neuronal é uma doença de armazenamento lisossômico. Esse armazenamento causa perda neuronal, 
degeneração cerebelar e da retina, resultando em convulsões, deterioração progressiva da cognição (demência), comprometimento da 
função motora (movimentos involuntários, mioclonia, ataxia, espasticidade) e cegueira.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Lipofuscinose Ceróide Neuronal A Gene: ATP13A2

A Lipofuscinose Ceróide Neuronal é uma doença de armazenamento lisossômico. Esse armazenamento causa perda neuronal, 
degeneração cerebelar e da retina, resultando em convulsões, deterioração progressiva da cognição (demência), comprometimento da 
função motora (movimentos involuntários, mioclonia, ataxia, espasticidade) e cegueira.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Lipofuscinose Ceróide Neuronal (Tipo Cão de Crista Chinês) Gene: MFSD8 -

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Polineuropatia  (Tipo Malamute do Alasca) Gene: (NDRG1)

A Polineuropatia é uma doença neuromuscular progressiva e hereditária que afeta os Malamutes do Alasca. Os cães afetados 
geralmente apresentam entre 3 e 19 meses de idade com uma combinação de alterações de voz, sons respiratórios ruidosos (de alta 
frequência), intolerância ao exercício e/ou perda da coordenação muscular dos membros posteriores.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Polineuropatia (NDRG1) (Galgos) Gene: (NDRG1)

Polineuropatia de Galgos é uma doença que ocorre em "linhas de show" de Galgos. De origem neurológica causada por uma mutação no 
gene NDRG1, os cães desenvolvem uma degeneração dos nervos periféricos, levando à fraqueza e atrofia muscular. A atrofia muscular 
é uma perda de massa muscular, e isso ocorre porque há perda de estimulação nervosa para o músculo.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Polineuropatia Gene: GJA9 A Polineuropatia GJA9 é uma forma de neuropatia que afeta cães resultando no mau funcionamento simultâneo de muitos nervos 

periféricos em todo o corpo e, na tradução literal, significa "muitas anormalidades do sistema nervoso".

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Polineuropatia e Vacuolização Neuronal Gene: RAB3GAP A Paralisia Juvenil da Laringe e a Polineuropatia é um distúrbio neurológico que foi descoberto em Black Russian Terrier. Como um 

distúrbio que afeta os nervos, é chamado Polineuropatia: poli- (muitos), neuro- (nervos), -patia (uma doença).



Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Síndrome de Sanfilippo - Tipo A / Mucopolissacaridose IIIA Gene: SGSH A Mucopolissacaridose IIIA é um distúrbio hereditário de armazenamento lisossômico que pode causar nanismo, centros epifisários 

subdesenvolvidos, disostose múltipla, dismorfia facial, turvação da córnea e organomegalia.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Ataxia Espinocerebelar Gene: CAPN1

A Ataxia Espinocerebelar é uma doença de incoordenação progressiva da marcha e perda de equilíbrio. Sinais clínicos geralmente se 
tornam notáveis   entre 6 e 12 meses de idade com cães afetados apresentando uma ataxia espinocerebelar simétrica particularmente 
evidente nos membros pélvicos.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Ataxia Espinocerebelar (Tipo Jack Russell) Gene: KCNJ10

A Ataxia Espinocerebelar é uma doença de incoordenação progressiva da marcha e perda de equilíbrio. Sinais clínicos geralmente se 
tornam notáveis   entre 6 e 12 meses de idade com cães afetados apresentando uma ataxia espinocerebelar simétrica particularmente 
evidente nos membros pélvicos.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Hiperecplexia Gene: SLC6A5

A Hiperecplexia é um distúrbio neurológico hereditário caracterizada por respostas surpreendentes proeminentes desencadeadas por 
ruído ou toque. Os filhotes afetados começam a exibir sinais clínicos 5 a 7 dias após o nascimento, na forma de rigidez e tremor 
extensor, que cessam quando os animais estão dormindo ou relaxados. Os filhotes são incapazes de se levantar e mostrar uma postura 
rígida e prolongada nos quatro membros típicos desse distúrbio.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Síndrome de Van den Ende-Gupta (Tipo Fox Terrier) Gene: SCARF2

A doença causa graves anomalias esqueléticas hereditarias nos cães. Outras características do distúrbio são luxação patelar grave e 
prognatismo excessivo (maxila distintamente encurtada), que geralmente é o primeiro sinal da doença. O distúrbio também pode causar 
luxação do cotovelo, edema da articulação do joelho e estrutura anormal do septo nasal.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Surdez Hereditária (Tipo Dobermann ) Gene: PTPRQ Uma síndrome congênita de perda auditiva que afeta Doberman Pinschers. 

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Surdez Hereditária (Tipo Dobermann ) Gene: MYO7A Uma síndrome congênita de perda auditiva que afeta Doberman Pinschers. 

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Meningoencefalite Necrotizante - NME Gene: HLA-DRB1  É uma doença inflamatória associada ao sistema nervoso central. Esta doença é progressiva e pode ser fatal. 

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Síndrome de Mutilação Acral - AMS (Tipo Pointer e Spaniel) Gene:GDNF  É uma lesão cutânea causada por intensas lambeduras, mordeduras e auto mutilação severa das extremidades dos membros.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Degeneração Esponjosa com Ataxia Cerebelar (SDCA2) Gene: ATP1B2 -

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Degeneração Esponjosa com Ataxia Cerebelar Gene: KCNJ10

A Degeneração Esponjosa com Ataxia Cerebelar, um distúrbio hereditário que causa degeneração progressiva do cerebelo e estruturas 
extracerebelares. Os sintomas incluem marcha atáxica generalizada, convulsões e marcapasso, além de cegueira circular e central. 
Esses sinais clínicos mostraram progressão muito rápida, e os filhotes afetados podem morrer durante uma convulsão.

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Degeneração Esponjosa Gene: ATP1B2 -

Neurológico - Associado ao cérebro, 
medula espinhal e nervos Disrafismo espinhal (Tipo Weimaraner) Gene: NKX2-8 -

Odontológico - Associado aos dentes 
e estruturas associadas Amelogênese Imperfeita Gene: ENAM Amelogênese Imperfeita tipo Galgo Italiano é uma desordem congênita dos dentes também conhecido como Hipoplasia do Esmalte em 

Galgos Italianos.

Odontológico - Associado aos dentes 
e estruturas associadas Amelogênese Imperfeita (Tipo Akita) Gene: ACPT É uma anomalia hereditária causada por falhas no normal desenvolvimento do esmalte. O esmalte dentário é o tecido que reveste e 

protege a coroa dos dentes. Constituído basicamente por uma massa compacta de cristais, se constituem no tecido mais duro.  

Odontológico - Associado aos dentes 
e estruturas associadas Hipomineralização Dentária Gene: FAM20C

A Hipomineralização Dentária Canina causa desgaste dentário grave, resultando em pulpite e exigindo a extração desses dentes. O 
esmalte mostra uma descoloração marrom clara e parece opaco. Alguns dentes podem ter uma exposição da polpa e púlpitos como 
resultado do desgaste.



Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Acromatopsia (Tipo Labrador Retriever) Gene: CNGA3

A acromatopsia  é uma desordem herdada que afeta os Labradores, pointers alemães de pelo curto, os Malamutes do Alasca e os 
Pastores Australianos Miniatura. Os primeiros sintomas são cegueira e fotofobia, geralmente ocorrem após o término do desenvolvimento 
da retina, entre 8 e 12 semanas de idade.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Acromatopsia (Tipo Pointer) Gene: CNGB3 

A acromatopsia  é uma desordem herdada que afeta os Pointers Alemães de pelo curto, labradores, os Malamutes do Alasca e os 
Pastores Australianos Miniatura. Os primeiros sintomas são cegueira e fotofobia, geralmente ocorrem após o término do desenvolvimento 
da retina, entre 8 e 12 semanas de idade.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Retinopatia Multifocal Canina CMR1 Gene: BEST1 A Retinopatia Multifocal Canina é uma doença ocular de herança recessiva que leva a formação de diversas manchas circulares na retina 

de coloração cinza-rosa-acastanhada.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Retinopatia Multifocal Canina CMR2 Gene: BEST1 A Retinopatia Multifocal Canina é uma doença ocular de herança recessiva que leva a formação de diversas manchas circulares na retina 

de coloração cinza-rosa-acastanhada.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Retinopatia Multifocal Canina CMR3 Gene: BEST1 A Retinopatia Multifocal Canina é uma doença ocular de herança recessiva que leva a formação de diversas manchas circulares na retina 

de coloração cinza-rosa-acastanhada.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Anomalia do Olho de Collie / Hipoplasia da Coróide Gene: NHEJ1 A Anomalia do Olho de Collie é um defeito no desenvolvimento dos olhos que é herdado de maneira recessiva simples. A expressão é 

afetada por vários genes modificadores, resultando em alguma variabilidade na doença clínica.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Degeneração do Cone Gene: CNGB3 A Degeneração do Cone é uma desordem herdada que afeta várias raças. A doença é caracterizada por cegueira ao dia e ausência da 

função do cone da retina em adultos. Os cones são fotorreceptores dos olhos responsáveis   pela visão em luz brilhante e visão de cores.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Distrofia Cone-Bastonete I - PRA (cordão I / crd - 4) Gene: RPGRIP1

A Atrofia Progressiva da Retina é uma coleção de doenças hereditárias que afetam a retina causando a cegueira. Cada raça exibe uma 
idade específica de início e padrão de herança. O resultado de quase todos os tipos de APR é semelhante, geralmente uma cegueira 
noturna inicial, com uma lenta deterioração da visão até que o cão esteja completamente cego.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Cegueira Noturna Estacionária Congênita Gene: RPE65 A Cegueira Noturna Estacionária Congênita é uma doença ocular hereditária rara que afeta cães e provoca uma lenta e progressiva 

degeneração da retina, que é a parte do olho que coleta informações visuais e se comunica com o cérebro.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Síndrome do Olho Seco (Tipo Cavalier) Gene: FAM83H A Síndrome do Olho Seco, também conhecida como Ceratoconjuntivite Congênita Seca é um distúrbio autossômico recessivo que afeta 

os King Charles Spaniels.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Atrofia Progressiva de Retina - crd1PRA Gene: PDE6B

A Atrofia Progressiva da Retina compreende as doenças hereditárias autossômicas recessivas que levam à degeneração das células 
fotorreceptoras da retina em cães e outros animais, ela causa uma cegueira noturna inicial, com uma lenta deterioração da visão até que 
o cão esteja completamente cego. A idade em que o cão fica completamente cego também varia, dependendo da disrupção genética 
presente e da raça.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Degeneração progressiva do cone da haste - PRA Gene: PRCD

Atrofia progressiva da retina (PRA) é um conjunto de doenças hereditárias que afetam a retina e causam cegueira. Cada raça exibe uma 
idade específica de início e padrão de herança, e o mecanismo real pelo qual a retina perde a função pode variar. O resultado de quase 
todos os tipos de PRA é semelhante - geralmente uma cegueira noturna inicial, com uma lenta deterioração da visão até que o cão fique 
completamente cego.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas PRA 1 - Tipo A (Tipo Schnauzer Miniatura) Gene: PDC 

A atrofia progressiva da retina (PRA) é uma coleção de doenças hereditárias que afetam a retina que causam cegueira. Cada raça exibe 
uma idade específica de início e padrão de herança, e o mecanismo pelo qual a retina perde a função. O resultado de quase todos os 
tipos de PRA é semelhante - geralmente uma cegueira noturna inicial, com uma lenta deterioração da visão até que o cão fique 
completamente cego.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas PRA 2 - Tipo A (Tipo Schnauzer Miniatura) Gene: HIVEP3

A atrofia progressiva da retina (PRA) é uma coleção de doenças hereditárias que afetam a retina que causam cegueira. Cada raça exibe 
uma idade específica de início e padrão de herança, e o mecanismo pelo qual a retina perde a função. O resultado de quase todos os 
tipos de PRA é semelhante - geralmente uma cegueira noturna inicial, com uma lenta deterioração da visão até que o cão fique 
completamente cego.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas PRA 1 - Generalizada (Tipo Golden Retriever) Gene: SLC4A3 Atrofia progressiva da retina (PRA) é um conjunto de doenças hereditárias que afetam a retina e causam cegueira.



Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas PRA - Generalizada Gene: CCDC66

A atrofia progressiva da retina (PRA) é uma coleção de doenças hereditárias que afetam a retina que causam cegueira. Cada raça exibe 
uma idade específica de início e padrão de herança, e o mecanismo pelo qual a retina perde a função pode variar. O resultado de quase 
todos os tipos de PRA é semelhante - geralmente uma cegueira noturna inicial, com uma lenta deterioração da visão (muitas vezes 
começando com a visão periférica) até que o cão fique completamente cego. A idade em que o cão fica totalmente cego também varia, 
dependendo da alteração genética presente e da raça.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas PRA 2 - Generalizada (Tipo Golden Retriever) Gene: TTC8 Atrofia progressiva da retina (PRA) é um conjunto de doenças hereditárias que afetam a retina e causam cegueira.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Atrofia Progressiva da Retina (Tipo Puli) Gene: BBS4

A Atrofia Progressiva da Retina compreende as doenças hereditárias autossômicas recessivas que levam à degeneração das células 
fotorreceptoras da retina em cães e outros animais, ela causa uma cegueira noturna inicial, com uma lenta deterioração da visão até que 
o cão esteja completamente cego. A idade em que o cão fica completamente cego também varia, dependendo da disrupção genética 
presente e da raça.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Atrofia Progressiva da Retina (Pastor de Shetland) Gene: CNGA1 Atrofia Progressiva da Retina é um termo comum usado para um grupo de doenças hereditárias da retina, mas não é dolorosa para o 

cão. Durante a progressão da doença, a retina do olho degenera com o tempo, eventualmente piorando a condição e levando à cegueira.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Atrofia Progressiva da Retina Gene: RHO

A Atrofia Progressiva da Retina compreende as doenças hereditárias autossômicas recessivas que levam à degeneração das células 
fotorreceptoras da retina em cães e outros animais, ela causa uma cegueira noturna inicial, com uma lenta deterioração da visão até que 
o cão esteja completamente cego. A idade em que o cão fica completamente cego também varia, dependendo da disrupção genética 
presente e da raça.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Atrofia Progressiva da Retina - Início Tardio Gene: SAG

A Atrofia Progressiva da Retina compreende as doenças hereditárias autossômicas recessivas que levam à degeneração das células 
fotorreceptoras da retina em cães e outros animais, ela causa uma cegueira noturna inicial, com uma lenta deterioração da visão até que 
o cão esteja completamente cego. A idade em que o cão fica completamente cego também varia, dependendo da disrupção genética 
presente e da raça.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Atrofia Progressiva da Retina - PRA1 (Tipo Papillon) Gene: CNGB1

A Atrofia Progressiva da Retina compreende as doenças hereditárias autossômicas recessivas que levam à degeneração das células 
fotorreceptoras da retina em cães e outros animais, ela causa uma cegueira noturna inicial, com uma lenta deterioração da visão até que 
o cão esteja completamente cego. A idade em que o cão fica completamente cego também varia, dependendo da disrupção genética 
presente e da raça.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Atrofia Progressiva de Retina Ligada ao X (Tipo Husky) Gene: RPGR

A Atrofia Progressiva da Retina compreende as doenças hereditárias autossômicas recessivas que levam à degeneração das células 
fotorreceptoras da retina em cães e outros animais, ela causa uma cegueira noturna inicial, com uma lenta deterioração da visão até que 
o cão esteja completamente cego. A idade em que o cão fica completamente cego também varia, dependendo da disrupção genética 
presente e da raça.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Goniodissogênese e Glaucoma Gene: OLFML3 A Goniodissogênese é uma condição causada pelo desenvolvimento anormal do olho, que pode resultar em acúmulo excessivo de 

pressão, causando dano permanente ao nervo óptico, resultando em cegueira.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Catarata Hereditária Gene: HSF4

A maioria dos casos de Catarata em cães são hereditários e causa nebulosidade na lente do olho. Esta nebulosidade pode estar 
localizada no centro da lente, ou a frente ou atrás da lente. A Catarata Herdada é quase sempre bilateral (isto é, em ambos os olhos) e 
pode se tornar aparente em uma ampla faixa etária, desde quando o filhote abre os olhos pela primeira vez até os 6 - 8 anos de idade.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Distrofia Corneana Macular (Tipo Labrador Retriever) Gene: LOC4 A Distrofia Macular da Córnea é uma doença hereditária rara que ocorre em Labradores. Devido ao acúmulo de glicosaminoglicanos, é 

observada turvação progressiva da córnea nos indivíduos afetados.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Microftalmia, Anoftalmia e Coloboma Gene: RBP4 Essa doença causa uma disfunção no transportador da vitamina A (retinol), para os tecidos periféricos. Os cães acometidos apresentam 

diminuição do globo ocular, alteração da córnea e retina.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Glaucoma Primário Gene: ADAMTS10

Glaucoma é aumento da pressão dentro do olho. As células dentro do olho produzem um líquido claro que mantém a forma do olho e 
nutre os tecidos dentro do olho. O equilíbrio entre a produção de fluido aquoso e a drenagem que é responsável por manter a pressão 
normal dentro do olho. No Glaucoma, o dreno fica parcial ou completamente entupido, mas continua produzindo água aquosa, causando 
pressão dentro do olho. Se não for tratado, esse aumento de pressão geralmente causa cegueira irreversível, além de alongamento e 
aumento do olho.



Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Luxação de Lente Primária (PLL) Gene: ADAMTS17

Acredita-se que a Luxação Primária da Lente seja hereditária na maioria das raças em que é vista, embora os sinais clínicos geralmente 
não sejam vistos até que o cão seja adulto. A Luxação Secundária da Lente não é hereditária e ocorre secundariamente a outro processo 
de doença dentro do olho.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Glaucoma Primário de Ângulo Aberto Gene: ADAMTS10

O Glaucoma é um grupo de condições do olho onde a pressão do fluído dentro do olho é aumentada, e qualquer coisa que interfira com 
a drenagem deste fluído (humor aquoso) pode causar Glaucoma, não apenas doenças hereditárias. O Glaucoma é uma das principais 
causas de cegueira em cães, sendo doloroso e, se não for tratado, leva à degeneração do nervo óptico e à cegueira.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Atrofia Progressiva da Retina - rdc3 Gene: PDE6A

A Atrofia Progressiva da Retina compreende as doenças hereditárias autossômicas recessivas que levam à degeneração das células 
fotorreceptoras da retina em cães e outros animais, ela causa uma cegueira noturna inicial, com uma lenta deterioração da visão até que 
o cão esteja completamente cego. A idade em que o cão fica completamente cego também varia, dependendo da disrupção genética 
presente e da raça.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Atrofia Progressiva da Retina Dominante - (Tipo Mastiff) Gene: RHO

A Atrofia Progressiva da Retina compreende as doenças hereditárias autossômicas recessivas que levam à degeneração das células 
fotorreceptoras da retina em cães e outros animais, ela causa uma cegueira noturna inicial, com uma lenta deterioração da visão até que 
o cão esteja completamente cego. A idade em que o cão fica completamente cego também varia, dependendo da disrupção genética 
presente e da raça.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Degeneração da Retina (Tipo Elkhound Norueguês) Gene: STK38L

A Degeneração Precoce da Retina é uma doença ocular hereditária que afeta cães que geralmente apresentam entre 3 a 10 semanas de 
idade uma visão geral, mas com cegueira noturna. A doença ocorre como resultado de desenvolvimento anormal e degeneração de 
células fotorreceptoras (células bastonetes e cônicas) da retina, que são responsáveis   por detectar luz e transmitir sinais ao cérebro, 
resultando em visão.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Degeneração da Retina RCD1a Gene: PDE6B

A primeira atrofia da retina com mutação encontrada foi a Displasia de Bastonetes 1. A Degeneração Precoce da Retina é uma doença 
ocular hereditária que afeta cães que geralmente apresentam entre 3 a 10 semanas de idade uma visão geral, mas com cegueira 
noturna. A doença ocorre como resultado de desenvolvimento anormal e degeneração de células fotorreceptoras (células bastonetes e 
cônicas) da retina, que são responsáveis   por detectar luz e transmitir sinais ao cérebro, resultando em visão.

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Malformação congênita do olho (Golden Retriever) Gene: SIX6 A malformações congênita dos olhos podem ser causadas por uma disposição genética, bem como pela exposição a toxinas ou 

infecções da mãe durante a gravidez. 

Oftalmológico - Associado aos olhos e 
estruturas associadas Doença de Stargardt (Degeneração Retinal) Gene: ABCA4

Também conhecida como Degeneração Macular Juvenil. É uma doença progressiva e os sintomas incluem visão turva e dificuldade de 
adaptação da luz forte à luz escura. 

Ontogenia - Doenças associadas ao 
desenvolvimento intra-útero Palato Fissurado Gene: ADAMTS20

A Fissura de Palato é um defeito de desenvolvimento do palato duro e/ou mole, resultando em um buraco (fístula) entre as cavidades oral 
e nasal. Este defeito congênito (presente no momento do nascimento) é mais comum em cães de raças puras e várias raças estão 
predispostas a esta condição.

Reprodutivo - Associada ao sistema 
reprodutivo Síndrome do Canal Mulleriano Gene: AMHR2

A Síndrome do Ducto Mulleriano é um distúrbio hereditário do desenvolvimento sexual que afeta cães machos. No início do 
desenvolvimento intra-útero, todos os fetos caninos têm precursores do útero, trompas de falópio e vagina superior chamados Ductos 
Mullerianos, e em fetos masculinos normais, os ductos de Muller regressam à medida que a diferenciação sexual ocorre no útero, 
permitindo o desenvolvimento da anatomia sexual masculina, mas nos cães machos afetados, os órgãos reprodutivos femininos não 
regridem no útero.

Respiratório - Associado aos pulmões 
e sistema respiratório Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo Gene: ANLN A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo é a principal causa de morte em medicina intensiva. A síndrome é tipificada por uma 

resposta inflamatória exagerada nos pulmões.

Respiratório - Associado aos pulmões 
e sistema respiratório Discinesia Ciliar Primária Gene: CCDC39

A Discinesia Ciliar Primária é um distúrbio em que uma mutação genética afeta os cílios das células. Cílios são projeções microscópicas 
semelhantes a pêlos de células que são capazes de se mover e, no trato respiratório, esses cílios batem juntos para criar movimento do 
fino filme de fluido que fica no topo das células.

Sistema Urinário - Associado aos rins, 
bexiga, ureteres e uretra Urolitíase 2,8-di-hidroxiadenina Tipo IA Gene: APRT A urolitíase é comum na clínica de cães e os casos de recidivas são frequentes. Decorre do desenvolvimento de urólitos no trato urinário 

e pode levar a alterações graves, como obstruções do fluxo urinário.

Sistema Urinário - Associado aos rins, 
bexiga, ureteres e uretra Síndrome de Alport / Nefropatia Hereditária (Tipo Samoieda) Gene: COL4A5 A Nefrite Hereditária é um distúrbio hereditário dos rins que afeta os cães. Normalmente, proteínas não estão presentes na urina, mas 

nos cães afetados há um defeito que permite que a proteína do sangue seja filtrada pelos rins e perdida na urina.



Sistema Urinário - Associado aos rins, 
bexiga, ureteres e uretra Hiperuricosúria Canina Gene: SLC2A9 Cães com variações em ambas as cópias neste gene estão predispostos a ter níveis elevados de ácido úrico na urina, daí o nome de 

hiperuricosúria. O ácido úrico pode formar cristais e/ou pedras (urólitos) no trato urinário.

Sistema Urinário - Associado aos rins, 
bexiga, ureteres e uretra Cistinúria (Tipo de Pinscher Miniatura) Gene: SLC7A9

A Cistinúria é um distúrbio hereditário que afeta os túbulos renais. O defeito é herdado de maneira autossômica recessiva, portanto, duas 
cópias do gene anormal devem estar presentes para que a doença ocorra. Quando isso acontece, os rins são incapazes de reabsorver 
adequadamente o aminoácido cisteína do fluido que se transformará em urina, como normalmente faria (junto com vários outros 
aminoácidos).

Sistema Urinário - Associado aos rins, 
bexiga, ureteres e uretra Cistinúria (Tipo Newfoundland) Gene: SLC3A1

A Cistinúria é um distúrbio hereditário que afeta os túbulos renais. O defeito é herdado de maneira autossômica recessiva, portanto, duas 
cópias do gene anormal devem estar presentes para que a doença ocorra. Quando isso acontece, os rins são incapazes de reabsorver 
adequadamente o aminoácido cisteína do fluido que se transformará em urina, como normalmente faria (junto com vários outros 
aminoácidos).

Sistema Urinário - Associado aos rins, 
bexiga, ureteres e uretra Cistinúria (Tipo Australian Cattle Dog) Gene: SLC3A1 A Cistinúria foi um dos primeiros defeitos congênitos identificados no metabolismo. É um defeito hereditário do transporte renal que inclui 

má absorção de cistina e dos aminoácidos dibásicos ornitina, lisina e arginina, coletivamente conhecidos como COLA.

Sistema Urinário - Associado aos rins, 
bexiga, ureteres e uretra Cistinúria (Tipo Labrador Retriever) Gene: SLC3A1 A Cistinúria foi um dos primeiros defeitos congênitos identificados no metabolismo. É um defeito hereditário do transporte renal que inclui 

má absorção de cistina e dos aminoácidos dibásicos ornitina, lisina e arginina, coletivamente conhecidos como COLA.

Sistema Urinário - Associado aos rins, 
bexiga, ureteres e uretra Nefropatia Familiar Gene: COL4A4 A Nefropatia Familiar é uma doença renal fatal em que cães afetados nascem com uma estrutura anormal nas paredes capilares dos 

túbulos renais e são incapazes de remover os resíduos do sangue através da micção.

Sistema Urinário - Associado aos rins, 
bexiga, ureteres e uretra Nefropatia Hereditária Gene: COL4A4 A Nefropatia Hereditária é uma doença renal fatal progressiva que foi identificada em várias raças de cães domésticos. Cães afetados 

geralmente desenvolvem doença renal grave (em estágio final) quando estão entre 6-24 meses de idade.

Sistema Urinário - Associado aos rins, 
bexiga, ureteres e uretra Nefropatia autossômica hereditária recessiva Gene: COL4A4 -

Sistema Urinário - Associado aos rins, 
bexiga, ureteres e uretra Glomerulopatia - PLN Gene: KIRREL2

A Nefropatia com perda de proteína é um termo coletivo para o grupo de distúrbios do glomérulo, caracterizado por perda de proteína na 
urina. Essa condição inclui glomerulonefrite (uma inflamação do glomérulo no rim), glomerulopatia herdada (doença não inflamatória do 
glomérulo) e amiloidose (uma deposição de proteína anormal nos rins).

Sistema Urinário - Associado aos rins, 
bexiga, ureteres e uretra Glomerulopatia - PLN Gene: NPHS1

A Nefropatia com perda de proteína é um termo coletivo para o grupo de distúrbios do glomérulo, caracterizado por perda de proteína na 
urina. Essa condição inclui glomerulonefrite (uma inflamação do glomérulo no rim), glomerulopatia herdada (doença não inflamatória do 
glomérulo) e amiloidose (uma deposição de proteína anormal nos rins).

Sistema Urinário - Associado aos rins, 
bexiga, ureteres e uretra Hiperoxalúria Primária Gene: AGXT

A Hiperoxalúria Primária Canina é um distúrbio hereditário raro do metabolismo do glioxilato. É uma doença causada por mutação 
genética, o fígado produz excesso de oxalato, que se acumula e subsequentemente há precipitação de cristais de oxalato de cálcio, 
principalmente nos rins.

Sistema Urinário - Associado aos rins, 
bexiga, ureteres e uretra Cistadenocarcinoma Renal e Dermatofibrose Nodular Gene: FLCN

O Cistoadenocarcinoma Renal e a Dermatofibrose Nodular são uma predisposição genética hereditária ao câncer renal, dérmico e 
uterino em cães, manifestando-se como uma combinação de massas anormais. Os tumores renais frequentemente formam massas 
nodulares e cistos que podem causar aumento dos rins, forma e cicatrização anormais.

Traço (associado ao fenótipo) Locus A (Amarelo / Castanho; Pontos Trin/Tan) Gene: ASIP O gene sinalizador de agouti

Traço (associado ao fenótipo) Preto e Bronze / Cor da Pelagem do Lombo Gene: ASIP -

Traço (associado ao fenótipo) Locus B - Australian Shepherd Gene: TYRP1 -

Traço (associado ao fenótipo) Locus D (Diluente) Gene: MLPH -

Traço (associado ao fenótipo) Locus D² (Diluente) (Tipo Chow Chow) Gene: MLPH -



Traço (associado ao fenótipo) E Locus - (Creme/Vermelho/Amarelo) Gene: MC1R O gene MC1R, também conhecido como extensão (E) Locus, controla a produção de eumelanina (pigmento preto) nos melanócitos.

Traço (associado ao fenótipo) Marrom (GLNT331STOP) - Stop codon Gene: TYRP1 -

Traço (associado ao fenótipo) Marrom (SER41CYS) - Inserção de Codon Gene: TYRP1 -

Traço (associado ao fenótipo) Marrom (345DELPRO) - deleção Gene: TYRP1 -

Traço (associado ao fenótipo) Cacau (Marrom) - Cor de pelagem Gene: HPS3 -

Traço (associado ao fenótipo) Locus I - Intensidade de coloração Gene: MFSD12 -

Traço (associado ao fenótipo) Fígado (Tipo Lancashire Heeler) Gene:TYRP1 -

Traço (associado ao fenótipo) E Locus e2 Gene: MC1R O locus E é responsável pela pelagem preta, padrões grisalhos e, de maneira mais significativa, pela presença dos pêlos amarelos e 
vermelhos sólidos de muitos cães.

Traço (associado ao fenótipo) E Locus e3 Gene: MC1R O locus E é responsável pela pelagem preta, padrões grisalhos e, de maneira mais significativa, pela presença dos pelos amarelos e 
vermelhos sólidos de muitos cães.

Traço (associado ao fenótipo) EG Locus (Grisalho) Gene: MC1R O locus E é responsável pela pelagem preta, padrões grisalhos e, de maneira mais significativa, pela presença dos pêlos amarelos e 
vermelhos sólidos de muitos cães.

Traço (associado ao fenótipo) EM (MC1R) Locus - Máscara Melanística Gene: MC1R A variante EM do gene MC1R na extensão Locus (E / e) resulta na distribuição localizada de eumelanina (pigmento preto) no focinho do 
cão, que se assemelha a uma "máscara" escura em cães com pelagem mais clara.

Traço (associado ao fenótipo) Padrão Harlequin (H) (Tipo Great Dane) Gene: PSMB7 O Arlequim é um padrão de pelagem reconhecido apenas no Dogue Alemão, mas um padrão de cor de pelagem semelhante também 
pode ser visto nos cães Pastor Australiano e nos Border Collies.

Traço (associado ao fenótipo) Locus K (preto dominante) Gene: CBD103 O símbolo K indica o local que causa a cor da pelagem preta do cão, que é herdada como dominante. A identificação do preto dominante 
(formalmente, um alelo do "locus K") se baseou em dois grandes avanços na genética de cães.

Traço (associado ao fenótipo) Gene do Pelo Comprido (Canino DUP GG) Gene: Fator 5 (FGF5) O comprimento do pelo em cães é geralmente classificado como comprido (o Golden Retriever) ou curto (o Labrador Retriever).

Traço (associado ao fenótipo) Gene do pelo longo (Canino C95F) Gene: FGF5 Determina o comprimento do pelo canino.

Traço (associado ao fenótipo) Fenótipo de pelagem encaracolada Gene: KRT71 -

Traço (associado ao fenótipo) Gene de pelo encaracolado Gene: KRT71 (R151W) -

Traço (associado ao fenótipo) Bobtail Natural (Fenótipo de Cauda Curta) Gene: T no cromossomo 1 Bobtail Natural pode ocorrer em várias raças, e o gene para isso parece ser herdado de forma autossômica dominante, essa mutação 
pode causar anomalia do desenvolvimento como por exemplo defeitos do ânus



Traço (associado ao fenótipo) Composição de pelagem (revestimento duplo / simples) Gene: CFA28 -

Traço (associado ao fenótipo) Albinismo Oculocutâneo (Bullmastiff) Gene: SLC45A2 

Traço (associado ao fenótipo) Albinismo Oculocutâneo Gene: SLC45A2 Albinismo Oculocutâneo tipo Lhasa Apso é uma forma de albinismo, distúrbio metabólico que afeta a produção de melanina, afetando as 
raças Lhasa Apso, Pequinês e Lulu da Pomerânia.

Traço (associado ao fenótipo) Shedding Gene: MC5R -

Traço (associado ao fenótipo) Diversidade de Crânio Gene: A forma do crânio é uma característica definidora da raça do cão que inclui uma cabeça encurtada (referida como braquicefalia) ou uma 
cabeça alongada (referida como dolicocefalia).

Traço (associado ao fenótipo) Tamanho do corpo Gene Bulky: IGSF1 -

Traço (associado ao fenótipo) Spotting (W) Locus (Tipo Mastiff) Gene: -


